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Wideo w polskiej sieci: krótko i na temat
Oœmiu na dziesiêciu polskich internautów ogl¹da w sieci materia³y
wideo. Dla trzech czwartych u¿ytkowników sieci nie jest to kontakt
przypadkowy – œwiadomie zagl¹daj¹ na serwisy wideo.

15 Sieæ daje wiêcej
Porównuj¹c produkcjê reklam telewizyjnych ze spotami wideo do
internetu nie znajdziemy zbyt wielu ró¿nic. Technika krêcenia
materia³u jest taka sama, podobnie jak postprodukcja.

21 Dlaczego warto u¿ywaæ Video CMS?
Ten artyku³ powsta³ na bazie doœwiadczenia klientów Video CMS
(http://videocms.pl).
Artyku³ sponsorowany

32 Flash króluje online
Emitowane w internecie pliki wideo, zazwyczaj przybieraj¹ rozszerzenie
.flv. Flashowa technologia zapisu spotów jest najpopularniejsza, choæ film
lub przekaz audio mo¿e mieæ formê.

37 Wideo ma przysz³oœæ
Internetowe wideo ma przed sob¹ œwietlane perspektywy. Wiele firm ju¿
korzysta z takiej formy reklamowania siê, ale wed³ug przedstawicieli
bran¿y boom dopiero nadejdzie.

42 VOD w internecie: p³atne, nie znaczy lepsze
Oferta wirtualnych wypo¿yczalni filmów to ju¿ setki tytu³ów. Jest taniej
ni¿ w kinie, ale zainwestowaæ trzeba, nawet w tych darmowych.

28 Zmierzyæ mo¿na wszystko
Nie doczekaliœmy siê jeszcze w Polsce jednolitego standardu badañ
dotycz¹cego wideo w internecie.

Raport interaktywnie.com: Wideo
Edukacja
w akademicka
internecie a rynek internetowy
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wizytówki firm
Divante Sp. z o.o.

Adres:
Koœciuszki 14
50-038 Wroc³aw
e-mail:
info@divante.pl
www:
www.divante.pl
Telefon:
+48 (71) 342 24 06
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Wybrani klienci:
Klienci: A2 Multimedia (Tivi.pl, Akademiki.pl), AGORA SA, ENERGA SA,
Bank Zachodni WBK, LUKAS Bank, Ministerstwo Gospodarki.
Opis dzia³alnoœci:
Specjalizujemy siê w projektowaniu i wdra¿aniu interaktywnej telewizji.
Zbudujemy serwis video, video eLearning. Rozbudujemy Pañstwa serwis lub
intranet o sekcjê video. Stworzymy transmisje na ¿ywo oraz umo¿liwimy
zarabianie na treœci i reklamach. Dziêki infrastrukturze CDN zapewnimy
szybkoœæ dostêpu i niezawodnoœæ odtwarzania.
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Wideo w polskiej sieci: krótko i na temat
Bart³omiej Dwornik

Oœmiu na dziesiêciu polskich internautów ogl¹da w sieci materia³y wideo. Dla trzech czwartych
u¿ytkowników sieci nie jest to kontakt przypadkowy, bo – jak wynika z opublikowanych w lutym wyników
badania Audio i wideo w sieci, jakie przeprowadzi³y wspólnie Gemius, RMF FM i TVP – œwiadomie zagl¹daj¹
na serwisy wideo. Po³owa robi to regularnie. Co trzeci polski internauta korzysta równie¿ z telewizji
internetowej.

T

emat trzeba by postrzegaæ nawet
szerzej. Z jednej strony coraz
wiêcej telewizji (w zasadzie
wszystkie wiêksze) ma swoje internetowe
odpowiedniki i u¿ytkownicy bêd¹ siê
przesiadaæ powoli z TV na ogl¹danie
on-line. To trend spójny z tym co dzieje
siê z pras¹ i radiem. Z drugiej strony
wideo w internecie zyskuje popularnoœæ
w coraz to nowych obszarach – mówi
Tomasz Karwatka, dyrektor zarz¹dzaj¹cy
firmy Divante, dostarczaj¹cej rozwi¹zania
wideo dla firm. - Obserwujemy bardzo
du¿e zainteresowanie wideo ze strony
firm szkoleniowych i dzia³ów HR, coraz
czêœciej prezentacje wideo
wykorzystywane s¹ te¿ w e-commerce.
Powstaje te¿ wiele niszowych
internetowych telewizji – tutaj wideo
w sieci odegra podobn¹ rolê jak blogi
w odniesieniu do prasy.
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Czy mo¿na ju¿ powiedzieæ, ¿e Polacy to
internetowi telemaniacy? Bran¿a jest
przekonana, ¿e pole do popisu jest jeszcze
bardzo du¿e.
- Czas który internauci spêdzaj¹ na
ogl¹daniu wideo w sieci to zaledwie
1 procent tego, który telewidzowie
spêdzaj¹ przed telewizorami. Przez

zaledwie dwa lata dzia³alnoœci ipla na
rynku obserwujemy, jak wiele ju¿ siê
zmieni³o – ocenia Aleksandra Bachta,
specjalista ds. public relations firmy
Redefine, w³aœciciela us³ugi Ipla.
- Rozwinê³a siê infrastruktura w Polsce
i zwiêkszy³ siê dostêp do
szerokopasmowego dostêpu do sieci,
wzros³a œwiadomoœæ internautów na
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Zasiêg wideo on-line

Ÿród³o Nielsen

temat mo¿liwoœci ogl¹dania wideo
w sieci, powsta³y legalne bazy treœci VOD
dostêpne on-line.
- To dopiero pocz¹tek – przekonuje Karol
Suchenek, dyrektor sprzeda¿y agencyjnej
portalu O2, do którego nale¿¹ serwisy
wrzuta.pl i smog.pl. - Nieustanny rozwój
sieci, i wzrost szybkoœci transmisji danych
bêdzie stymulowa³ rozwój wideo w sieci.
W dalszym ci¹gu œrednia prêdkoœæ ³¹cza

Raport interaktywnie.com: Wideo w internecie

Zasiêg mobilnego wideo on-line

Ÿród³o Nielsen

to 1mb/s co nie pozwala cieszyæ siê
w pe³ni wideo w sieci.

Polacy to europejska czo³ówka
wideoch³onnoœci
W porównaniu z ubieg³ym rokiem
odsetek odbiorców treœci wideo
nieznacznie wzrós³. W 2009 roku kontakt
z takimi materia³ami deklarowa³o 76

procent polskich internautów.
Okazuje siê, ¿e jeœli chodzi o zasiêg
internetowych treœci wideo, osi¹gamy
wyniki powy¿ej œwiatowej œredniej, która
w marcu wynosi³a 70 procent.
Z opublikowanego na pocz¹tku sierpnia
raportu firmy Nielsen wynika, ¿e
plasujemy siê pod tym wzglêdem na 27
miejscu na œwiecie. Œwiecie
zdominowanym przez Azjê i Amerykê
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£aciñsk¹. Na tle Europy prezentujemy siê
wrêcz wyœmienicie, zajmuj¹c szóste
miejsce. Za Rumuni¹, Rosj¹, Ukrain¹,
Chorwacj¹ i W³ochami. Wideo w sieci
ogl¹damy dwa razy chêtniej ni¿ Niemcy!
- Jakoœæ oferty tradycyjnej telewizji jest
niska, tote¿ internet okazuje siê bardziej
interesuj¹cy. W krajach zachodnich
nadawcy telewizyjni oferuj¹ produkty
wy¿szej jakoœci, wiêc zainteresowanie
wideo w sieci jest odpowiednio mniejsze
- wnioskuje Grzegorz Gracz, creative
director zajmuj¹cej siê produkcj¹ treœci
wideo agencji SoInteractive. - U nas
ciekawych treœci trzeba szukaæ w sieci.
Zdaniem Grzegorza Gracza jest jeszcze
jeden powód, dla którego Polska wyraŸnie
odcina siê od wyników uzyskanych przez
internautów tak zwanej Starej Unii. To
kwestie czysto materialne.
- Im kraj jest bogatszy, tym mieszkañcy
maj¹ bogatsz¹ i bardziej zró¿nicowan¹
ofertê na spêdzanie wolnego czasu.
Niemiec czy Francuz zapewne woli pójœæ
do restauracji, do kina czy na koncert,
zamiast siedzieæ przed monitorem
- ocenia menad¿er SoInteractive. - Polacy
s¹ biedniejsi, rozrywek te¿ mamy mniej,
wiêc ogl¹damy filmy online.
Du¿o gorzej wypadamy jeœli chodzi
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Jakie materia³y wideo ogl¹dasz w sieci?
teledyski
filmiki tworzone przez innych internautów
zwiastuny filmów, „trailery”
filmy, seriale (fragmenty lub w ca³oœci)
wypowiedzi, komentarze
relacje z wydarzeñ (np. sportowych, kulturalnych)
wywiady
programy telewizyjne
transmisje na ¿ywo (streaming)
reklamy

Ÿród³o Gemius

o wideo on-line w wersji mobilnej. Choæ
i pod tym wzglêdem mieœcimy siê
w europejskiej TOP10, osi¹gamy - wed³ug
indeksu Nielsena - zaledwie 55 procent
œwiatowej œredniej. Ta z kolei wynosi
11 procent penetracji. To mo¿e
potwierdzaæ teoriê o wp³ywie zasobnoœci
portfela. Internet mobilny – równie¿ ze
wzglêdu na cenê – wci¹¿ do
powszechnych rozwi¹zañ nie nale¿y.

Krótko i na temat
Z ubieg³orocznych badañ Gemiusa wynika
dobitnie, ¿e polscy internauci najwy¿ej
ceni¹ sobie mo¿liwoœæ ogl¹dania
teledysków oraz amatorskich, z regu³y
œmiesznych i krótkich filmików.
- Nie jest to status quo kontentu wideo
w sieci, to dopiero pocz¹tek jego
kszta³towania – twierdzi Aleksandra
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Bachta z Redefine. - Do niedawna
internauta ogl¹da³ w sieci teledyski,
trailery czy krótkie filmiki wrzucane
przez innych internautów, poniewa¿
niewiele wiêcej mo¿na by³o znaleŸæ
w internecie w zadowalaj¹cej jakoœci.
Zmiany, jakie zasz³y przez ostatnie lata
w Polsce, czyli postêp w rozwoju
technologii strumieniowania, jak równie¿
systematycznie powiêkszana baza
legalnych i pe³nowartoœciowych
materia³ów wideo dostêpnych w sieci,
z pewnoœci¹ wp³ynie na widzów telewizji
online i ich wybory.
Podobnego zdania jest Karol Suchenek
z O2. – Wed³ug mnie zyskiwa³y bêd¹ takie
kategorie jak: transmisje na ¿ywo, tu
mo¿na przytoczyæ ostatnie Mistrzostwa
Œwiata w Pi³ce No¿nej, filmy i seriale.
Zadecyduje wzrost dostêpnoœci i dogodny
czas emisji (on demand).
- Kontentu wideo bardzo brakuje. Mówi¹
o tym media, klienci korporacyjni,
wiod¹ce marki, agencje – wszyscy cierpi¹
na brak dobrej jakoœci treœci. Oczywiœcie,
oferta tworzenia treœci wideo do sieci
rozwija siê i mo¿na coraz taniej i coraz
lepiej tak¹ treœæ tworzyæ. Gdy powstanie
ciekawa treœæ przyci¹gnie ona
u¿ytkowników – dodaje Tomasz Karwatka
z Divante. - Myœlê, ¿e jeszcze wielokrotnie
bêdzie siê zmienia³ rozk³ad si³ w
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W jaki sposób najczêœciej docierasz do materia³ów
dostajê linki od
znajomych 19%

w inny sposób
0,5%

trudnopowiedzieæ
3%

specjalnie szukam ich
w internecie 42%

trafiam na nie przy okazji przegl¹dania
innych treœci w internecie 36%
Ÿród³o Gemius

najczêœciej ogl¹danym typie kontentu.
Widzimy, ¿e popularnoœæ zdobywaj¹
obecnie seriale (jak np. tivi.pl) oraz
cykliczne programy internetowe (jak np.
webshake.tv). Nie wydaje mi siê by
teledyski i krótkie filmiki by³y tym co
zdominuje w d³u¿szym czasie rynek video
w sieci. Wierzê w niszowe,
wyspecjalizowane telewizje internetowe
oraz dedykowane sieci seriale i programy.
Do filmów w sieci porównywalnie czêsto
docieramy œwiadomie, co przypadkowo,
przy okazji przegl¹dania innych treœci.
Badani w ubieg³ym roku przez Gemiusa

deklarowali nieznaczn¹ tylko przewagê
sytuacji, w której materia³y wideo
ogl¹daj¹, bo w³aœnie ich poszukuj¹.
Jeœli wideo, to przede wszystkim serwisy
skupiaj¹ce siê na publikowaniu krótkich
filmików, zamieszczanych najczêœciej
przez ich u¿ytkowników. Choæ coraz
bardziej znacz¹c¹ pozycjê zyskuj¹ portale
informacyjne, które swoje artyku³y
wzbogacaj¹ równie¿ o materia³ filmowy.
Stosunkowo niewielk¹ popularnoœci¹
ciesz¹ siê natomiast wideoblogi.
W pierwszej dwudziestce
najpopularniejszych serwisów
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Na jakich serwisach internetowych ogl¹dasz materia³y wideo?
w serwisach wideo
(np. YouTube, wrzuta.pl itp.)
na portalach internetowych i w
serwisach informacyjnych
(np. onet.pl, gazeta.pl itp..)
w serwisach spo³ecznoœciowych
(np. nasza-klasa.pl, goldenline.pl itp..)
w telewizjach internetowych
(np. itvp.pl, tvn24.pl itp..)

25%

na wideoblogach

Ÿród³o Gemius
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liczba u¿ytkowników
10 625 199
4 726 492

3. wp.tv
4. onet.tv
5. patrz.pl

2 770 364
2 368 578
1 889 279

Ÿród³o PBI/Megapanel, maj 2010

serwis
redtube.com
xvideos.com
pornhub.com
xvideoslive.com

trudno powiedzieæ

Ponad milionow¹ rzesz¹ widzów
miesiêcznie pochwaliæ siê mo¿e jeszcze
kilka serwisów, badanych w ramach
Megapanelu. Do Megavideo.com, Smog.pl,
Tosiewytnie.pl czy Dailymotion.pl czy
serwisu VOD Onetu wypada te¿ jednak

serwis
1. youtube.com
2. wrzuta.pl

Najpopularniejsze witryny
w kategorii erotyka

na innych serwisach internetowych

internetowych w maju znalaz³y siê dwa,
publikuj¹ce filmy. To YouTube, które
zajmuje 5. miejsce oraz Wrzuta, która
awansowa³a w ci¹gu miesi¹ca z 15. na 13.
pozycjê.

Najpopularniejsze w Polsce serwisy
z treœciami wideo

liczba u¿ytkowników
1,6 miliona
1,2 miliona
1,1 miliona
1,1 miliona

Ÿród³o: PBI/Megapanel

dodaæ Iplê, która jednak badana jest jako
aplikacja. Korzysta³o z niej w maju blisko
2,5 miliona osób.
Wynik przekraczaj¹cy milion real users
osi¹gnê³o równie¿ piêæ serwisów
z kategorii erotyka. I by³o to piêæ
najpopularniejszych witryn tej kategorii.
Trzy pierwsze ponadto pochwaliæ siê
mog¹ rosn¹c¹ popularnoœci¹.
Trudno siê jednak temu dziwiæ, skoro co
trzeci internetowy widz znad Wis³y

przyznaje, ¿e w³aœnie tego typu filmów
w internecie szuka.
- Seks sprzedaje a bran¿a erotyczna od
dawna wykorzystuje wszystkie nowinki
techniczne w sieci. To oni najszybciej
zaczêli zarabiaæ w mobile oraz na video
w sieci – podkreœla Tomasz Karwatka.
- Myœlê, ¿e to taki rodzaj testu – jeœli
wideo sprawdza siê u nich to sprawdzi siê
te¿ w innych bran¿ach.
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Jakiej tematyki dotycz¹ materia³y wideo, które ogl¹dasz w internecie?

Udzia³ reklamy wideo w wydatkach
na reklamê on-line

muzyka

2008
2009
2010 Q1

humor
rozrywka
film, kino

1,1%
1,0%
1,5%

13,4 mln z³
13,7 mln z³
5,6 mln z³

Ÿród³o: PBI/Megapanel

sport
erotyka
motoryzacja
edukacja, nauka
¿ycie gwiazd
polityka, spo³eczeñstwo

Ÿród³o Gemius

Reklama wideo: potentat
w powijakach?
Reklama wideo to w polskim internecie
wci¹¿ ogromne pole do popisu. Wed³ug
raportu AdEx, opracowanego przez IAB
i PricewaterhouseCoopers, w pierwszym
kwartale tego roku reklama wideo
zdoby³a zaledwie 1,5 procent z wartego
371,5 miliona z³otych reklamowego tortu
on-line. Choæ postêp jest bezdyskusyjny.
W pierwszych trzech miesi¹cach 2009
roku by³o to zaledwie 0,5 procent,
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a w ca³ym ubieg³ym roku – 1 procent
z 1,37 miliarda z³otych, jakie
reklamodawcy wydali w sieci. Co ciekawe,
by³ to wynik gorszy, ni¿ w roku 2008.
- Zarabianie na wideo to nie tylko
reklama. Wydawcy eksperymentuj¹
z ró¿nymi metodami (np. p³atny dostêp
w akademiki.pl). Czêsto klienci szukaj¹
alteratywnych form monetyzacji swoich
projektów. Przyjê³o siê, ¿e zarobiæ na
reklamie jest trudno i ma³o kto podchodzi
do tematu tak entuzjastycznie jak jeszcze
kilka lat temu – mówi Tomasz Karwatka.

- Reklama wideo jako taka jest skuteczna,
ale wymaga serwowania w odpowiednim
kontekœcie, by w pe³ni wykorzystaæ jej
potencja³. Najlepiej nadaj¹ siê do tego
serwisy wideo a to rynek, który dopiero
powstaje. Sami rozwa¿amy stworzenie
prostej sieci reklamowej, która po³¹czy
wszystkich naszych klientów i umo¿liwi
im prost¹ emisjê reklam. Pozwoli³oby to
uzyskaæ zasiêg poprzez po³¹czenie
obecnych na rynku wielu drobnych
podmiotów. Myœlê, ¿e tego rodzaju
agregacja oferty mo¿e zwiêkszyæ jej
atrakcyjnoœæ w oczach kupuj¹cych
powierzchniê.
- Czy ten segment ma szanse na du¿e
wzrosty? Zdecydowanie tak! – przewiduje
Karol Suchenek. - Obserwujemy rosn¹ce
zainteresowanie formatami wideo
szczególnie klientów, którzy do tej pory
g³ownie reklamowali siê w TV - mam tu
na myœli bran¿e FMCG, OTC. Szacuje, ¿e
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w czwartym kwartale 2010 roku ten
wskaŸnik mo¿e siê nawet podwoiæ.

Czynnoúci w sieciach gdzie reklamy najbardziej irytujà

Potencja³ jest niema³y. Z badania
StarTrack 2009, opracowanego przez
dom mediowy Starcom wynika, ¿e
materia³y reklamowe, emitowane przy
filmach i podczas transmisji internetowej
telewizji nale¿¹ do najmniej irytuj¹cych.
- Podana w odpowiednim kontekœcie,
reklama wideo mo¿e staæ siê wrêcz
ciekawym uzupe³nieniem kontentu
i bêdzie bardzo pozytywnie traktowana
przez odbiorcê – uwa¿a Tomasz Karwatka
z Divante. - Podana w opozycji do potrzeb
internauty budziæ bêdzie jedynie irytacjê.
Z tego te¿ powodu rozwój reklam wideo
musi odbywaæ siê w synergii z rozwojem
us³ug i serwisów video. To naturalne
miejsce do skutecznej emisji
wideoreklam.
- Treœci wideo, jak seriale, filmy czy
relacje z wydarzeñ sportowych s¹ wysoce
po¿¹dane i czêsto trudno dostêpne w
sieci – uwa¿a Aleksandra Bachta. - Je¿eli
dostêpne s¹ on-line w dobrej jakoœci i to
za darmo, to internauci maj¹ wy¿szy
poziom tolerancji wobec emitowanych
reklam ni¿ przy treœciach nieunikalnych,
które mogliby znaleŸæ na dowolnym
portalu. Poza tym reklamy wideo s¹ du¿o
ciekawsze.
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Ÿród³o: Starcom

Przysz³oœæ w ró¿owych
barwach
Co prawda amerykañski rynek wideo
online wiosn¹ dosta³ lekkiej zadyszki,
jednak miêdzy Odr¹ a Bugiem te
problemy s¹ zupe³nie nieznane.
Perspektywy przed internetowym wideo
s¹ obiecuj¹ce, choæ nie brak i problemów.
Najwa¿niejszym, przynajmniej
z perspektywy bran¿y interaktywnej, jest
brak standardów badania treœci audio
i wideo. Andrzej Garapich, prezes

Polskiego Badania Internetu deklaruje
wprawdzie, ¿e jeszcze w tym roku jego
firma rozpocznie takie badania, ale jak
dot¹d solidnych, bie¿¹cych pomiarów nie
ma.
Internautom w niczym to jednak nie
przeszkadza. Z publikowanych wyników
badañ ankietowych wynika niezbicie, ¿e
osoby nie korzystaj¹ce z tego typu
przekazów, zaczn¹ z nich korzystaæ.
A ci, którzy filmy w sieci ju¿ ogl¹daj¹,
deklaruj¹ ¿e bêd¹ to robiæ czêœciej ni¿
dot¹d.
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Fot.: Tomasz Habiger

Tomasz Habiger
starszy administrator linux/unix
Janmedia Interactive

Ka¿dy mo¿e byæ nadawc¹
Staj¹c przed problemem nadawania treœci
multimedialnych w internecie, musimy
zadaæ sobie pytanie o efekt, jaki ma zostaæ
osi¹gniêty. Inne bêdzie podejœcie
techniczne w przypadku przekazu na ¿ywo
od us³ugi wideo na ¿¹danie, zaœ obu od
radia internetowego. Ró¿ne bêd¹ siê te¿
czynniki decyduj¹ce o wyborze w³aœciwej
us³ugi.
W przypadku streamingu live podstawowym
kryterium bêdzie jego powtarzalnoœæ oraz
planowany zasiêg, czyli szacowana liczba
odbiorców. Dla najwiêkszych iloœci,
najlepszym rozwi¹zaniem wydaj¹ siê byæ
us³ugi uruchamiane w tzw. chmurze, czyli
wysokoskalowalnej infrastrukturze, której
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zasoby mog¹ byæ czasowo dzier¿awione na
¿¹danie. W rêkach specjalistów narzêdzie takie
pozwala na realizacjê nawet najwiêkszych
transmisji, z gwarancj¹, ¿e koszty dotyczyæ
bêd¹ wyœwiadczonych us³ug, nie zaœ
utrzymania przeskalowanej infrastruktury, jak
ma to miejsce w rozwi¹zaniach klasycznych.
W odró¿nieniu od tych ostatnich, mniejszy jest
te¿ nacisk na precyzyjne szacowanie liczby
u¿ytkowników koñcowych. Nie bêdzie jednak
z niego po¿ytku, jeœli zostanie potraktowane
jako tañsza alternatywa dla utrzymywania
serwerów mediowych.
Odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie do
transmisji cyklicznych o mniejszym zasiêgu
mog¹ byæ dedykowane serwery streamingu,
op³acane rycza³tem. Warto w tym przypadku
zwróciæ uwagê na oferowane mo¿liwoœci
rozbudowy us³ugi. Tani, pojedynczy serwer,
wystarczaj¹cy do transmisji dziœ, mo¿e okazaæ
siê niewystarczaj¹co wydajny za rok. Dobrze
wiêc, jeœli dostawca œwiadomy jest naszych
przysz³ych potrzeb, aby od razu zaoferowaæ
odpowiednie i sprawdzone rozwi¹zanie.
Przygotowanie na wzrost potrzeb klientów jest
jeszcze istotniejsze w przypadku us³ug wideo
na ¿¹danie. Choæ mog¹ one wydawaæ siê mniej
wymagaj¹ce, to technicznie s¹ konstrukcj¹
z³o¿on¹ z wielu, nierzadko skomplikowanych
technologii. Odnajdujemy w nich warstwy
realizuj¹ce kontrolê i dystrybucjê ruchu
w sieci, wyrafinowane mechanizmy
przeciwdzia³ania awariom czy rozproszone
systemy plików, odpowiadaj¹ce za

skalowalnoœæ systemu pod wzglêdem
pojemnoœci - zarówno jako liczby mo¿liwych
do obs³u¿enia jednoczesnych odbiorców, jak
i iloœci materia³ów, które mo¿na w systemie
umieœciæ.
Kluczowy jest tak¿e wybór techniki do
œwiadczenia us³ug na ¿¹danie.
Najpopularniejsz¹ - pseudostreaming
- wykorzystuj¹ dostawcy najwiêkszych
serwisów. G³ówna zalet¹ jest mo¿liwoœæ
wykorzystania serwerów HTTP, co obni¿a
koszty inwestycji. Jednak najlepsze wra¿enia
zapewni odbiorcom dopiero u¿ycie pe³nych
technik streamingowych, które dadz¹ siê te¿
po³¹czyæ w ramach jednej platformy z us³ug¹
streamingu na ¿ywo.
Nawet pobie¿ny przegl¹d rynkowej oferty
pozwala stwierdziæ wieloœæ opcji i wysok¹
dostêpnoœæ technologii. Wci¹¿ bywaj¹ to
jednak propozycje zbyt ma³o zrozumia³e
z punktu widzenia biznesu, który zamiast
uniwersalnego narzêdzia otrzymuje szereg
pakietów do rozmaitych zadañ przesy³u
informacji. Multimedia zaœ to sztuka
umiejêtnego ³¹czenia technologii.
Nadawc¹ internetowym mo¿e zostaæ dziœ
ka¿dy, kto j¹ posi¹dzie. Mnogoœæ
uwarunkowañ sprawia, ¿e w doborze
technologii warto opieraæ siê na opiniach
specjalistów. Pozwoli to utrzymaæ koszty na
optymalnym poziomie i unikn¹æ sytuacji,
w której wdro¿ony system nie spe³ni
oczekiwañ – obecnych lub przysz³ych.
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Telewizja korporacyjna

niedostêpnego dla tradycyjnych i nie¿adko
nudnych form reklamy. Dziêki temu firma
mo¿e w zupe³nie innowacyjny sposób
udostêpniæ rezultaty w³asnej analizy
rynku, poinformowaæ o wynikach
finansowych, o swoich osi¹gniêciach czy
planach na przysz³oœæ. Filmy video to
niezast¹piony sposób podawania
informacji o bie¿¹cych przedsiêwziêciach.
Dla wielu firm jest to nowy mechanizm,
czêsto budz¹cy strach i nieufnoœæ.
U¿ytkownicy telewizji korporacyjnej
zapewniaj¹, ¿e owa zmiana sposobu
komunikowania siê z otoczeniem wp³ywa
pozytywnie na odœwie¿enie wizerunku
firmy, buduje œwiadomoœæ marki.

Obecnie swoje piêæ minut w internecie
maj¹ filmy video. Œwiadomi tego procesu
w³aœciciele firm coraz czêœciej inwestuj¹
w tak zwan¹ telewizjê korporacyjn¹,
wierz¹c w jej sprawcz¹ i komunikacyjn¹
moc. Filmy video nale¿¹ do tych noœników
komunikacji, które bezapelacyjnie
anga¿uj¹ u¿ytkownika w mocniejsze
interakcje, ni¿ obrazy, dŸwiêki i teksty
umiejscowione w sieci oddzielnie. Firmy
korzystaj¹ce z telewizji korporacyjnej
staj¹ przed mo¿liwoœci¹ wspó³tworzenia
nowoczesnego marketingu i reklamy.
Telewizja korporacyjna przedstawia firmê
b¹dŸ jej produkt za pomoc¹ narzêdzia

Produkcja telewizji korporacyjnej
przebiega przy zastosowaniu szeroko
rozumianych technik filmowych oraz
sprzêtu stosowanego przy realizacji
d³ugometra¿owych filmów fabularnych.
Coraz czêœciej podczas realizacji tego typu
filmów korzysta siê z us³ug
profesjonalistów – oœwietlaczy i wózkarzy,
scenografów, charakteryzatorów
i dŸwiêkowców, a tak¿e zawodowych
re¿yserów i operatorów. Zdecydowanie
nie przypomina to dawnych „filmowców”,
którzy po prostu posiadali kamerê. Video
korporacyjne wychodzi naprzeciw
nowoczesnym technikom oraz nowym

Fot.: Piotr Niwelt

Piotr Niwelt
producent
SoInteractive

Raport interaktywnie.com: Wideo w internecie

mediom.

TV korporacyjna

Koszty produkcji filmów korporacyjnych
zaczynaj¹ siê od 5000 tysiêcy z³otych
w zale¿noœci od po¿¹danego efektu
koñcowego. Im wiêcej prac
scenograficznych, im wiêksze
wyrafinowanie w sferze obrazu, tym
d³u¿sze i kosztowniejsze staj¹ siê okresy
przygotowañ i postprodukcji. Dodaæ
nale¿y, ¿e wszelkie animacje takie, jak
wykresy, schematy itd., znacznie
zwiêkszaj¹ koszty, ale tym samym
podnosz¹ poziom i efektownoœæ nagrañ.
Na koniec filmowego procesu nierzadko
dochodzi do zwiêkszenia bud¿etu o zakup
praw autorskich u¿ytej linii melodycznej
lub nawet zamówienie oryginalnej
kompozycji. To wszystko powoduje, ¿e
górn¹ granic¹ kosztów jest pocz¹tkowo
wyobraŸnia.
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Sieæ daje wiêcej
Jan Bartoszewski

Porównuj¹c produkcjê reklam telewizyjnych ze spotami wideo do internetu nie znajdziemy zbyt wielu
ró¿nic. Technika krêcenia materia³u jest taka sama, podobnie jak postprodukcja. Wed³ug specjalistów,
zajmuj¹cych siê tworzeniem filmów reklamowych, te przeznaczone do publikacji w sieci – od klasycznych
reklamówek telewizyjnych odró¿nia przede wszystkim wielkoœæ bud¿etów przeznaczanych przez klientów
na realizacjê. W przypadku klipów do internetu czêsto nak³ady s¹ mniejsze, choæ emitowanie materia³u
online stwarza znacznie wiêcej mo¿liwoœci ni¿ w tradycyjnej telewizji

P

rzekonanie przedsiêbiorców o tym,
¿e reklamowy spot do internetu da
siê nakrêciæ tanim kosztem bierze
siê ze stereotypowego wyobra¿enia
o procesie produkcji. Do niedawna czêsto
by³y to filmy tworzone bardzo prostymi
metodami, na po³y amatorsko. St¹d, byæ
mo¿e, nadal s¹ jeszcze menad¿erowie
uwa¿aj¹cy, ¿e spot do sieci mo¿na nagraæ
nawet telefonem komórkowym. To b³êdne
myœlenie, bo poziom reklam wideo
w internecie jest coraz lepszy. I choæ
zdarzaj¹ siê materia³y obarczone
pewnymi niedoci¹gniêciami
warsztatowymi lub quasi-amatorsk¹
jakoœci¹, to obecnie jest to czêœciej
œwiadomy zabieg stylistyczny wynikaj¹cy
z koncepcji, ni¿ z braku profesjonalizmu.
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Zreszt¹ przedstawiciele agencji
paraj¹cych siê krêceniem reklam s¹
zgodni co do tego, ¿e dobry i intryguj¹cy
pomys³ to kluczowa kwestia przy
kampanii wideo prowadzonej w sieci.

Odwaga i interaktywnoœæ
Reklama wideo emitowana w ró¿nych
serwisach internetowych ma z pewnoœci¹
kilka zalet, których pró¿no szukaæ
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w klasycznej telewizji. Przede wszystkim
spot mo¿e byæ interaktywny. Materia³
filmowy czêsto jest powi¹zany
np. z linkiem do strony internetowej
reklamodawcy lub inn¹ podstron¹
stanowi¹ca rozwiniêcie lub uzupe³nienie
treœci zawartych w klipie.
– W przypadku Internetu mamy do
wyboru wiele form reklamowych i nie
musi to byæ typowy spot reklamowy
znany z telewizji. Co wiêcej, mo¿emy
dodaæ do niego ró¿nego rodzaju
interaktywne elementy, zachêcaj¹ce
u¿ytkownika do konkretnego dzia³ania.
W tej sferze agencje maj¹ du¿e pole do
popisu – mówi Magdalena Imieliñska,
video studio director z Cameo Film.
– Sama produkcja jest zawsze zale¿na od
pomys³u i scenariusza, a nie od miejsca
emisji materia³u filmowego – dodaje.
Drugi istotny atut wynika z faktu, ¿e
w Internecie jako medium jest jeszcze
ci¹gle wiêksza tolerancja, ni¿ w klasycznej
telewizji. Wiele materia³ów, które na
antenie zosta³yby zdyskwalifikowane jako
kontrowersyjne lub naruszaj¹ce normy,
w sieci ma szanse na publikacjê.
– W internecie wci¹¿ jeszcze mo¿na
pozwoliæ sobie na nieco odwa¿niejsze
i bardziej zaskakuj¹ce pomys³y ni¿
w telewizji. Sieæ to medium bli¿sze
widzowi, bo on sam uk³ada ramówkê,
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£ukasz B¹kowski
wspó³za³o¿yciel Video4net.pl

Fot.: £ukasz B¹kowski

Milionowe bud¿ety przeznaczane na
produkcjê telewizyjn¹ poniek¹d uzasadniaj¹
wysokie koszty produkcji. W Internecie
wiêksz¹ rolê ni¿ bud¿et odgrywa pomys³.
Mog¹ to byæ nawet dwie osoby na bia³ej
œcianie w zabawny sposób opisuj¹ce
produkt, jak w popularnej reklamie „I'm Mac
and I'm PC”. Dlatego spot wideo na potrzeby
sieci mo¿e kosztowaæ tyle co pakiet kreacji
flashowych i stanowi dla niego ciekaw¹

a etykieta nie jest tak sztywna jak
w przypadku telewizji – uwa¿a Zosia
Mikucka, specjalista ds. postprodukcji
wideo z firmy Momint zajmuj¹cej siê
produkcj¹ filmów online. – Rzecz tkwi
w pomyœle. Czêsto prosta forma
i b³yskotliwa pointa s¹ wystarczaj¹ce, aby
przykuæ uwagê internauty. Mo¿emy
mówiæ o sukcesie, jeœli stworzony przekaz
oka¿e siê klarowny, konkretny i szybki.
Istniej¹ zatem filmy internetowe

alternatywê. Oczywiœcie wiêkszy bud¿et
oznacza wiêksze mo¿liwoœci, a tak¿e
pozwala na przygotowanie alternatywnych
wersji spotu i testowanie ich skutecznoœci.
Mo¿na spotkaæ siê z prostymi spotami
wideo krêconymi, s¹dz¹c po jakoœci,
samodzielnie przez ma³e lokalne firmy,
emitowanymi np. w Google Adsense. Dziêki
wideo przekazuj¹ du¿o wiêcej treœci ni¿
w zwyk³ej kreacji flash.

o ogromnej ogl¹dalnoœci, a nakrêcone
przy minimalnych kosztach produkcji i na
odwrót – zaznacza.
Z drugiej strony standardowe spoty
telewizyjne mog¹ z powodzeniem byæ
publikowane online.
– Przygotowuj¹c emisjê do internetu
trzeba wzi¹æ pod uwagê jakiej wielkoœci
bêdzie okno z materia³em wideo
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i dostosowaæ wielkoœæ czcionki
w ewentualnych napisach – t³umaczy
£ukasz B¹kowski, wspó³za³o¿yciel
Video4net.pl.
– Spoty telewizyjne co najwy¿ej
wymagaj¹ modyfikacji pod k¹tem
dostosowania ich do przepustowoœci
³¹czy internetowych. Sytuacje odwrotne
te¿ siê zdarzaj¹. Jeœli klip reklamowy
spodoba³ siê w sieci, czemu nie pokazaæ
go w telewizji – uzupe³nia Magdalena
Imieliñska.

Czas i pieni¹dz
Pytanie o koszty produkcji jest zawsze
jednym z kluczowych przy budowaniu
planu jakiejkolwiek kampanii
marketingowej. Nie inaczej dzieje siê
w przypadku realizacji filmowych,
obojêtnie, czy bêd¹ emitowane
w telewizji, czy w portalach
internetowych. Niestety, oszacowanie
przeciêtnych wydatków na stworzenie
spotu reklamowego jest niezwykle
skomplikowane, trudno bowiem
przyk³adaæ jedn¹ miarê do projektów,
które zasadniczo za ka¿dym razem s¹
inne i niepowtarzalne. Przedstawiciele
agencji zgodnie podkreœlaj¹, ¿e wiele
w tej kwestii zale¿y od scenariusza
i oczekiwañ klienta, jak równie¿ od tego
jaki skutek ma wywo³aæ kampania i do
jakich celów doprowadziæ reklamodawcê.
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Zosia Mikucka
specjalista ds. postprodukcji video
Momint

Fot.: Zosia Mikucka

Produkcja reklamowych materia³ów wideo
do Internetu ró¿ni siê od tych telewizyjnych
przede wszystkim wysokoœci¹ bud¿etu. Ten
przeznaczany na wyprodukowanie reklamy
internetowej najczêœciej jest piêciokrotnie
ni¿szy od tego, który trzeba wydaæ na
materia³ telewizyjny. Nie oznacza to wcale,
¿e produkcja wideo do sieci jest faktycznie
kilka razy tañsza. Mo¿na to zrobiæ

– Nawet najprostsza prezentacja
produktu powinna zacz¹æ siê od
odpowiedzi na pytania „co chcemy
pokazaæ?” i „jaki efekt chcemy osi¹gn¹æ?”.
Dlatego zadaniem firm zajmuj¹cych siê
produkcj¹ materia³ów wideo jest taki
dobór form wykorzystuj¹cych ruchomy
obraz, a nastêpnie stworzenie takiego
scenariusza dzia³añ, aby ka¿da wydana
przez klienta z³otówka mia³a
ekonomiczne uzasadnienie – mówi
Magdalena Imieliñska.

wyj¹tkowo ma³ym kosztem, nawet krêc¹c
kilkusekundowy film kamer¹ w telefonie
komórkowym. Tylko, czy jakoœæ takiego
materia³u bêdzie zadowalaj¹ca i czy zdo³a
zwróciæ uwagê Internauty, który jest coraz
bardziej wymagaj¹cym odbiorc¹, dobrze
znaj¹cym doskona³e zagraniczne realizacje?
W ten sposób zamiast pomóc w promocji,
mo¿emy zaszkodziæ danej marce.

Przy opracowaniu kosztorysu producent
bierze pod uwagê kilka istotnych
elementów.
– Gdzie i jak spot bædzie produkowany,
czy mamy do czynienia z prost¹ relacj¹,
czy z wykorzystaniem ekspertów, czy
zdjæcia bædà kræcone w studiu, a mo¿e
wszystko trzeba przenieúã w przestrzeñ
miejsk¹ – wylicza Karol Kalinowski,
creative director z agencji PepperWorks.
– Minimalny koszt najprostszych
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realizacji to oko³o 5 tys. z³otych za
pó³minutowy odcinek produkowany
w wiêkszej serii. To jednak wersja
podstawowa, zak³adaj¹ca minimum
wydatków na postprodukcjê i realizacjê
w standardowych warunkach studyjnych.
Górny pu³ap jest równie trudny do
oszacowania – wszystko zale¿y od
bud¿etu danej kampanii, inwencji
artystycznej i rzecz jasna potrzeb klienta.
Mo¿na jednak przyjmowaæ kwoty rzêdu
kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych – mówi
Karol Kalinowski.
Zdarzaj¹ siê te¿ wysokobud¿etowe
realizacje wykorzystane tylko
w internecie. – Nie mniej zazwyczaj
kampanie wideo umieszczane jako
kontent w Internecie odnosz¹ najwiêksz¹
skutecznoœæ kiedy wspierane s¹, nawet
krótk¹ kampani¹ ATL – dodaje
Kalinowski.
Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e koszt produkcji
30-sekundowego materiaùu reklamowego
do telewizji moýe byã zbliýony do
stworzenia nawet kilkudziesiæciu
filmików prezentujàcych produkty
klienta. Przedsiæbiorca musi wiæc
rozwaýyã, co przyniesie mu wiæksze
korzyúci.
Jeœli chodzi o czas potrzebny do
wyprodukowania spotu, to i w tym
przypadku nie³atwo okreœliæ przeciêtne
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Magdalena Imieliñska
video studio director
Cameo Film

Fot.: Magdalena Imieliñska

Wybór aktorów do filmów niezale¿nie czy
jest to pe³nometra¿owa reklama, czy
nagranie wideo doradcy na stronê www, jest
jednym z zadañ producenta. Kiedy klient
zleca do realizacji dany projekt, to
najczêœciej oczekuje te¿ propozycji postaci,
które swoim wizerunkiem bêd¹ go
promowa³y. Mo¿liwoœci jest wiele – w
zale¿noœci od koncepcji i formy promocji
mo¿emy skorzystaæ z dro¿szej opcji
zatrudnienia ju¿ znanej i rozpoznawalnej
„twarzy”, albo wykorzystaæ amatorów,
którzy chc¹ zdobyæ nowe doœwiadczenie i

ramy (znowu niebagatelny wp³yw ma
scenariusz i stopieñ jego
skomplikowania). Zak³adaj¹c jednak
pewne standardy, to od kilku dni do
dwóch tygodni jest najkrótszym
terminem realizacji przy produkcji
prostych, niezbyt d³ugich materia³ów (do
30 sekund).

chêtnie wezm¹ udzia³
w zdjêciach. Jeszcze inn¹ opcj¹ jest
wykorzystanie pracowników firmy, których
jednak warto wczeœniej poddaæ ocenie. Nie
zawsze ktoœ na co dzieñ towarzyski, otwarty
i rozmowny, bêdzie potrafi³ podobnie
zachowywaæ siê przed kamer¹. Dobrym
rozwi¹zaniem jest przeprowadzenie
castingu wœród amatorów lub studentów
szkó³ filmowych, dziêki czemu zyskamy
szansê sprawdzenia potencjalnych aktorów
w konkretnej roli. W takich sytuacjach
czasami udaje siê znaleŸæ aktorskie pere³ki.

– Przeciêtnie sama realizacja, ze wzglêdu
na optymalizacjê kosztów powinna
zamykaæ siê w jednym dniu zdjêciowym
– mówi Monika Wagner, production
manager z interaktywnego domu
produkcyjnego f25. Reszta czynnoœci,
czyli monta¿ i ca³y proces postprodukcji
(m.in. korekcja, udŸwiêkowienie) mo¿e
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zaj¹æ nawet od dwóch do trzech, a bywa
¿e i czterech tygodni.
– Ogólnie dwu-, trzyminutowy spot to
jeden dzieñ zdjêciowy i kilkanaœcie dni
ciê¿kiej pracy przy monta¿u,
projektowaniu czo³ówek, doborze muzyki
itp. – dodaje Karol Kalinowski.
Ca³y ten proces przebiega bardzo
podobnie jak w przypadku materia³ów
przygotowywanych do tradycyjnej
telewizji.
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– Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿dy etap
produkcji jest tak samo wa¿ny i nie
mo¿na oszczêdzaæ czasu np. na
postprodukcji – przestrzega Monika
Wagner. Dlatego producent musi zadbaæ
równie¿ o wszystkie szczegó³y przed
produkcj¹, bo nawet jeœli samo nagranie
zajmie tylko jeden dzieñ zdjêciowy, to
czêsto wczeœniej trzeba znaleŸæ
lokalizacjê, zorganizowaæ plan zdjêciowy,
wybraæ aktorów, dobraæ kostiumy itp.

Aktor i amator
Jeszcze jednym wa¿nym elementem
materia³u wideo s¹ ludzie. Reklamodawca
powinien wspólnie z agencj¹, której
powierzy produkcje spotu ustaliæ, czy
w spocie wyst¹pi¹ zawodowi aktorzy, czy
amatorzy, np. jego w³aœni pracownicy. Ta
druga opcja wykorzystywana jest
przewa¿nie wtedy, gdy tworzy siê film na
u¿ytek kampanii wizerunkowej,
promuj¹cy firmê, a nie np. jej produkty.
– Aktorów zawsze szuka siê do
konkretnego projektu. Opieramy siê
zwykle o casting brief i na jego podstawie
szukamy odtwórców przez agencje
aktorskie, daj¹c og³oszenia w prasie lub
Internecie albo korzystaj¹c z naszych baz
aktorów i aktorek, z którymi mieliœmy
okazjê wspó³pracowaæ – mówi Monika
Wagner z f25.
– Internet jest medium reklamowym wiêc
u¿ycie wizerunku wystêpuj¹cych
w spocie osób wymaga odpowiedniego
wynagrodzenia jak w przypadku ka¿dego
innego medium – dodaje £ukasz
B¹kowski z Video4net.pl.
Jeœli jednak przedsiêbiorcy, zw³aszcza
ma³ego albo œredniego, nie staæ na
zlecenie produkcji reklamy filmowej,
mo¿ne skorzystaæ z us³ug
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wykorzystuj¹cych technikê wideo do
tworzenia elementów firmowego portalu.
Takim produktem, wprowadzonym na
rynek w lipcu jest Aktorbox. Z za³o¿enia
jest to tania us³uga, której koszty oscyluj¹
od 1,2 tys. do 1,6 tys. z³. Za takie kwoty
mo¿na dostaæ 30- lub 60-sekundowy
materia³ wideo, w którym aktor wed³ug
zadanego scenariusza przedstawia
produkt lub firmê. Klient mo¿e wybraæ
wysokoœæ i szerokoœæ kadru w zale¿noœci
od tego, czy postaæ ma byæ widoczna
w ca³oœci, czy np. tylko do pasa.
Standardowo aktor ma za sob¹
przezroczyste t³o i klip z jego udzia³em
mo¿e byæ ulokowany w dowolnym
miejscu serwisu albo przykrywaæ jego
czêœæ.
– To ma byæ tani produkt, dlatego ze
wzglêdu na koszty nie chcemy anga¿owaæ
znanych aktorów. Zale¿y nam oczywiœcie
na dobrym poziomie artystycznym,
dlatego do wspó³pracy anga¿ujemy
profesjonalistów, którzy na co dzieñ
wystêpuj¹ w krakowskich teatrach. Poza
tym, znani aktorzy niechêtnie podejmuj¹
siê tego typu przedsiêwziêæ – t³umaczy
Robert Krygier, project manager
z krakowskiej firmy Enter IT, która oferuje
Aktorbox

Karol Kalinowski
creative director
PepperWorks

Fot.: Karol Kalinowski

Orientacyjny czas realizacji spotu
promocyjnego przeznaczonego do Internetu
nie jest znacz¹co krótszy, od takiego
przeznaczonego do telewizji. Obecnie
obróbka postprodukcyjna przeprowadzana
jest w takich samych programach
graficznych i przy u¿yciu identycznych
narzêdzi. Zak³adaj¹c, ¿e pierwotne ustalenia
miêdzy agencj¹ a klientem nie ulegn¹
zmianie w trakcie realizacji, i ¿e

komunikacja miêdzy nimi przebiega
sprawnie, czas produkcji mo¿e byæ
relatywnie krótki. Niezale¿nie od
póŸniejszego wykorzystania, podstaw¹
podczas tworzenia ka¿dego filmu jest – ze
strony klienta dobrze przygotowany brief,
a ze strony agencji – wnikliwe go
przestudiowanie, doprecyzowanie
w¹tpliwych fragmentów i ci¹g³y kontakt ze
zleceniodawc¹.

sposób na stawki standardowych
produkcji wideo.

Ciekawe jak tê now¹ us³ugê przyjmie
rynek i czy wp³ynie ona w jakikolwiek

Raport interaktywnie.com: Wideo w internecie
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Dlaczego warto u¿ywaæ Video CMS?
Ten artyku³ powsta³ na bazie doœwiadczenia klientów Video CMS (http://videocms.pl).
Aktualnie z systemu korzysta kilkudziesiêciu klientów w Polsce oraz za granic¹.
Transmisje na ¿ywo
Video CMS umo¿liwia transmisje na ¿ywo.
Mo¿esz wzbogaciæ portal unikalnym
contentem, który przyci¹gnie nowych
u¿ytkowników! Transmisje s¹ na bie¿¹co
nagrywane i bêd¹ dostêpne jako
archiwalne nagrania. Dziêki temu w
portalu roœnie iloœæ unikalnej treœci.
Video CMS umo¿liwia tak¿e chat podczas
transmisji na ¿ywo. U³atwia to budowanie
lojalnoœci u¿ytkowników wokó³ portalu
i wyd³u¿a ich czas obecnoœci w serwisie.
Zapis chatu jest doskona³ym
uzupe³nieniem materia³u video pod
k¹tem wyszukiwarek.

Treœæ jest w³asnoœci¹ firmy
W Video CMS treœæ pozostaje w³asnoœci¹
firmy. W otwartych serwisach video to
zewnêtrzna firma zarz¹dza Wasz¹ treœci¹.
Mo¿e zablokowaæ kana³, usun¹æ treœæ lub
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Transmisja z High Level Democracy Meeting która mia³a miejsce w lipcu 2010 roku w Krakowie. Relacja
by³a transmitowana w dwóch jêzykach: polskim i angielskim z u¿yciem t³umacza symultanicznego.
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zablokowaæ j¹. Czy chcesz powierzyæ
Twoj¹ najwa¿niejsz¹ wartoœæ obcej
firmie?

Brak ograniczeñ
Video CMS nie ma ograniczeñ co do
wielkoœci ³adowanych plików i ich
d³ugoœci. Bezp³atne platformy video
posiadaj¹ wiele ograniczeñ tego typu
przez co nie nadaj¹ siê do publikacji
d³u¿szych materia³ów.

Generowanie ruchu w Twoim
serwisie
Gdy ludzie linkuj¹ do materia³ów w Video
CMS lub umieszczaj¹ je w swoich
serwisach to buduj¹ pozycjê Twojego
serwisu w wyszukiwarkach oraz kieruj¹
ruch do Twojego serwisu.
W wypadku bezp³atnych platform video
Twoja treœæ wzmacnia ich pozycjê
w wyszukiwarkach a nie pozycjê Twojego
serwisu.

Reklamy pod kontrol¹
W bezp³atnych platformach nie masz
kontroli nad reklamami, które pokazuj¹
siê „dooko³a” Twojego filmu. Co najgorsze
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Akademiki to pierwszy w Polsce internetowy reality show. Transmisje na ¿ywo z 4 lokalizacji, strefy
p³atnego dostêpu oraz emisja reklam video.

mo¿e siê tam znaleŸæ… twoja
konkurencja! W bezp³atnych platformach
nie masz tak¿e kontroli nad treœci¹
polecan¹ pod Twoim filmem. Twoja
konkurencja na pewno siê tam znajdzie
gdy¿ produkuje podobny content.
Video CMS pozwala Ci zachowaæ pe³n¹
kontrolê nad kontekstem w którym
pojawi siê treœæ.

Zarabianie na reklamie
Z Video CMS bêdziesz móg³ emitowaæ
reklamy przed i po treœci video. Mo¿esz
u¿ywaæ profesjonalnych statystyki video
firmy Gemius oraz profesjonalnego
systemu AdServer. Jednym s³owem
zaproponujesz reklamodawcom w pe³ni
profesjonalne i udokumentowane
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Zamów bezp³atne demo
Ju¿ teraz zamów demo na
videocms.pl
Planujesz wykorzystaæ video on-line?
Potrzebujesz porady? Skontaktuj siê
z nami.
Divante Sp. z o.o.
Koœciuszki 14
50-038 Wroc³aw
E-mail info@divante.pl
Tel. +48 71 342 2406
NIP: 8951930748, KRS: 0000313348,
REGON: 020832512
KRS wydany przez S¹d Rejonowy dla
Wroc³awia-Fabrycznej we Wroc³awiu,
VI Wydzia³ Gospodarczy Krajowego
Rejestru S¹dowego., Kapita³
zak³adowy 50 000 z³, op³acony
w ca³oœci.

œrodowisko do publikowania reklam
video.

Zarabianie na treœciach
p³atnych
Z Video CMS mo¿esz tworzyæ p³atne treœci
video oraz p³atne transmisje. Mo¿esz te¿
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Szkolenia Usability.pl to typowy kurs eLearning oparty o video.

pobieraæ op³aty (tak¿e SMS) za dostêp do
konkretnych filmów lub transmisji.
Wzbogacanie intranetu - Video eLearning
Za pomoc¹ Video CMS mo¿na prosto
tworzyæ szkolenia elektroniczne w formie
video. Mo¿esz tworzyæ webcasty

i nagrywaæ wyst¹pienia. Wszystko mo¿e
zostaæ wzbogacone systemem testów.
Video eLearning mo¿e dzia³aæ
w firmowym intranecie lub jako portal dla
otoczenia biznesowego.

23

Artyku³ sponsorowany

Video w eCommerce
Case – Filmy Video na DomSwiatla.pl.
Realizacja: LookyCreative z u¿ycie,
Video CMS
Œredni czas pobytu na stronie
produktu z filmikiem wzrós³ z 50
sekund do 1:59 sekund.
Wspó³czynnik odrzuceñ ka¿dej ze
stron, do których dodano video,
nieznacznie obni¿y³ siê.
W wiêkszoœci (prawie 75%)
przypadków filmy obejrzano
w ca³oœci.
Pe³en case na: Divante.pl

Wzbogacenie istniej¹cych
serwisów

W serwisie Dominikanie.pl wykorzystano Video CMS do stworzenia sekcji video. Video CMS zapewnia
p³ynne odtwarzanie video bez nara¿ania klienta na wysokie koszty dedykowanych serwerów.
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Video CMS umo¿liwia w³¹czenie treœci
video do dowolnego serwisu za pomoc¹
XML co daje webmasterowi pe³n¹
swobodê dzia³ania. Jeœli masz serwisu
WWW i chcesz go profesjonalnie
rozbudowaæ o multimedia bêdzie to
najlepsze rozwi¹zanie.
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Niezawodnoœæ
Video CMS zapewnia SLA dla swoich
us³ug. Masz pewnoœæ niezawodnoœci
i dostêpnoœci Twoich multimediów.
Zapewniamy tak¿e pe³ne bezpieczeñstwo
przechowywanych u nas danych. Ka¿dy
plik jest przechowywany minimum
w 2 kopiach na dwóch ró¿nych serwerach.

Wsparcie IT
Video CMS zapewnia wsparcie dla Twoich
programistów buduj¹cych na bazie Video
CMS portal video. Cz³onkowie naszego
zespo³u udziel¹ wsparcia na ka¿dym
poziomie – od arkan programowania
poprzez kruczki kodeków i doboru
sprzêtu video a¿ po strategie
marketingowe.
Mo¿esz nawet wykupiæ konkretn¹ iloœæ
godzin wsparcia w miesi¹cu i mieæ
pewnoœæ co do maksymalnego czasu
reakcji naszego zespo³u. Pracujemy dla
najwiêkszych portali w Polsce a jakoœæ
obs³ugi Divante jest doceniania przez
wszystkich naszych klientów (100%
naszych klientów poleci³oby nas
znajomym).
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Referencje Video CMS
Mamy do dyspozycji ogromnie
rozbudowane narzêdzie, które jest
jednoczeœnie ³atwe w obs³udze.
Mo¿emy dostarczaæ dziêki Video CMS
w profesjonalny sposób bardzo dobrej
jakoœci materia³y video.
ojciec Piotr Ciuba, Dominikanie.pl
Zdecydowanie polecam firmê Divante
oraz jej rozwi¹zanie Video CMS. Jest to
sprawnie dzia³aj¹cy i daj¹cy ogromne
korzyœci, zarówno finansowe jak
i technologiczne dodatek do niemal
ka¿dego fizycznego i internetowego
biznesu.
Micha³ Wawrzyniak, Za³o¿yciel i g³ówny
Trener MentalWay.pl
Produkujemy cotygodniowy program
webshake.tv i w³aœnie w tym projekcie
wykorzystujemy platformê Video CMS.
Wsparcie techniczne na wysokim
poziomie. Brak ograniczeñ czasowych,
co jest dla nas bardzo wa¿ne.
Dominik Szarek, Webshake.tv

elastyczny model cenowy.
Bart³omiej Rycharski, EVENTIO.pl
Dokonujemy transmisji z obrad sesji
Rady Miasta Marki. Wszystko przebiega
sprawnie. Jakoœæ i stabilnoœæ po³¹czenia
bardzo dobra.
Antoni Widomski, Naczelnik Wydzia³u
Teleinformatyki Urz¹d Miasta Marki
Cenimy jakoœæ dostarczanych
rozwi¹zañ, partnerski i przejrzysty
charakter wspó³pracy.
Marcin Stalij, A2 Multimedia (wydawca
Tivi.pl)
Profesjonalne i elastyczne podejœcie do
klienta. Firma godna polecenia!
£ukasz Frydrych, Krakowski Park
Technologiczny

Polecamy za doskona³y kontakt
z administratorami, ukierunkowanie na
rozwój, szybkoœæ serwerów oraz
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Pomagamy stworzyæ content
video

Tomasz Karwatka
dyrektor zarz¹dzaj¹cy
Divante

Video CMS wspiera swoich klientów
w stworzeniu treœci (partnerzy w wielu
miastach) oraz w prowadzeniu transmisji.
Przeszkolimy Wasz zespó³ i upewnimy
siê, ¿e wszystko jest pod kontrol¹.
Mo¿emy tak¿e poleciæ partnerów video
w Waszym mieœcie, którzy mog¹ Was
wspieraæ w tworzeniu treœci video.

Fot.: Tomasz Karwatka

Konkurs na wideobiznes
Nadal mo¿esz u¿ywaæ bezp³atnych
platform video jako kana³u promocji. Nie
musisz z niczego rezygnowaæ wybieraj¹c
profesjonaln¹ us³ugê Video CMS.
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Na wideo w sieci mo¿na zarabiaæ. Jeœli masz
pomys³ na e-biznes zwi¹zany z wideo,
spróbuj si³ w konkursie. Wystarczy do 15
wrzeœnia przes³aæ na adres
konkurs@divante.pl opis projektu (najlepiej
z próbkami treœci wideo). Piêciu najlepszym
firmom lub osobom Divante zagwarantuje
bezp³atn¹ realizacjê pomys³u. Chcemy
jednoczeœnie zaprezentowaæ, jak
elastycznym narzêdziem do tworzenia
portali video jest Video CMS. Zwyciêzca
konkursu bêdzie móg³ w ci¹gu miesi¹ca
uruchomiæ swój wymarzony biznes i zacz¹æ
zarabiaæ. Zainteresowanych zapraszam na

stronê http://videobiznes.pl. Wyniki
konkursu og³osimy 25 wrzeœnia.
Z kolei menad¿erów chc¹cych wykorzystaæ
video do budowania wizerunku marki,
wsparcia sprzeda¿y i szkoleñ zapraszamy 28
wrzeœnia na Konferencjê Video. W imprezie
udzia³ ju¿ zapowiedzia³y firmy takie jak:
AGORA SA, Redefine, Gemius czy znana
z produkcji „W³atcy Móch“ wroc³awska
firma Xantus. Agenda oraz bezp³atna
rejestracja mo¿liwa jest na stronie
http://konferencjavideo.pl.

26

Zmierzyæ mo¿na wszystko
Jan Bartoszewski

Nie doczekaliœmy siê jeszcze w Polsce jednolitego standardu badañ dotycz¹cego wideo w internecie.
Wprawdzie wiosn¹ pod auspicjami PBI ruszy³y konsultacje bran¿owe poœwiêcone temu zagadnieniu, jednak
na ich rezultaty przyjdzie pewnie jeszcze poczekaæ. Mimo to przedsiêbiorcy, którzy chc¹ wykorzystywaæ
wideo do reklamowania siê w sieci maj¹ do dyspozycji sporo narzêdzi daj¹cych dok³adne statystyki.

S

pecjaliœci z bran¿y internetowej s¹
zgodni co do tego, ¿e reklamy online
s¹ bardzo dobrze mierzalne, czego
nie mo¿na powiedzieæ np. o kampaniach
emitowanych w tradycyjnej telewizji. O ile
w przypadku badañ telemetrycznych
telewizji mamy zazwyczaj do czynienia
z grup¹, stanowi¹c¹ reprezentacjê
wiêkszej populacji, o tyle w przypadku
u¿ytkowników internetu mo¿na uzyskaæ
statystki z dok³adnoœci¹ praktycznie do
jednej osoby. To bardzo szczegó³owe
badania pozwalaj¹ce np. dok³adnie
okreœliæ liczbê ods³on, zarówno
powtarzalnych, jak i unikalnych.
– Emituj¹c kampaniê z adserwerów
mamy do dyspozycji szereg statystyk.
Dostêpne s¹ takie same wskaŸniki jak dla
kampanii ods³onowych. Otrzymujemy
dane na bie¿¹co i o ka¿dym wyœwietleniu
w odró¿nieniu do telewizji, gdzie dane
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pochodz¹ z panelu u¿ytkowników
stanowi¹cych niewielki u³amek
ogl¹daj¹cych – wyjaœnia £ukasz
B¹kowski, wspó³za³o¿yciel Video4net.pl.
Odtwarzacze wyœwietlaj¹ce reklamy
potrafi¹ gromadziæ statystyki nie tylko na
temat ogl¹dalnoœci danego spotu, ale
równie¿ informacje takie jak czas

ogl¹dania reklamy, sekundê w której by³o
najwiêcej odrzuceñ itp.
– Mierzeniu przez adserwer podlega nie
tylko liczba wyœwietleñ spotu, czy liczba
klikniêæ w reklamê, lecz równie¿ czas, jaki
odbiorcy poœwiêcili na dany materia³
wideo oraz liczba i rodzaj interakcji
podjêtych z reklam¹ – mówi Marcin
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Olszewski, managing director sieci
V2Media. – Uzyskuj¹c te dane mo¿liwe
jest opracowanie wskaŸników i miar
skutecznoœci danej kampanii zale¿nie od
jej celów – t³umaczy.
Dok³adniejsze ni¿ w przypadku telemetrii
jest równie¿ œledzenie ka¿dego ruchu
u¿ytkownika – zatrzymania odtwarzania,
przeskoków do innego fragmentu
materia³u i wreszcie porzucenia filmu, co
czasem nie stanowi zbyt optymistycznych
wieœci dla wydawców czy
reklamodawców.
– Mo¿liwoœæ zmierzenia momentów
spotu, do których dotarli internauci, lub
w których dokonali danej interakcji
z reklam¹, oznacza dodatkow¹
weryfikacjê samych produkcji wideo oraz
ich atrakcyjnoœci dla odbiorców
– podkreœla Marcin Olszewski.
– S¹ to niezwykle cenne dane poniewa¿
pozwalaj¹ analizowaæ skutecznoœæ danej
kreacji, a dziêki zbieraniu ich w czasie
rzeczywistym, mo¿na wprowadzaæ
zmiany na bie¿¹co w trakcie trwania
kampanii podnosz¹c jej skutecznoœæ
– uzupe³nia Maciej Stasie³uk, promotor
produktów wideo w Divante.
Przyk³adami narzêdzi s³u¿¹cych do
monitorowania ogl¹dalnoœci s¹ np. nasz
rodzimy Gemius Stream lub TubeMogul
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Tomasz Karwatka
dyrektor zarz¹dzaj¹cy
Divante

Fot.: Tomasz Karwatka

Spoty wideo przyci¹gaj¹ uwagê i s¹ swego
rodzaju remedium na banner blindness,
czyli podœwiadome ignorowanie reklam. My
zwracamy tak¿e uwagê na to jak wideo
wyd³u¿a czas obecnoœci klientów na stronie.
Dziêki niemu poœwiêcaj¹ oni wiêcej czasu na
zapoznanie siê z ofert¹. Potwierdzaj¹ to
konkretne przypadki. Przeprowadziliœmy
case-study w sklepie DomSwiatla.pl.

InPlay. Oba narzêdzia s¹ bardzo
rozbudowane i umo¿liwiaj¹ integracjê
z praktycznie ka¿dym odtwarzaczem.

Dialog z odbiorc¹
W przypadku internetowych spotów,
wiemy te¿ lepiej co wydarzy³o siê po ich
odtworzeniu. – Na przyk³ad czy
u¿ytkownik przeszed³ na stronê docelow¹

Na stronach produktów umieœciliœmy filmy.
Sŕedni czas pobytu na stronie produktu po
wprowadzeniu wideo wzroś³ z 50 sekund do
dwóch minut. Wspo³́czynnik odrzucen´ze
stron, do ktoŕych dodano materia³y filmowe,
nieznacznie obni¿y³ siê. W wiêkszosći, bo
prawie w 75% przypadkow
´ , filmy obejrzano
w ca³osći, a oko³o jedna pi¹ta u¿ytkowników
obejrza³a 3/4 spotu.

i dokona³ zakupu – mówi £ukasz
B¹kowski. – A jeœli te dane zestawimy
z profilem u¿ytkownika na serwisie
spo³ecznoœciowym otrzymamy pe³ne
informacje o tym kogo naprawdê
interesuje prezentowany w reklamie
produkt – zaznacza B¹kowski.
Warto pamiêtaæ o tym, ¿e promocja wideo
w internecie daje przede wszystkim
okazjê do interakcji i dialogu z odbiorc¹.
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Mo¿emy analizowaæ ca³e œcie¿ki dzia³añ
u¿ytkowników, którzy obejrzeli reklamê,
a jeœli po obu stronach mamy realne
osoby, to przecie¿ mog¹ one ze sob¹
rozmawiaæ.
– Obecnie nawet podstawowe systemy
statystyczne daj¹ mo¿liwoœæ sprawdzenia,
np. ilu kupuj¹cych w naszym sklepie
internetowym obejrza³o wczeœniej film,
a jeœli dodamy do niego pytanie
z mo¿liwoœci¹ wyboru, to dowiemy siê,
jakie s¹ preferencje u¿ytkowników
– twierdzi Magdalena Imieliñska, video
studio director z Cameo Film.
Takich raportów z aktywnoœci w³asnych
klientów w³aœciciele serwisów mog¹
budowaæ wiele. Mo¿na te¿ œledziæ
dyskusje na forach i w serwisach
spo³ecznoœciowych, zwi¹zane z publikacj¹
danej formy wideo.

Fot.: Magdalena Wiktorska

Magdalena Wiktorska
brand manager gemiusStream
Gemius

Precyzyjne dotarcie
Wed³ug ekspertów, kampanie wideo
w internecie cechuje du¿a efektywnoœæ,
zw³aszcza patrz¹c z punktu widzenia
zaanga¿owania internauty w przekaz
reklamowy. Wideo jest atrakcyjne, ¿ywe,
kolorowe, zwraca na siebie uwagê
efektami specjalnymi. Co wiêcej,
w odró¿nieniu od telewizji umo¿liwia
du¿o precyzyjniejsze dotarcie do w¹skiej
grupy celowej.
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Fot.: Magda Niemcewicz

Magda Niemcewicz
interactive senior media planner/buyer
DiGi Media Store

Zgodnie z nasz¹ wiedz¹ PBI i IAB nie
wspieraj¹ ¿adnego z rozwi¹zañ s³u¿¹cych do
badañ treœci wideo publikowanych w
Internecie, które dostêpne s¹ na polskim
rynku. Warto zwróciæ jednak uwagê na fakt, ¿e
badaniem, które bardzo dok³adnie mierzy
wideo na stronach internetowych jest
gemiusStream. Jego wyniki dostarczaj¹ bardzo
szczegó³owych informacji dotycz¹cych
ogl¹dalnoœci i zaanga¿owania u¿ytkowników
w odtwarzane materia³y. Szereg wskaŸników
dostêpnych jest w ró¿nych wariantach
czasowych: od rozk³adów sekundowych do
nawet rocznych okresów. Dziêki nim mo¿emy
zweryfikowaæ preferencje i lojalnoœæ
u¿ytkowników materia³ów multimedialnych.

Promocje wideo w internecie, podobnie jak
tradycyjne spoty telewizyjne, maj¹ tê
przewagê nad zwyk³ymi banerami, ¿e
oddzia³ywaj¹ na wiêcej zmys³ów, maj¹
wiêksz¹ zdolnoœæ wywo³ywania emocji.
W praktyce, ciê¿ko jest zmierzyæ ten aspekt
skutecznoœci reklamy.
Najczêœciej, wiêc mierzone s¹ standardowe
wskaŸniki takie jak: zasiêg, czêstotliwoœæ
i klikalnoœæ.
Dodatkowo w przypadku niektórych reklam
mo¿na sprawdziæ, ilu u¿ytkowników obejrza³o
spot do koñca, b¹dŸ do kilku punktów
kontrolnych.
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– W sieci mamy do dyspozycji du¿o wiêcej
witryn i serwisów ni¿ kana³ów niszowych
w tradycyjnej telewizji. Przy emisji mo¿na
u¿ywaæ tych samych narzêdzi jak
w przypadku zwyk³ej reklamy
ods³onowej, np: geotargetowania,
cappingu czy targetowania
behawioralnego. Coraz czêœciej te¿
najatrakcyjniejsze dla marketerów grupy
celowe: m³odzi, dobrze zarabiaj¹cy,
mieszkañcy miast, wybieraj¹ internet jako
najczêœciej u¿ywane medium
– przekonuje £ukasz B¹kowski
z Video4net.pl.
Metody i techniki dotarcia do
interesuj¹cego nas konsumenta mog¹ byæ
bardzo ró¿ne. Ciekawy jest przyk³ad
amerykañskiej internetowej sieci
telewizyjnej Revision3 z San Francisco,
która emituje ciesz¹ce siê du¿¹
popularnoœci¹ programy rozrywkowe
online.
– Revision3 stosuj¹c przy swoich show
kombinacjê technik reklamowych
w postaci wizerunkowego pre-rolla (max
15 sek.) ze spotem sponsora oraz
nietypowej reklamy kontekstowej (dwa
razy w ci¹gu programu prowadz¹cy
opowiadaj¹ o produktach sponsorów,
dyskutuj¹ o nich), wypracowa³a jeden
z najbardziej skutecznych mechanizmów
reklamy wideo online – uwa¿a Karol
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Kalinowski, creative director z agencji
PepperWorks.
Wed³ug danych Revision3, 99,9% widzów
zapamiêta³o przynajmniej jednego
sponsora programu, a 48,5% zakupi³o
jeden z produktów sponsorów po emisji
reklamy.– Tracking odbywa siê przy
u¿yciu mechanizmu kodów
promocyjnych, dlatego reklamodawca
dok³adnie wie po którym programie widz
zosta³ zainspirowany do zakupu
– t³umaczy Kalinowski.

Mimo wielkiej ostro¿noœci i dystansu do
reklamy wideo online, które cechuj¹
jeszcze wielu krajowych reklamodawców,
rynek powoli i systematycznie roœnie.
Przedstawiciele bran¿y internetowego
wideo obserwuj¹ coraz wiêksz¹
sk³onnoœæ do eksperymentów w tej
dziedzinie i wiêkszej otwartoœci.
Przyczyna w tym przypadku wydaje siê
doœæ oczywista – trzeba wyprzedziæ
konkurencjê, ¿eby wygraæ walkê o rz¹d
internetowych dusz.

Wracaj¹c do polskiego rynku,
podstawowym b³êdem, który
reklamodawcy doœæ czêsto pope³niaj¹ jest
oczekiwanie natychmiastowych
rezultatów tu¿ po emisji spotu
w internecie.
– A trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e przy stale
zwiêkszaj¹cej siê liczbie wszelkiego
rodzaju ruchomych form reklamy w sieci,
to nie sama publikacja filmu decyduje
o jego skutecznoœci. Sk³ada siê na to ca³y
szereg dzia³añ zwi¹zany z jakoœci¹
materia³ów, zarówno pod k¹tem
merytorycznym, jak i technicznym, z ich
dostêpnoœci¹ w zakresie wagi, a tak¿e
miejsc publikacji itp. Warto zatem podejœæ
do kwestii promocji wideo w Internecie
kompleksowo i nie rozumieæ jej tylko jako
produkcjê filmu i publikacjê – radzi
Magdalena Imieliñska z Cameo Film.
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Flash króluje online
Jan Bartoszewski

Emitowane w internecie pliki wideo, zazwyczaj przybieraj¹ rozszerzenie .flv. Flashowa technologia zapisu
spotów jest najpopularniejsza, choæ film lub przekaz audio mo¿e mieæ formê .wmv, czy .mpeg. Koszty
publikacji reklamowego klipu trzeba natomiast podzieliæ na te zwi¹zane z zajmowan¹ powierzchni¹
w danym serwisie oraz z technicznym zabezpieczeniem emisji.

Z

anim reklamodawca zdecyduje siê
na wybór portali, w których ma
ukazaæ siê jego reklamowy spot,
musi najpierw okreœliæ kilka istotnych
parametrów technicznych zwi¹zanych
z emisj¹. Od czasu trwania klipu, jego
rozdzielczoœci lub jakoœci oraz formatu
kadru, w którym bêdzie wyœwietlany
zale¿y bowiem koñcowy rezultat
kampanii. Im d³u¿szy i lepszy jakoœciowo
materia³, tym wiêkszy plik do
odtworzenia, co nie pozostaje bez
wp³ywu na koñcowego odbiorcê.
Internauta nie zawsze dysponuje ³¹czem
o na tyle du¿ej przepustowoœci, by bez
przerw w transmisji obejrzeæ dany
materia³. Dlatego przedsiêbiorca, który
chce dotrzeæ ze swoim marketingowym
przekazem do jak najwiêkszej liczby
u¿ytkowników, powinien pamiêtaæ o tych
technicznych ograniczeniach.
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– Format spotów online jest najczêœciej
tym samym, który widujemy w telewizji,
o proporcjach 4:3, czyli wymiarami
obrazu wyra¿onymi ilorazem jego
d³ugoœci do wysokoœci. Coraz czêœciej
pojawia siê jego nastêpca
wykorzystywany w telewizji w wysokiej
rozdzielczoœci o formacie 16:9. Natomiast
rozdzielczoœæ filmu reklamowego musi

byæ dopasowana do danej przestrzeni,
w której kampania bêdzie emitowana
– mówi Marcin Olszewski, managing
director sieci V2Media.
Materia³ wideo powinien byæ równie¿
przystosowany do specyfikacji
poszczególnych wydawców.
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– W cenie us³ugi lub za dop³at¹ mo¿na
przekonwertowaæ wideo pod wzglêdem
typu pliku lub rozmiaru czy wagi.
Oczywiœcie d¹¿y siê do kompromisu
miêdzy jakoœci¹ obrazu a
przepustowoœci¹ ³¹cza przeciêtnego
polskiego internauty – zaznacza Magda
Niemcewicz, interactive senior media
planner/buyer z DiGi Media Store.

Transmisja na ¿ywo

Obecnie reklamy wideo w internecie
dostarczane s¹ poprzez odtwarzacze
oparte na technologii Flash, co wynika
z jej najwiêkszego zasiêgu. Wiêkszoœæ
podmiotów konwersji dokonuje
bezp³atnie, w ramach ceny kampanii.

Pisz¹c o parametrach zwi¹zanych
z odtwarzaniem klipów na stronach www,
warto wspomnieæ tak¿e
o wykorzystywanych coraz œmielej
relacjach online w czasie rzeczywistym.
Z tego rodzaju serwisu korzystaj¹ firmy
chc¹ce np. zainteresowaæ organizowan¹
przez siebie konferencja lub eventem.
Mog¹ dziêki temu wzmocniæ swoje
dzia³ania wizerunkowe lub promocyjne,
jeœli transmitowane wydarzenie
dostarcza wiedzy o jej produktach czy
us³ugach.

– Reklamy musz¹ byæ przygotowane
w formacie obs³ugiwanym przez Flash,
a aktualnie s¹ to: .flv (kodeki VP6 lub
Spark) i .f4v (h264) – wymienia Maciej
Stasie³uk, promotor produktów wideo
w Divante. – Im wiêksza rozdzielczoœæ
i jakoœæ tym wiêksze musi zostaæ
zastosowane pasmo aby zakodowaæ dany
film, co oczywiœcie zwiêksza rozmiar
pliku. Je¿eli bêdzie to wielkoœæ relatywnie
du¿a w stosunku do ³¹cza odbiorcy,
rezultatem mo¿e byæ zatrzymywanie
odtwarzania. W przypadku filmu na który
odbiorca czeka nie jest to problemem,
natomiast dla reklamy oznacza to po
prostu niewykorzystan¹ okazjê
– przestrzega Maciej Stasie³uk.

– Streaming ró¿norakich wydarzeñ jest
us³ug¹, o któr¹ pyta nas najwiêcej firm
i instytucji – twierdzi Sebastian Fyda,
starszy administrator systemów
operacyjnych z Janmedia Interactive.
– To przewa¿nie krótkotrwa³e, czasem
cykliczne wydarzenia – klient wykupuje
dostêp do us³ugi umo¿liwiaj¹cej
nadawanie strumienia o okreœlonej
jakoœci (typowo 768 kbps, rzadziej 1024
lub 512 kbps), do okreœlonej liczby
u¿ytkowników i przez okreœlony czas.
Zazwyczaj zleceniodawcy p³ac¹ te¿ za
dostosowanie graficzne odtwarzacza do
wygl¹du strony, na której ma byæ on
umieszczony – mówi Sebastian Fyda.
Najwiêkszym problemem, który pojawia
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Fot.: Marcin Olszewski

Marcin Olszewski
managing director
V2Media

Wykupienie powierzchni reklamowej
w najbardziej presti¿owych
miejscach w internecie to koszt
nawet kilkuset tysiêcy z³otych. Cena
emisji, podobnie jak w przypadku
standardowych form reklamowych,
uzale¿niona jest przede wszystkim
od miejsca – na jakiej stronie
wyœwietlamy kampaniê, w jakich
sekcjach tematycznych, w której
czêœci serwisu umieszczona jest
reklama, a tak¿e od formy
reklamowej oraz liczby
zaplanowanych ods³on.
Te czynniki ró¿nicuj¹ wartoœæ CPM,
która waha siê mniej wiêcej od 5 do
100 z³ netto.
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siê przy transmisjach online jest
oszacowanie liczby potencjalnych
odbiorców. Wiele firm ma z tym k³opot
i nie potrafi oceniæ jak du¿e mo¿e byæ
zainteresowanie relacj¹. Oczekuj¹
w zwi¹zku z tym pomocy ze strony
dostawcy us³ugi.
– Przede wszystkim zawsze zwracamy
naszym klientom uwagê, ¿e nie mo¿na
bagatelizowaæ rozpropagowania
informacji o tym, kiedy i na jakiej stronie
transmisja bêdzie do obejrzenia
– podkreœla Sebastian Fyda. – Oprócz tego
stworzyliœmy niedawno us³ugê, która
pozwala na dynamiczne zwiêkszanie
maksymalnej liczby ogl¹daj¹cych do
górnej granicy okreœlonej przez klienta
– dodaje Fyda.
Redukuje to koszty klienta, gdy¿ dziêki
temu nie musi obawiaæ siê ju¿ o problemy
z dostêpem do relacji, jeœli
zainteresowanie ni¹ przekroczy
spodziewany pu³ap. Jednoczeœnie nie
p³aci za drog¹ us³ugê jeœli
zainteresowanie bêdzie ni¿sze.
Oprócz okreœlenia wspomnianych
parametrów, przy us³ugach streamingu
live nale¿y tak¿e skonfigurowaæ szerokoœæ
i wysokoœæ kadru nagrania pod dany
format (4:3 lub 16:9).
Kolejna kwestia to wielkoœæ bitrate (czyli
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maksymalna dopuszczalna liczba bitów
w jednostce czasu) strumienia, która ma
wp³yw na to czy internauta dysponuj¹cy
s³abym ³¹czem bêdzie w stanie œledziæ
relacjê. Taki u¿ytkownik nie obejrzy
transmisji, jeœli ta nadawana bêdzie
w jakoœci 1024 kbps. Bywa, ¿e klientowi
zale¿y na tym by streaming mia³ wysok¹
jakoœæ i jednoczeœnie by³ dostêpny dla
osób nie dysponuj¹cych ³¹czem o du¿ej
przepustowoœci. Wtedy z pomoc¹
przychodzi multibitrate, czyli rozwi¹zanie
pozwalaj¹ce na wys³anie na serwer kilku
strumieni o ró¿nych wartoœciach bitrate.
Odtwarzacz automatycznie dobierze
najlepsz¹ jakoœæ, jak¹ przez dane ³¹cze
mo¿na przes³aæ. Nale¿y jednak pamiêtaæ,
¿e z miejsca, w którym jest
przeprowadzana transmisja trzeba
zapewniæ lepsze ³¹cze do internetu
(upstream).

Nie tylko miejsce kosztuje
Serwisy takie jak YouTube umo¿liwiaj¹
bezp³atn¹ publikacjê spotów
reklamowych. Jednak, ¿eby reklama by³a
skuteczna powinna pojawiaæ siê na wielu
portalach. Wejœcie z klipem do
najpopularniejszych serwisów to jednak
spory wydatek id¹cy w dziesi¹tki a nawet
setki tysiêcy z³otych. Sumy te p³aci siê
przede wszystkim za powierzchniê, któr¹

Fot.: Maciej Stasie³uk

Maciej Stasie³uk
promotor produktów wideo
Divante

Wydatki jakie musimy ponieœæ chc¹c
emitowaæ reklamy wideo (nie licz¹c
kosztów samej powierzchni
reklamowej) to koszt przestrzeni
dyskowej, transferu oraz ods³on.
W przypadku reklam najbardziej
kosztowny bêdzie w³aœnie transfer,
który zale¿y bezpoœrednio od tego ile
razy nasza reklama zostanie
za³adowana.Przyk³adowo za 10 tys.
wyœwietleñ 30-sekundowego spotu
reklamowy o wielkoœci oko³o 3 MB
umieszczonego w SimpleStorage.pl
– platformie s³u¿¹cej do hostingu
plików wideo – zap³aciæ trzeba
ok.. 12 z³. Nie s¹ to wiêc du¿e koszty,
porównuj¹c je z cenami samej
powierzchni reklamowej.
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wydawca udostêpnia reklamodawcy.
Drugi czynnik wp³ywaj¹cy na koszty to
liczba ods³on. Zazwyczaj przy
kalkulowaniu ceny przyjmuj siê wskaŸnik
Cost Per Mille (czyli koszt dotarcia do
tysi¹ca odbiorców, który obliczany jest na
podstawie liczby ods³on strony
internetowej).
– W przypadku zamieszczenia spotu
wideo w ramach reklamy bannerowej,
najczêœciej stosuje siê dop³aty rzêdu
kilkudziesiêciu procent w stosunku do
podstawowej ceny CPM. Przy kampanii
tego rodzaju czy te¿ pre-rollach lub
specjalnych formach wideo oferowanych
np. przez sieæ V2Media, u¿ywane s¹
najczêœciej modele analogiczne do innych
typów reklam – mówi Magda Niemcewicz,
interactive senior media planner/buyer
z DiGi Media Store.
Z dodatkowych czynników branych pod
uwagê przy szacowaniu kampanii wideo
w sieci istotna jest jeszcze d³ugoœæ spotu
reklamowego. Wiele serwisów umo¿liwia
emisjê reklam nie d³u¿szych ni¿
30-sekundowe, czasami wymagaj¹c przy
tym dop³at.
– Najbardziej popularne s¹ wiêc tzw.
piêtnastki, za które nie s¹ pobierane
dodatkowe op³aty – mówi Marcin
Olszewski z V2Media.
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Sebastian Fyda
starszy administrator systemów operacyjnych,
Janmedia Interactive

Fot.: Sebastian Fyda

Do us³ug wideo na ¿¹danie nadaj¹ siê
formaty FLV (Flash Video - .flv), MP4
(QuickTime container - .mp4, .f4v, .mov,
.m4v) oraz MP3 content (.mp3). Ciê¿ko
wyrokowaæ, który format jest najlepszy.
Zdecydowanie najpopularniejsze jest FLV.
Trudno te¿ podaæ optymaln¹ wielkoœæ pliku,
gdy¿ ta jest uzale¿niona m.in. od d³ugoœci
materia³u wideo. Im d³u¿szy – tym wiêkszy
plik, dlatego warto pamiêtaæ, ¿eby nie
przesadziæ te¿ z jakoœci¹ nagrania. Dobrze
jest umieszczaæ nagrania w dwóch stopniach

Inaczej kszta³tuj¹ siê ceny us³ug
streamingu. Gdy np. zleceniodawca chce
przeprowadzaæ czêsto krótkie transmisje
na ¿ywo, wydatki mog¹ zamkn¹æ siê
w 2–3 tys. z³ miesiêcznie, pod warunkiem,
¿e korzysta z dedykowanego serwera do
streamingu.
– Wówczas klient p³aci miesiêczny rycza³t
za korzystanie z us³ugi, niezale¿nie od

jakoœci: s³abszej – np. 256 kbps i lepszej
np.. 1024 kbps. Dziêki temu nawet
internauci korzystaj¹cy ze s³abych ³¹czy nie
bêd¹ pozbawieni mo¿liwoœci obejrzenia
wideo. Niestety nigdy nie mo¿na udzieliæ
gwarancji, ¿e 100% odbiorców bêdzie mog³o
obejrzeæ materia³ wideo, gdy¿ zale¿y to od
czynników równie¿ bêd¹cych poza
zasiêgiem naszym czy zlecaj¹cego. Mo¿emy
jedynie minimalizowaæ
prawdopodobieñstwo wyst¹pienia
problemu.

tego czy transmisja na ¿ywo trwa 24
godziny na dobê, czy godzinê raz
dziennie. Taka opcja jest niestety trudniej
skalowalna ni¿ technologia, któr¹
wykorzystujemy przy du¿ych
wydarzeniach, ale spokojnie mo¿e
obs³u¿yæ kilka tysiêcy ogl¹daj¹cych
– zapewnia Sebastian Fyda z Janmedia
Interactive.
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Wideo ma przysz³oœæ
Jan Bartoszewski

Internetowe wideo ma przed sob¹ œwietlane perspektywy. Wiele firm ju¿ korzysta z takiej formy
reklamowania siê, ale wed³ug przedstawicieli bran¿y boom dopiero nadejdzie. Tym bardziej, ¿e film online,
jako noœnik treœci daje bardzo wiele ciekawych mo¿liwoœci nie ograniczaj¹cych siê tylko do klasycznych
spotów reklamowych. I w³aœnie ten potencja³ mo¿e sprawiæ, ¿e popularnoœæ internetowych materia³ów
wideo z czasem przyæmi prymat tradycyjnej telewizji.

O

tym, ¿e rozwój rynku
internetowego wideo jest pewny
œwiadcz¹ równie¿ analizy
zachowañ internautów. W styczniu tego
roku firma Gemius przy wsparciu Grupy
RMF i TVP przeprowadzi³a kompleksowe
badania dotycz¹ce kontaktu
z materia³ami audio i wideo w sieci.
Z opublikowanego potem raportu wynika,
¿e ponad 80% respondentów mia³o
kiedykolwiek stycznoœæ z ró¿nymi
formami wideo online (z serwisami
wideo, telewizj¹ internetow¹ lub
telewizj¹ peer-to-peer), a ponad po³owa
s³ucha³a radia internetowego. Najwiêksz¹
popularnoœci¹ ciesz¹ serwisy wideo,
z których skorzysta³o blisko 75% polskich
internautów. Ankietowani u¿ytkownicy
zadeklarowali te¿, ¿e w przysz³oœci bêd¹
czêœciej korzystaæ z takich form przekazu
treœci audio i wideo. Maj¹c tak¹
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perspektywê ³atwo o optymizm, ale
przedstawiciele firm zwi¹zanych z bran¿¹
internetowego wideo wskazuj¹ te¿ pewne
ograniczenia hamuj¹ce rozwój rynku.
– Zainteresowanie reklam¹ wideo
w Polsce nieustannie wzrasta, jednak
daleko jej jeszcze do popularnoœci
standardowych form graficznych.

Dodatkowo w polskim internecie
najczêœciej spotykamy spoty
wykorzystywane równie¿ w kampaniach
telewizyjnych – mówi Marcin Olszewski,
managing director sieci V2Media.
– Zdarzaj¹ siê reklamodawcy, którzy
decyduj¹ siê na przygotowanie spotu
bezpoœrednio pod Internet, jednak wi¹¿e
siê to z dodatkowymi wydatkami i nadal
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jeszcze stanowi w Polsce rzadkoœæ
– twierdzi.

Marcin Olszewski
managing director
V2Media

Polscy przedsiêbiorcy s¹ doœæ ostro¿ni
i w wielu przypadkach podchodz¹
z rezerw¹ do filmowej reklamy w sieci.
– Mam wra¿enie, ¿e rozwój wideo
w internecie jest teraz na takim etapie, jak
rozwój samego Internetu ponad 10 lat
temu. Wielu klientów ju¿ wie, ¿e ruchomy
obraz znacznie bardziej przemawia do ich
odbiorców, znaj¹ zalety, wiedz¹, ¿e
konkurencja te¿ o tym myœli, ale ca³y czas
boj¹ siê na ten cel przeznaczyæ konkretny
bud¿et – uwa¿a Magdalena Imieliñska,
video studio director z Cameo Film.
– Ale ta decyzja o budowaniu swojego
wizerunku w Internecie przy pomocy
wideo dojrzewa w g³owach
marketingowców i wierzê, ¿e prawdziwy
boom na przeró¿ne materia³y dopiero siê
zacznie – dodaje.
Oprócz mentalnych barier, wzrost
znaczenia filmów w sieci blokuj¹ tak¿e
bardziej prozaiczne ograniczenia.
Podstawowym jest niestety ci¹gle doœæ
niska przepustowoœæ ³¹czy w Polsce.
Upowszechnienie szerokopasmowego
internetu na pewno bêdzie czynnikiem
dodatkowo stymuluj¹cym rozwój w tej
dziedzinie.
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Fot.: Marcin Olszewski

Na naszym rynku najbardziej popularnymi
internetowymi reklamami wideo s¹ formaty
typu PUSH, czyli takie, które automatycznie
emituj¹ materia³ filmowy. Maj¹ one
najczêœciej postaæ standardowych banerów
z czêœci¹ wyœwietlaj¹c¹ wideo albo formê
typu PULL w postaci pre-rolli emitowanych
przed materia³em reklamowo obojêtnym.
Od jakiegoœ czasu coraz wiêksze
zainteresowanie reklamodawców
wzbudzaj¹ formy wideo umo¿liwiaj¹ce
internaucie wejœcie z reklam¹ w interakcjê
inn¹, ni¿ klikniêcie i przeniesienie na stronê
docelow¹ kampanii. Chodzi tu do³¹czenie do

Nie tylko spoty
Podstawow¹ form¹ internetowej reklamy
wideo jest oczywiœcie klasyczny spot.
Obecnie tego typu materia³y s¹ zazwyczaj
wstawiane do typowych kreacji
reklamowych typu display (np. do double
billboardów, boksów). Reklamodawca nie

kreacji dodatkowych menu wyboru,
mo¿liwoœæ wp³ywania przez odbiorcê na
ogl¹dan¹ treœæ i nie tylko. Takie rozwi¹zania
przek³adaj¹ siê na wzrost zaanga¿owania
internautów w odbiór reklamy. Jako
przyk³ad podam kampaniê, któr¹
realizowaliœmy dla jednej z marek Unilevera
– Axe. W jednej z wykorzystanych tu kreacji
internauci mieli mo¿liwoœæ zaszycia
fotografii swojej lub swojego znajomego.
Zdjêcie pojawia³o siê w przekazie
reklamowym, jako g³ówny bohater
przedstawionej sytuacji – Chocolateman.

potrzebuje wtedy specjalnego miejsca do
emisji – prezentuje spot praktycznie
wszêdzie tam, gdzie mo¿na emitowaæ
kampaniê ods³onow¹. Przek³ada siê to na
uzyskanie bardzo du¿ego zasiêgu.
– Drug¹ popularn¹ form¹ emisji wideo s¹
pre-rolle i post-rolle, czyli reklamy
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emitowane przed i po wybranej przez
u¿ytkownika treœci wideo. Serwisów
z treœciami wideo jest coraz wiêcej,
a wraz z nimi powstaj¹ nowe miejsca
reklamowe – zwraca uwagê £ukasz
B¹kowski, wspó³za³o¿yciel Video4net.pl.

Sebastian Fyda
starszy administrator systemów operacyjnych,
Janmedia Interactive

Opiniê tê podziela Magda Niemcewicz,
interactive senior media planner/buyer
z domu mediowego DiGi Media Store.
– Dzia³ka internetowych VOD, które
stwarzaj¹ nowe mo¿liwoœci emisji spotów
przed czy w trakcie filmów roœnie w si³ê.
Szczególnie dotyczy to darmowych
serwisów, takich jak iplex, waszefilmy.pl,
vod.onet.pl. – wylicza.
Reklama video na displayu i pre-roll to
wci¹¿ najpopularniejsze formaty. Przy
czym jeœli chodzi o tê pierwsz¹ formê,
w zwi¹zku z nasileniem czêstotliwoœci
wykorzystania tego typu noœników w
przeci¹gu ostatnich dwóch lat, widaæ
wyraŸny trend do zmniejszenia
„uci¹¿liwoœci” reklam, w których wideo
odtwarzanie jest automatyczne. – St¹d
w³aœnie d¹¿enie IAB do ustalenia
standardu noœników video-ad na takie,
w których obraz, lub tylko dŸwiêk mu
towarzysz¹cy, jest odtwarzany dopiero na
¿yczenie, po klikniêciu przez u¿ytkownika
– podkreœla Niemcewicz.

dan¹ markê jest znacznie bardziej
zró¿nicowane ni¿ w przypadku klasycznej
telewizji. Internet daje bowiem
sposobnoœæ do promocji w³asnej firmy
czy marki przez wideo porady, filmowe
prezentacje produktów w e-commerce,
lub korporacyjne klipy pokazuj¹ce ¿ycie
w firmie i jej zadowolonych pracowników
lub klientów.

Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e wideo w sieci
nie ogranicza siê tylko do typowej
reklamy. Spektrum form promuj¹cych

– We wszelkiego rodzaju
wideoporadnikach a¿ roi siê od
delikatnego i mniej delikatnego product
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Fot.: Sebastian Fyda

Coraz czêœciej sklepy internetowe
zamieszczaj¹ prezentacje produktów
w postaci materia³u wideo – choæby
pokazuj¹c zawartoœæ pude³ka. Drobniejsze
firmy korzystaj¹ z youtube, ale jest to
rozwi¹zanie niepewne, bo nigdy nie
wiadomo czy Google nie zmieni nagle
polityki i takiego materia³u nie skasuje.
Sporo firm zamieszcza wideo

udostêpniane przez producentów, lecz coraz
wiêcej nagrywa materia³y samodzielnie.
Dzisiaj konsumenci nie wierz¹ opisom
produktów, chc¹ zobaczyæ co znajduje siê
w pude³ku, jak dany produkt dzia³a.
To kwintesencja multimedialnoœci, bo
gwarantuje dodatkowy, uzupe³niaj¹cy
w stosunku do klasycznych, kana³
komunikacji.

placement. Pojawiaj¹ siê tak¿e filmy
dokumentuj¹ce zachowania
marketingowe z zakresu ambient mediów
i marketingu partyzanckiego, oraz
realizacje znacznie d³u¿sze ni¿ te, które
mog³yby pojawiæ siê w tradycyjnych
mediach – wylicza Karol Kalinowski,
creative director z agencji PepperWorks.
Ci¹gle bardzo popularne s¹ tzw. wirale
(czyli formy marketingu wirusowego).
Dzieje siê tak, poniewa¿, w przypadku
udanej realizacji wirala, klient ponosi
tylko koszty produkcji. Emisja i kontakt
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widzów z reklam¹ nie wi¹¿e siê
z dodatkowymi nak³adami.

£ukasz B¹kowski
wspó³za³o¿yciel Video4net.pl

– Problemem jest to, ¿e nikt takich
widzów niestety zagwarantowaæ nie mo¿e
– zaznacza Monika Wagner, production
manager w firmie f25. – Wiral mo¿e byæ
klasyczn¹ trzydziestk¹, ale mo¿e trwaæ te¿
d³u¿ej lub krócej, nie mamy tutaj ram
czasowych, w których powinniœmy siê
zamkn¹æ – dodaje.
Fot.: £ukasz B¹kowski

Dobry wiral powinien przede wszystkim
byæ skoncentrowany na ³amaniu tabu,
konwencji, lub wizerunku.
– Tego typu wideo musi mieæ podejœcie do
internauty, a tym podejœciem jest pomys³.
Do tego krótka forma i jak nazwa
wskazuje coœ, co musi nas zaraziæ,
zaintrygowaæ. W tym przypadku kwestie
techniczne nie maj¹ du¿ego znaczenia.
Ca³a si³a wirala tkwi w jego zaraŸliwym
charakterze – t³umaczy Zosia Mikucka,
specjalista ds. postprodukcji video w
Momint.

Interakcje i rekomendacje
Jednym z najwa¿niejszych atutów wideo
w sieci jest mo¿liwoœæ wykorzystania
interakcji z u¿ytkownikami. Trend ten jest
bardzo mocno widoczny zw³aszcza
serialach dystrybuowanych tylko w sieci.
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Internetowe wideo nie podlega regulacjom i
ograniczeniom sponsoringu czy product
placement typowym dla tradycyjnej
telewizji. Mo¿na zatem tworzyæ swoje
w³asne prezentacje produktowe, e-learningi,
teledyski czy dowolne interaktywne treœci
wideo, które z jednej strony dostarczaj¹
rozrywki i informacji u¿ytkownikowi,
a z drugiej s¹ œwietnym noœnikiem reklamy.
Jest to sfera, która siê teraz bardzo
dynamicznie rozwija.

– Widz mo¿e staæ siê czêœci¹ ogl¹danego
œwiata. Ma szansê wejœæ do opowieœci,
jeœli zgodzi siê udostêpniæ swoje dane.
W trakcie filmu pojawi¹ siê one jako
elementy sk³adowe fabu³y, np. zdjêcie
widza, imiê i nazwisko, czy fotografie jego
facebookowych przyjació³ itp. – wyjaœnia
Zosia Mikucka.
Internauta mo¿e równie¿ poprowadziæ

Powoli wykorzystywane s¹ te¿ mo¿liwoœci
wideo niedostêpne dla tradycyjnej telewizji.
Chodzi o tworzenie treœci filmowych,
w których u¿ytkownik mo¿e wp³ywaæ na
dalszy ci¹g wydarzeñ lub wstawiaæ do nich
informacje i zdjêcia zaci¹gane wprost
z serwisów spo³ecznoœciowych. Zupe³nie
innego wymiaru w sieci nabiera te¿ reality
show, gdzie ka¿dy internauta mo¿e wp³ywaæ
na bieg wydarzeñ programu.

historiê, wybieraj¹c na przyk³ad
zakoñczenie filmu.
W tym nurcie mieszcz¹ siê równie¿
internetowe programy rozrywkowe
(internet shows).
– Wytwórnia Revision3, producent takich
hitów jak DiggNation czy ScamSchool
w 2009 pochwali³ siê przychodem 8 mln
dolarów, co jak na wytwórniê oferuj¹c¹
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kontent wy³¹cznie do internetu, jest
wynikiem imponuj¹cym i mobilizuj¹cym
bran¿ê – komentuje Karol Kalinowski.
Jeszcze inny przyk³ad poœrednio
promocyjnego zastosowania online
nagrañ to referencje na firmowym
portalu. – Wykorzystuje siê materia³
wideo jako uzupe³nienie rekomendacji
dla przedsiêbiorstwa. Rekomendacje staj¹
siê wówczas du¿o bardziej wiarygodne
– mówi Robert Krygier, project manager
z EnterIT.
– Ciekawym pomys³em s¹ te¿ materia³y
wideo, które poœrednio promuj¹ markê,
jak np. ogólne filmy poradnikowe typu
„jak zainstalowaæ?”, „jak wybraæ?”, „jak
korzystaæ?”. Dziêki nim zwiêkszamy
mo¿liwoœci pozycjonowania materia³ów,
a tym samym prawdopodobieñstwo
dotarcia do zupe³nie nowego grona
odbiorców – uzupe³nia Magdalena
Imieliñska.
Wœród nowych tendencji, które pojawiaj¹
siê w internetowym wideo mo¿na
wskazaæ jeszcze trend do coraz wiêkszej
dyskrecji, zmniejszenia natarczywoœci.
– Spore zainteresowanie spotami online
wynika tak¿e z faktu, ¿e tego typu
reklama ma charakter „towarzysz¹cy”,
wci¹¿ jest jeszcze trochê mniej nachalna
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i w bardziej wysublimowany sposób
trafiaj¹ca do odbiorcy. Mam rzecz jasna
na myœli filmy dystrybuowane drog¹
dobrowolnego ogl¹dania, a nie te, które
w³¹czaj¹ siê automatycznie, choæ i takie
okna mo¿na w ka¿dej chwili zamkn¹æ
– podkreœla Zosia Mikucka.
Przedstawiciele firm zajmuj¹cych siê
produkcj¹ filmowego kontentu zwracaj¹
równie¿ uwagê na fakt, ¿e poziom
artystyczny produkowanych spotów
i materia³ów promocyjnych jest coraz
wy¿szy. Formy prezentacji zaczynaj¹ byæ
bardziej skomplikowane i ciekawsze,
przez co czasami dro¿sze w realizacji.
Œwiadczy to o docenianiu przez klientów
znaczenia internetu jako istotnego
i interaktywnego medium. Pierwotnie
bowiem reklam¹ w sieci interesowaùy siæ
firmy, które dysponowaùy gotowym
spotem przeznaczonym do telewizji.
– Pozwala³o to na dobudowanie zasiêgu
kampanii z wykorzystaniem tej samej
kreacji. Najwiêksze zmiany zajd¹
w sektorze ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw, dla których reklama
wideo by³a dotychczas niedostêpna –
ocenia £ukasz B¹kowski z Video4net.pl.
Kampania reklamowa budowana na
internetowym wideo nie ma bowiem
bariery wejœcia w postaci du¿ego
bud¿etu. Reklamodawca mo¿e kupiæ
dowoln¹ liczbê wyœwietleñ spotu.

Fot.: Karol Kalinowski

Karol Kalinowski
creative director
PepperWorks

Z filmów wideo w internecie korzystaj¹
zarówno mali indywidualni klienci,
o niewielkich bud¿etach, jak i wielkie
korporacje. Ci o mniejszych,
ograniczonych bud¿etach, czêsto
decyduj¹c siê na przyk³ad na
wideorelacje ze spotkañ biznesowych
i konferencji, które nastêpnie s¹
dystrybuowane na ich w³asnych
stornach internetowych, czasem
w wideoblogach. Du¿e koncerny
korzystaj¹ natomiast równie¿ z innych
dróg dystrybucji – planuj¹c zakup
mediów, bior¹ pod uwagê, ¿e znaczna
czêœæ bud¿etów kierowana jest na
internet. Szczególnie je¿eli chodzi
o m³odego odbiorcê, który z internetu
korzysta niejednokrotnie czêœciej ni¿
z innych mediów.
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VOD w internecie: p³atne, nie znaczy lepsze
Dorota GwiaŸdziñska

Oferta wirtualnych wypo¿yczalni filmów to ju¿ setki tytu³ów. Jest taniej ni¿ w kinie, ale zainwestowaæ trzeba,
nawet w tych darmowych. Walut¹ jest nie tylko pieni¹dz - bywa ni¹ równie¿ czas.

W

idz legalnych filmów
w serwisie VOD jest
przewa¿nie mieszkañcem
œredniego lub du¿ego miasta, z dostêpem
do doœæ szybkiego internetu i zbyt ma³¹
iloœci¹ wolnego czasu, aby œledziæ
program telewizyjny i czekaæ na
konkretn¹ godzinê emisji wypatrzonego
filmu. Nie chce biegaæ z p³ytami do
wypo¿yczalni, czy w œrodku tygodnia do
kina. Lubi sam decydowaæ o tym, co
obejrzy w danej chwili i mieæ dostatecznie
du¿y wybór – ocenia Marek Szklarz
z Digital Partners, w³aœciciela serwisu
tvscreen.pl.
Szuka nowoœci. Cechuje siê doœæ du¿¹
œwiadomoœci¹ w³asnoœci intelektualnej
i omija serwisy w¹tpliwej legalnoœci.
Interesuje siê nowinkami technicznymi,
spêdza sporo czasu w sieci. Biegle
pos³uguje siê kart¹ kredytow¹ lub
p³atnicz¹ w sieci i nie boi siê
e-przelewów. To przewa¿nie doœæ m³ody,
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przynajmniej œrednio wykszta³cony,
czêsto posiadaj¹cy rodzinê cz³owiek.
Jak¹ ofertê polski telemaniak znajdzie
w sieci? Sprawdziliœmy i porównaliœmy
ofertê najwiêkszych polskich serwisów
VOD. Pierwsz¹ ró¿nic¹, jaka rzuca siê
w oczy jest forma p³atnoœci. Obok
serwisów pobieraj¹cych op³aty s¹ i takie,
które utrzymuj¹ siê z dochodów z reklam,
wiêc walut¹ jest czas, jaki u¿ytkownik

poœwiêca reklamodawcom
wspó³pracuj¹cym z serwisem.
Z tego powodu, ogl¹daj¹c filmy
w serwisach bezp³atnych, takich jak
Iplex.pl czy w NaszeFilmy.Gazeta.pl,
u¿ytkownik musi uzbroiæ siê
w cierpliwoœæ i przygotowaæ na to, ¿e
seans bêdzie poprzedzony blokiem
reklamowym, którego nie mo¿na
pomin¹æ. Podobnie jest w przypadku
bezp³atnych materia³ów Onetu, które
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mog¹ zostaæ kilkakrotnie przerwane
przez spoty.
Jak¹ przewagê ma oferta p³atna nad t¹
darmow¹, wyœwietlan¹ w zamian za
ogl¹danie reklam? - Nie ma tam reklam
– œmieje siê Marek Szklarz - Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e obejrzenie reklamy te¿ ma
swoj¹ cenê. Jednak przede wszystkim,
najnowsze filmy i te wyprodukowane
w ci¹gu ostatnich kilku lat przez
najbardziej znane na œwiecie studia
filmowe nie maj¹ szansy trafiæ do
dystrybucji bezp³atnej, de facto jako
noœniki komunikacji reklamowej.
Spoœród wirtualnych wypo¿yczalni
najdro¿sza okazuje siê Ipla.tv. Za
24-godzinny dostêp do najtañszego filmu
w serwisie trzeba zap³aciæ 5 z³ w opcji
e-przelew, a 6,10 z³, jeœli u¿ytkownik
zap³aci przez telefon komórkowy.
Najdro¿szy film kosztuje 10,98 z³ w SMSowej wersji, w tañszej (przelew bankowy)
9 z³. Najtaniej jest z kolei w Cinemanie,
gdzie dostêp do pojedynczego wideo
mo¿na uzyskaæ od 2,90 z³.
- W tej chwili mamy oko³o 20 tysiêcy
u¿ytkowników, a najwiêksz¹
popularnoœci¹ ciesz¹ siê nowoœci oraz
thrillery. Oferta jest aktualizowana co
miesi¹c, jednak w tej chwili portal jest
przebudowywany i w nowej ods³onie
pojawi siê jesieni¹ - zaznacza Monika
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Cennik i formy p³atnoœci

Pakiety

Liczba filmów wideo

VOD.onet.pl

·
30 filmów od 29,90 z³

·
Bezp³atne wybrane materia³y.
·
P³atne od 3,90 do 10,90 z³ za 24godzinny dostêp do filmu

·
P³atnoœæ: SMS, przelew

(online) do 32,94 z³ (SMS)
za miesiêczny dostêp do
materia³u
·
4 seriale od 12,90 z³ (online)
do 23,80 z³ (SMS) za
tygo dniowy dostêp do
materia³u
·
Klasyka serialu od 19,90 z³
(online) / 32,94 z³ (SMS) za
miesiêczny dostêp do
materia³u

·
52 filmów
·
30 seriali
·
86 programów telew izyjnych
·
28 koncertów
·
10 filmów animowanych

TVscreen.pl

·
Od 2,90 z³ do 10,90 zl za 48godzinny dostêp do materia³u
·
P³atnoœæ: SMS, przelew (karty
p³atnicze, przelew y z
zew nêtrznych systemów
p³atnoœci), vouchery

·
Pakiet FULLscreen - 69,90 z³
·
Pakiet NGC Max -14,90 z³
·
Pakiet NGC - 6,90 z³
·
Pakiet Rozrywka - 29,90 z³
·
Pakiet Dokum ent - 29,90 z³
·
Pakiet Muzyka - 29,90 z³
·
Pakiet Filmy - 34,90 z³
·
Pakiet Dla Dzieci - 29,90 z³
(wszystkie pakiety s¹ 30dniowe)

·
151 filmów
·
19 filmów animowanych
Disneya

·
75 bajek innych producentów
·
27 filmów dokumentalnych
·
83 programy National
Geographic

·
15 programów rozryw kowych
·
12 materia³ów muzycznych
·
programy erotyczne

iplex.pl

Bezp³atne (u¿ytkow nik ogl¹da reklamy)

Brak

·
405 filmów
·
3 seriale
·
22 tytu³y seriali animow anych
·
kabarety
·
wiele programów
telewizyjnych, w tym filmów
dokumentalnych,
przyrodniczych i innych
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Cennik i formy p³atnoœci

Pakiety

Liczba filmów wideo

WaszeFilmy.Gazeta.p l

·
83 filmy
·
6 m ateria³ów
Bezp³atne (u¿ytkow nik ogl¹da reklamy)

Indywidualne (odp³atn e) na proœbê u¿ytkow ników,
obejm uj¹ce materia³y ekskluzywne

muzycznych

·
2 programy
spo rtow e

ipla.tv

·
Bezp³atnie - w ybrane materia³y
·
P³atnie od 5 z³ (przelew), 6,10
z³ (SMS) do 9 z³ (przelew),
10,98 z³ (SMS) za 24-godzinny
dostêp do materia³u
·
P³atnoœæ: SMS, online poprzez
wype³nienie form ularza
serwisu DotPay

·
Konto VIP
·
Na 30 dni: od 14 z³ (przelew ) do 19 z³ plus
VAT (SMS)

·
Na 90 dni: 28 z³ p³atnoœæ (przelew)
·
Na 365 dni: 84 z³ (przelew)
·
W ramach konta dostêp do kana³ów
informacyjnych Polsat News i TV Biznes,
lepsza jakoœ filmów, brak reklam ,
priorytet w obs³udze przez dzia³
techniczny

·
748 filmów
·
33 seriale
·
11 programów
muzycznych

·
14 seriali
animowanych

·
15 serwisów
informacyjnych

·
84 programy
rozrywkowe
powtórki) oraz
mo¿liwoœæ
ogl¹dania TV na
¿ywo

·
Familijny: 20 z³ za tygo dniowy dostêp do 3
48-godzinny dostêp do
materia³u
·
P³atnoœæ: SMS, przelew i mPay
(system p³atnoœci mobilnych)

filmów animow anych

·
Mocne uderzenie: 20 z³ za tygodniow y
dostêp do 3 filmów akcji

·
Kolekcja oskarowa: 20 z³ za tygodniowy
dostêp do 3 dramatów

·
Kryminalne zagadki Cinemana – 3 filmy

Cena nie przek³ada siê na wielkie ró¿nice
w zawartoœci wirtualnych wypo¿yczalni.
Serwis maj¹cy najbardziej urozmaicon¹
ofertê programow¹ to p³atna Ipla.tv
z ponad 730. filmami fabularnymi, ale na
drugim miejscu jest ju¿ bezp³atny Iplex.pl.
Posiada katalog licz¹cy m.in. 405. filmów,
302. odcinki bajek oraz 29. odcinków
3. seriali. Najmniejszy zasób wideo ma
Wypo¿yczFilm.pl. Niezbyt wielk¹
ró¿norodnoœci¹ multimediów mo¿e
pochwaliæ siê równie¿ VOD Gazety.pl, bo
wybieraæ mo¿na spoœród 83. filmów
fabularnych.

·
spo rt (na ¿ywo /

cineman .pl

·
P³atne od 2,90 do 10,98 z³ za

Minko, dyrektor zarz¹dzaj¹cy serwisu
Cineman.

·
280 filmów
·
26 bajek dla dzieci

- Serwisy VOD to nie tylko filmy
pe³nometra¿owe, ale przede wszystkim
seriale telewizyjne, dokumentalne czy
animowane. Najbardziej popularne
w naszym kinie s¹ w³aœnie TVN-owskie
seriale - mówi Pawe³ Klimiuk z Onet.pl.
- Najwiêksz¹ zalet¹ VOD jest z kolei to, ¿e
mo¿na w dowolnej chwili przerwaæ
ogl¹danie, a potem powróciæ do
programu albo obejrzeæ odcinek, który
przegapi³o siê w poprzednim tygodniu.

sensacyjne za 22 z³

Mimo teoretycznie bogatej oferty,
w serwisach VOD nie znajdziemy nowoœci
wprost z kinowych ekranów. Onet VOD
oferuje znane tytu³y, które jednak swoj¹
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premierê mia³y dobrych kilka lat temu
("Matrix", "Maska"). Z nowoœci, które
dopiero niedawno wysz³y z kin
zobaczymy miêdzy innymi "Twój na
zawsze". Z polskich filmów mo¿na
obejrzeæ na przyk³ad "Tatarak",
"Testosteron" czy "Œwiadka koronnego".
Równie¿ w Cineman.pl, który reklamuje
siê jako kino w sieci, nie znajdziemy
gor¹cych nowoœci. W ipla.tv wœród
filmowych nowoœci znajdziemy miêdzy
innymi "Genera³a Nila", "9", Enen",
"Ksiê¿yc w nowiu" czy "Galerianki".
Z kolei w katalogach filmów Iplexu czy
TVP nie znajdziemy wielkich kinowych
hitów. TVscreen.pl z kolei udostêpnia
w nowoœciach filmy, które maj¹ swoj¹
premierê na DVD (miêdzy innymi
"Rewers", "To skomplikowane",
"Ksiê¿niczka i ¿aba").
Nazwa us³ugi mo¿e zmyliæ. Nie wszystkie
materia³y wideo mo¿na ogl¹daæ od rêki.
VOD Gazety.pl udostêpnia swoje filmy
tylko poprzez opcjê download. Trzeba
wiêc doliczyæ równie¿ czas œci¹gania pliku
na dysk, co w zale¿noœci od
przepustowoœci ³¹cza mo¿e trwaæ nawet
godzinê. Cineman rozwi¹zuje ten problem
oferuj¹c, oprócz opcji download, te¿
streaming czyli natychmiastowe
odtwarzanie wideo na stronie portalu.
- Ka¿dy pobrany plik jest zabezpieczony
systemem DRM. Klient nie musi usuwaæ
pliku ze swojego komputera, gdy¿ po
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Cenn ik i formy p³atnoœci

Pakiety

Liczba filmów wideo

WypozyczFilm.pl

·
P³atnie od 2,90 z³ do 7,90 z³ za
dwukrotny (w ci¹gu 24 godzin) dostêp
do materia³u
·
P³atnoœæ: online poprzez w ype³nienie
formularza serwisu DotPay,
voucherem, czyli biletem
wydawanym przez w ³aœciciela serw isu

·
76 filmów
·
5 bajek dla dzieci

Brak

tvp.pl/VOD

·
Bezp³atnie w ybrane materia³y
·
P³atnie od 5 z³ (online) / 6,10 z³ (SMS)
za 24-godzinny dostêp do materia³u
·
P³atnoœæ: SMS, online poprzez
wype³nienie form ularza serwisu
DotPay
·
P³atnoœci SMS dla mieszkañców
Irlandii (2 Euro), Niem iec (1,99 Euro) i
Wielkiej Brytanii (1,5 GBP)

·
Pakiet 5
o dcinków -15 z³
·
Pakiet 15
o dcinków – 30 z³
·
Megapakiet 30
o dcinków – 45
z³

wczeœniej okreœlonym czasie, od doby do
72 godzin, plik przestaje byæ aktywny
– t³umaczy Monika Minko.
W wiêkszoœci serwisów filmy odtwarzane
s¹ bezpoœrednio na stronie. W Ipla.tv s¹
dwie opcje do dyspozycji: ogl¹danie
online lub w odtwarzaczu Ipla, który
najpierw trzeba zainstalowaæ na
komputerze. Serwisy p³atne z regu³y
udostêpniaj¹ wideo na jedn¹ dobê, tylko
TvScreeen.pl pozwala klientom na
wielokrotne odtwarzanie filmu przez 48
godzin.

·
83 filmy
·
69 seriali
·
10 tysiêcy materia³ów dostêpnych
bezp³atnie, m.in. programy
telewizyjne, dokumentalne,
kabarety, koncerty czy seriale
animowane dla dzieci

U¿ytkownik mo¿e przetrzymywaæ
œci¹gniêty film na swoim komputerze
osobistym jak d³ugo tego potrzebuje. Jest
to ca³kowicie legalne. Na wszystkie filmy
w naszym serwisie VoWeb posiada
licencjê, a jako dystrybutor ma prawo
decydowaæ o tym, jak zostan¹
wykorzystane. Kodek, który zostaje
pobrany wraz z filmem powoduje, ¿e jeœli
u¿ytkownik jest po³¹czony z Internetem,
materia³ reklamowy jest satelitowany
i wyœwietlany przed ka¿dorazowym
odtworzeniem wideo – t³umaczy Kamil
Prze³êcki z Gazety.pl
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Aby ogl¹daæ wideo w internecie, trzeba
w³¹czyæ opcjê cookies oraz zainstalowaæ
odpowiednie komponenty. Najczêœciej
wymagana jest wtyczka Microsoftu
Silverlight. Umo¿liwia ona odtwarzanie
multimediów za pomoc¹ przegl¹darki
internetowej. Silverlight obs³uguje DRM
(Digital Rights Management), co
w t³umaczeniu oznacza Zarz¹dzanie
Cyfrowymi Prawami i w zamyœle ma
uniemo¿liwiæ wykorzystywanie
udostêpnianych materia³ów w sposób
inny, ni¿ chcia³by tego wydawca.
Jeœli ktoœ mia³ nadziejê skorzystaæ
z internetowej wypo¿yczalni filmów
podczas pobytu na zagranicznym urlopie,
mo¿e siê rozczarowaæ. Krajowe serwisy
VOD udostêpniaj¹ swoje materia³y
przewa¿nie tylko u¿ytkownikom
³¹cz¹cym siê z Polski..
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O interaktywnie.com
Interaktywnie.com to specjalistyczny magazyn dla wszystkich
pracuj¹cych w bran¿y internetowej oraz tych, którzy siê ni¹ pasjonuj¹.
Serwis zintegrowa³ tak¿e spo³ecznoœæ – klika tysiêcy osób, które
wymieniaj¹ siê tu doœwiadczeniami, doradzaj¹ sobie, pisz¹ blogi,
rozmawiaj¹ o najnowszych rozwi¹zaniach.
Interaktywnie.com istnieje od 2006 roku, na pocz¹tku by³ bran¿owym
blogiem. W ci¹gu trzech pierwszych lat znacz¹co poszerzy³ siê zarówno
zakres tematyczny jaki i liczba autorów, którzy w nim publikuj¹.
Zosta³o to docenione przez jury WebstarFestival i uhonorowane
statuetk¹ Webstara Akademii Internetu. Oprócz tego wortal jest
laureatem Grand Webstara 2008 dla strony roku.
Dziœ Interaktywnie.com to nowoczesne internetowe medium
tematyczne z codziennie nowymi newsami z rynku polskiego
i miêdzynarodowego, artyku³ami, wywiadami oraz omówieniami
najciekawszych stron internetowych.
Jego redakcja przygotowuje te¿ cykliczne, obszerne raporty bran¿owe,
dystrybuowane do najlepszej grupy odbiorców. Wœród nich s¹
specjaliœci zarejestrowani w Interaktywnie.com. S¹ to szczegó³owe
opracowania dotycz¹ce poszczególnych segmentów rynku
internetowego i zmian, które na nim zachodz¹.
Raporty promowane s¹ tak¿e ka¿dorazowo tu¿ po publikacji
w najwiêkszym polskim portalu finansowym – Money.pl. Od stycznia
2009 Interaktywnie.com jest bowiem czêœci¹ Grupy Kapita³owej
Money.pl.
Wiêcej raportów: http://interaktywnie.com/biznes/raporty
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