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Najmłodsze medium połyka konkurencję
Bartłomiej Dwornik

Internet na rynku mediów rozpycha się łokciami. Coraz częściej wskazywany jest jako podstawowe źródło
informacji. Dwie trzecie internautów właśnie w sieci szuka informacji na temat bieżących wydarzeń,
a prawie co trzeci – regularnie słucha radia. Tyle samo Polaków przyznaje, że miało już okazję oglądać
internetową telewizję.

W

Stanach Zjednoczonych, które
często traktowane są jako
barometr dla reszty świata, już
w 2008 roku - jak pokazały badania Pew
Research Center na zlecenie "People & the
Press" - sieć wyprzedziła prasę
w zestawieniu podstawowych źródeł
informacji. Częściej wskazywana była
jedynie telewizja.
Jak jest w Polsce? Tutaj jeszcze najmłodsze
z mediów pochwalić może się
najmniejszym zasięgiem. Przede
wszystkim ze względu na uwarunkowania
technologiczne. Tegoroczne badanie
„Obraz konsumpcji mediów w Polsce
2010”, przeprowadzone przez Ipsos
Marketing pokazuje następujący obraz
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korzystania z poszczególnych mediów:
1 Telewizja

99 procent

2 Radio

75 procent

3 Prasa

67 procent

4 Internet

55 procent

Nie oznacza to jednak, rzecz jasna, że
tradycyjni wydawcy i nadawcy mogą
internet bagatelizować. Wręcz
przeciwnie. Badania Ipsosu pokazują, że
rośnie w Polsce pokolenie, dla którego to
właśnie internet jest medium, któremu
warto poświęcać najwięcej czasu.
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Więcej nawet, niż dominującej dotąd
bezdyskusyjnie telewizji. Okazuje się
bowiem, że polscy nastolatkowie już dziś
przed monitorami spędzają średnio o pół
godziny więcej czasu, niż przed
telewizorami.
Aż do 29 roku życia dla statystycznego
Polaka internet jest drugim – po telewizji
– medium, któremu poświęca najwięcej
czasu. Dopiero w starszych grupach
wiekowych wygrywa przyzwyczajenie
do słuchania radia. Co jednak
znamienne, bez względu na wiek,
surfowanie po sieci pochłania nas
zdecydowanie bardziej, niż czytanie
prasy.
Wraz z rosnącą liczbą polskich
internautów, rosnąć będzie też znaczenie
sieci, jako źródła informacji. A dziś – jak
pokazują opublikowane w lipcu badania
PBI – już dwie trzecie użytkowników
sieci deklaruje, że to właśnie
w internecie codziennie szukają
najświeższych wiadomości i newsów.
Są też pola, na których internet zdaje się
być bezkonkurencyjny już dziś. Dla
ponad 90 procent internautów jest to
najważniejsze źródło informacji o ich
regionie i mieście.

Średnia liczba godzin dziennie
liczba godzin
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

Wiek: 15-19
TV

Radio

20-24
Prasa

25-29

30-39

40-49

50-59

>59

Internet

źródło: Ipsos Marketing, Obraz konsumpcji mediów w Polsce 2010

Skąd czerpiesz informacje na temat Twojej miejscowości, regionu?
Internet

91%

Lokalne gazety

63%

Lokalna stacja TV

48%

Lokalne wiadomości w ogólnopolskiej TV

38%

Lokalne stacje radiowe

34%

Lokalny dodatek do ogólnopolskiej gazety

23%

Ksiązki, wydawnictwa, przewodniki

23%

Katalogi, ksiązki teleadresowe

11%

źródło: Polskie Badania Internetu, styczeń 2010
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REKLAMA

To wynik aż trzykrotnie lepszy niż ten
uzyskany przez lokalne stacje radiowe
i niemal dwa razy lepszy od lokalnych
stacji telewizyjnych. Kroku internetowi
stara się dotrzymać jedynie prasa, choć
i jej wynik jest gorszy o blisko jedną
trzecią.

Polacy czytają coraz mniej?
Niekoniecznie!
To właśnie dla prasy internet wydaje się
być najgroźniejszym przeciwnikiem.
Trudno bowiem nie zauważyć, że w miarę
jak dostęp do sieci staje się bardziej
powszechny, spada sprzedaż
i czytelnictwo gazet. W wojnie
o czytelnika prasa wydaje się być już
zdaniem wielu medioznawców na pozycji
straconej, choć oczywiście nie zniknie

Raport interaktywnie.com: Media online

całkowicie. Co więcej, wydawcy starają
się nowe medium wykorzystać. Czy to
kolportując w sieci e-wydania, czy też
- o czym głośno było wiosną za sprawą
medialnego imperium News Corp.
Ruperta Murdocha - drastycznie
ograniczając dostęp do bezpłatnych treści
na stronach internetowych swoich
tytułów.
Na wprowadzenie odpłatności coraz
chętniej decydują się i rodzimi wydawcy.
Choć jeszcze nie na taką skalę, ale model
taki wprowadził wydawca
Rzeczpospolitej oraz Infor Biznes,
wydawca Dziennika Gazety Prawnej.
Czym różni się czytelnik gazet od tego,
który newsów szuka w sieci?
- Wiekiem, a w konsekwencji
upodobaniami. Jest prosta zależność – im

młodszy odbiorca informacji, tym rzadszy
jego kontakt z gazetami. Co nie oznacza,
że z papierem w ogóle – podkreśla
Zbigniew Biskupski, członek zarządu
INFOR Ekspert, wydawcy czasopism
i serwisów profesjonalnych. - Młodzi
czytelnicy preferują wysokie tempo, pod
tym względem media elektroniczne
z przyczyn oczywistych górują nad
gazetami. Starsi, nawet jeśli są już
„zwierzętami internetowymi” sięgają po
gazety głównie wskutek ukształtowanych
od wczesnych lat życia nawyków. Ale też
już dostrzegają, że te nawyki mają minusy,
bo we współczesnym świecie liczy się
szybkość przekazu.
Jak pokazały opublikowane w kwietniu
badania konsumpcji mediów StarTrack,
prowadzone przez dom mediowy
Starcom – internauci są tą grupą

odbiorców, którzy prasę czytają znacznie
chętniej, niż osoby pozbawione dostępu
do sieci. Dotyczy to zarówno dzienników,
jak i magazynów. Wyniki opublikowane
na początku września przez instytut
badawczy ACR Rynek i Opinia dowodzą,
że aż trzy czwarte polskich internautów
nie rezygnuje z papierowej prasy.
Najczęściej sięgają po miesięczniki.

Czytelnictwo prasy drukowanej
wśród internautów
Prasa codzienna

- Czytanie jest jedną z form zdobywania
informacji, wiedzy, poznawania literatury
etc. Od dawna były też inne, chociażby
radio, ale np. teatr. Potem doszła TV,
w końcu internet. Uważam, że
współcześni Polacy „czytają” (chłoną
informacje, wiedzę, wartości kultury)
bardziej intensywnie, wszechstronnie.
Czy mniej? Jeśli nawet, to z pewnością
ilość przechodzi coraz bardziej w jakość
a mało wydajne sposoby komunikowania
w intensywne, wielokanałowe, w czym
udział multimediów jest wprost nie do
docenienia – mówi Zbigniew Biskupski.

34%

Tygodniki
i dwutygodniki

38%

Miesięczniki

40%

Nie czytam prasy
24%
źródło: ARC Rynek i Opinia

Pogłoskom o rychłej śmierci papierowej
prasy dobitnie przeczy fakt, że zaledwie
co czwarty użytkownik sieci deklaruje, że
nie czyta jej wcale. Między bajki należy
też chyba włożyć opinię, że czytamy coraz
mniej.
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Radio to medium
towarzyszące. Również
internautom
Radiu polscy internauci poświęcają
niemal tyle samo czasu, co telewizji.
Jak skrupulatnie wyliczyli analitycy
Starcomu, średnio każdego dnia są to 2
godziny i 44 minuty. Zaledwie 12 minut
mniej, niż codzienny kontakt z telewizją.
Słuchają go zarówno z eteru, jak i z sieci.
A w sieci słuchają namiętnie. Aż 90
procent badanych w ramach BInAR
- Badania Internetowego Audytorium

Radia przeprowadzonego latem tego roku
przez Komitet Badań Radiowych
i Millward Brown SMG/KRC
- oświadczyło, że radio online nie jest im
obce. Stali słuchacze internetowego radia
to 29 procent użytkowników sieci. Grupa
szybko rośnie, bo jeszcze w lutym, według
D-Link Technology Trend – RadioNet było
to 22 procent internautów, czyli przeszło
3,2 miliona Polaków.
- Radia internetowego słuchają
najczęściej ludzie młodzi - osoby do 35
roku życia. Bo również ludzie młodzi
najczęściej korzystają z internetu – ocenia
Katarzyna Adamczyk z GG Network S.A.
- Radio internetowe cechuje niezwykle
duża elastyczność - np. Open FM to już 78
kanałów tematycznych praktycznie
z każdym rodzajem muzyki. Coś dla siebie
może znaleźć więc w ofercie niemalże
każdy wymagający słuchacz.
W odróżnieniu od prasy, radio nie jest
jednak traktowane przede wszystkim jako
źródło informacji, spełnia w większym
stopniu funkcję rozrywkową. Dziewięciu
na dziesięciu polskich internautów
wybiera internetową stację radiową pod
kątem muzyki, jaką ona nadaje.
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Internetowe radio jest zdecydowanie
medium towarzyszącym. Zaledwie trzech
na stu słuchaczy twierdzi, że delektuje się
nim do tego stopnia, że nie jest w stanie
zająć się niczym innym. Pozostałe 93
procent słuchając robi też inne rzeczy.
Okazuje się też, że największą
popularnością w sieci cieszą się te stacje,
które znamy również z tradycyjnego
przekazu. Aż 64 respondentów BInAR
słucha w internecie radia, którego
posłuchać można również w eterze.
- Słuchacz radia internetowego nie różni
się niczym od słuchacza radia
tradycyjnego. Po prostu wykorzystuje
internet, jako narzędzie, które daje mu
możliwość, żeby posłuchać ulubionej
muzyki – wyjaśnia Katarzyna Adamczyk.
- Posiadając dostęp do internetu można
słuchać ulubionego radia właściwie
w dowolnym miejscu na świecie.
E-radia słuchamy przede wszystkim
bezpośrednio ze strony internetowej (74
procent), rzadziej z playera (37 procent)
czy z komunikatora (18 procent).
Internetowe radio towarzyszy nam
częściej w dni powszednie, niż
w weekendy i przeważnie wieczorami.
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Kiedy słuchamy radia internetowego

40%
32%
27%

6-9 rano

dni powszednie

9-12 przed
południem

12-15 po
południu

15-18 po
południu

18-21
wieczorem

21-6
w nocy

weekendy

źródło: D-Link Technology Trend – RadioNet

Jakich stacji słuchamy w sieci najchętniej?
OpenFM, należące do GG Network chwali
się, że dociera do 25 procent internautów.
Wyniki RadioNet potwierdzają, że jest to
zdecydowanie najpopularniejsza
platforma wśród osób słuchających radia
przez komunikatory. Osoby, które radia
słuchają na stronie nadawcy swoje

sympatie dzielą następująco:
1

Rmf.fm

18 procent

2

Eska.pl

17 procent

3

Radiozet.pl

13 procent

4

Polskieradio.pl

7 procent

5

Rmfmaxxx.pl

5 procent
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Popularne są również serwisy, które
umożliwiają słuchanie jednej z wielu
wybranych w danej chwili stacji.
Tutaj czołówka również ma wyraźną
przewagę:

Co decyduje o wyborze stacji radiowej online?
muzyka, którą nadaje
treści/audycje, jakie nadaje

1

Miastomuzyki.pl 14 procent

2

Polskastacja.pl

12 procent

3

Open.fm

10 procent

4

Radio.biz.pl

7 procent

5

Tuba.fm

4 procent

Co ciekawe, stosunkowo niewielką
popularnością cieszą się podcasty.
I to popularnością słabnącą. W lutym
korzystanie z nich deklarowało 12
procent badanych. Podobny odsetek
słuchaczy radia online zgłasza gotowość
do płacenia za przekaz, jeśli w zamian za
to nie będą musieli słuchać emitowanych
podczas programu reklam.

Telewizja to przyszłość
internetu
- Badania pokazują, że choć wideo w sieci
ciągle jeszcze przegrywa z tradycyjną
telewizją pod kątem ilości czasu przy nim
spędzanego, to jednak ten czas się
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marka stacji radiowej
opinia na temat stacji radiowej
inne
fakt, że słuchają tej stacji inne osoby

źródło: BInAR, Komitet Badań Radiowych i Millward Brown SMG/KRC

znacząco zwiększa. Optymistycznym jest
również fakt, że internauci sami
zauważają coraz istotniejszą rolę tego
kanału w swoim życiu i coraz częściej
deklarują, że będą z niego korzystać
w coraz większym stopniu niż obecnie
– twierdzi Michał Kidała, interactive
media manager w agencji Hypermedia
(Isobar Polska).
Choć telewizja jako medium jest wśród

internautów popularniejsza nawet niż
sam internet – codziennie, według
StarTrack ogląda ją 77 procent
internautów, podczas gdy każdego dnia
z sieci korzysta tylko 48 procent jej
zdeklarowanych użytkowników – to
jednak wyraźnie widać, że internauci
poświęcają jej mniej czasu. Osoby, które
z internetu nie korzystają, codziennie
patrzą w telewizor średnio 4 godziny
i 9 minut. Internauci – przeszło godzinę
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krócej. Co więcej, aż 6 procent
użytkowników sieci w ogóle nie ma
telewizora.
Być może go nie potrzebują, skoro
telewizja coraz śmielej i z coraz lepszym
skutkiem wkracza do sieci. Co trzeci
internauta, przebadany w tym roku przez
Gemius, Grupę RMF i TVP w ramach
badania „Audio i wideo w sieci”
stwierdził, że z telewizją online miał już
kontakt.
Branża jest przekonana, że przekaz wideo
to przyszłość internetu i wraz z rosnącą
przepustowością łączy, rosnąć będzie
popularność internetowej telewizji.
- Popularność zdobywają obecnie seriale
oraz cykliczne programy internetowe.
Nie wydaje mi się by teledyski i krótkie
filmiki były tym, co zdominuje
w dłuższym czasie rynek wideo w sieci.
Wierzę w niszowe, wyspecjalizowane
telewizje internetowe oraz dedykowane
sieci seriale i programy – przewiduje
Tomasz Karwatka, dyrektor zarządzający
firmy Divante, dostarczającej rozwiązania
wideo dla firm. Przewidywany rozwój
wypadków ma mocne uzasadnienie.
Ubiegłoroczne badanie "Telewizja bez
telewizorów?", autorstwa Centrum Badań
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Kontakt z materiałami audio i wideo w sieci

serwisy wideo

77%

radio internetowe

20%

55%

41%

31%

telewizja internetowa

62%

13%

telewizja p2p

0%
tak

nie

40%

60%

4%

7%

79%

20%

3

8%

80%

100%

nie wiem/ nie pamiętam

źródło: Gemius SA, gemiusReport „Audio i wideo w sieci”, styczeń 2010

nad Kulturą Popularną SWPS oraz
Zespołu Badań i Analiz Gazeta.pl
pokazało, że już 39 procent
respondentów dociera do seriali za
pośrednictwem internetu.

Portale na razie górą
W świecie internetowej informacji prym
wiodą portale. Według czerwcowego

Megapanelu, to właśnie one okupują
czołowe pozycje w kategorii
informacje/publicystyka. Informacji
szuka w nich po kilka milionów osób.
- Patrząc z perspektywy portali, czytelnik
szuka w nich przede wszystkim szybkiej
i wiarygodnej informacji wraz
z kontekstem. Dłuższe formy
publicystyczne nie sprawdzają się. Za to
chętniej ogląda się galerie zdjęciowe
a ostatnio coraz częściej materiały wideo
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– komentuje Paweł Klimiuk, rzecznik
prasowy Onet.pl - Z perspektywy
czytelnika medium, niezależnie od tego
czy papierowe, czy elektroniczne, spełnia
nadal rolę "filtra" ogromu wiadomości.
Jak podkreśla Klimiuk, dużą rolę odgrywa
i będzie odgrywać zaufanie do marki
medium, oparte o przekonanie, że
dostarcza najbardziej pożądane przez
danego czytelnika szybkie, wiarygodne
i ważne treści.

Zbigniew Biskupski
członek zarządu INFOR Ekspert

Fot.: Zbigniew Biskupski

Internet nieprędko wyprze prasę
- Globalne trendy pokazują, że internet
dynamicznie zyskuje na znaczeniu
względem innych mediów, i jako jedyne
medium odnotowuje stały wzrost czasu
poświęcanego przez użytkowników na
korzystanie z niego – dodaje Paweł
Klimiuk. - Wraz z rozwojem internetu
dynamicznie zmienia się sposób
korzystania z mediów. Coraz częściej
informacje czyta się na każdym
urządzeniu podłączonym do sieci
(komputer, komórka, telewizor), zaś
książki występują jako audiobooki.
Warto jednocześnie podkreślić, że
internetowe media są nie tylko szybkie,
ale również coraz bardziej opiniotwórcze.
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Z pewnością przyjdzie taki moment, ale
nieprędko. W świadomości czytelników
coraz mocniej zakotwicza fakt, iż
internet to dobre miejsce dla
wiadomości, ale już do czytania
pogłębionych analiz zdecydowanie
bardziej przyjaźniejszym sposobem jest
czasopismo czy książka. Ten naturalny
podział jest wciąż zakłócany przez
okoliczność, że za treści fachowe czy
analityczne publikowane na papierze
trzeba płacić, natomiast znaczna ich
część publikowana w internecie jest
bezpłatna. Ale to już się zmienia.
Wydawcy uczą się pobierać należności
za kontent, a czytelnicy coraz bardziej

akceptują fakt, iż za pewne
treści trzeba płacić.
W pierwszej kolejności znikną więc
z rynku dzienniki o treściach, za które
nigdy się nie będzie płacić – uniwersalne
niusy i publicystyka. Dziś niemal każdy
internauta uważa się za publicystę. I to
wcale nie gorszego od tych z gazet.
Natomiast czasopisma specjalistyczne
pozostaną na rynku tak długo, jak długo
konsumpcja treści w sieci odbywać się
będzie w warunkach mniej przyjaznych
niż czytanie papieru. Kierunek wskazuje
w tej chwili i-pad, ale w obecnym
standardzie papieru on nie jest jeszcze
w stanie zabić.
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Dzięki własnym, często unikalnym
newsom i publicystyce, pną się w górę
w rankingu cytowań, publikowanym co
miesiąc przez Instytut Monitorowania
Mediów. Tradycyjne media powołują się
na internetowe tytuły nie tylko
w kwestiach poważnych. W lipcu
w czołówce portali, na które polskie
media powoływały się najczęściej
znalazły się nie tylko Onet, informacyjne
tvn24.pl czy tematyczne Sportowefakty.pl
i Money.pl. Listę tych 10 najbardziej
opiniotwórczych zamyka bowiem…
Pudelek.pl.

Ranking najczęściej cytowanych portali internetowych
onet.pl

70

sportwefakty.pl

47

tvn24.pl

46

money.pl

41

gazeta.pl

34

wp.pl
pudelek.pl

29
20

źródło: Instytut Monitorowania Mediów, lipiec 2010
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Serwis

Real Users

1.

Grupa Onet.pl - Serwisy informacyjne

6 987 804

2.

Grupa Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne

5 884 437

3.

Grupa Gazeta.pl - Serwisy informacyjne

5 819 142

4.

Grupa Interia.pl - Serwisy informacyjne

3 996 939

5.

Grupa TVN - Serwisy informacyjne

3 481 282

6.

Grupa Media Regionalne - Serwisy informacyjne

3 307 965

7.

Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka

3 099 695

8.

Grupa Axel Springer - Serwisy informacyjne

1 899 585

9.

Grupa TVP - Serwisy informacyjne

1 422 365

10.

Grupa o2.pl - Serwisy informacyjne

1 384 198
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Płatna prasa w sieci. Szybciej, lepiej, taniej?
Beata Ratuszniak

E-wydania powoli zdobywają rynek. Wciąż część internautów nie chce płacić za treści online. Jednak na
eksperymenty z internetem stawiają duże wydawnictwa, na razie zagraniczne, ale i w Polsce widać
potencjał.

G

dy The Times i The Sunday
Tiemes, dwa duże tytuły należące
do koncernu Ruperta Murdocha
wprowadziły opłaty, ruch na stronie
zmalał. Z analiz przeprowadzonych przez
Guardiana wynikało, że tylko 12 procent
użytkowników zapisało się do testowej
wersji serwisu, a gdy dostęp został
zamknięty, a newsy można było czytać
tylko po zapłaceniu, oba tytuły straciły
ponad 60 procent ruchu. W sumie tylko
15 tysięcy osób zdecydowało się na
płacenie za dostęp do Timesa online.
Jeszcze mniej optymistyczne analizy
opublikowało IAB. Brytyjski oddział
poinformował, że na testy zdecydowało
się trochę ponad 84,6 tysiąca osób, czyli
o 65 tysięcy mniej, niż według prognoz
Guardiana. Słabo? Być może, jednak
Murdoch nie traci nadziei twierdząc, że
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rynek e-wydań wciąż pozostaje
nieodkryty. I to nawet mimo
sierpniowych danych comScore, z których
wynika, że The Times stracił prawie
połowę czytelników-internautów, czyli
około 1,2 miliona. Póki co jednak nie są
znane finansowe efekty eksperymentu.

i sprawdzi się w przyszłości. Na tym
etapie jednak nie chcę ujawniać
konkretnych liczb – mówił Murdoch
w oficjalnych komunikatach. Jednak
jeszcze we wrześniu okazało się, że
koncern w Wielkiej Brytanii notuje
spadki. Oba tytuły: Times i Sunday Times
zanotowały najniższą od 16 lat sprzedaż.

- Uważamy, że nasza strategia jest słuszna
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Analitycy i obserwatorzy rynku nie
pozostawili na Murdochu suchej nitki.
- Times z pewnością nie zyskał
reklamodawców, a przyczyną braku
zainteresowania jest znaczny spadek
ruchu. Ponadto dziennikarze też nie są
zadowoleni, że ich teksty czyta tak mało
osób – komentował na blogu
wallblog.co.uk Gordon MacMillan,
dziennikarz między innymi Brand
Republic.

Dołącz do europejskiego lidera marketingu
afiliacyjnego!

W Polsce? Być może jest
potencjał
Na naszym rodzimym rynku prym
wiedzie Rzeczpospolita, która ma
najbardziej zróżnicowany system opłat.
Zarówno za treści w archiwum serwisu,
jak i e-wydania. Opłaty za dostęp do treści
pobierają również wydawnictwa
biznesowe, jak Parkiet czy Puls Biznesu,
ale również Gazeta Wyborcza, chociaż
w przypadku tego tytuły opłaty obejmują
wybrane działy, a nie całą bazę tekstów
z Gazeta.pl.
Opłat za dostęp do newsów online nie
pobierają tabloidy, a także dwa duże
dzienniki: Polska The Times i Dziennik
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zanox oznacza globalną, opierającą się na efektywności współpracę
w Internecie, gdzie każdy jest zwycięzcą. Reklamodawcy z całego
świata generują dzięki nam dodatkowe przychody i zyskują nowych
klientów płacąc jedynie za efekt. Wydawcy korzystają z innowacyjnych
produktów i usług pozwalających w profesjonalny sposób zarabiać na
ruchu na stronie.

Gazeta Prawna. Chociaż na stronie samej
Gazety Prawnej znajdziemy coraz więcej
tekstów, do których trzeba wykupić
dostęp.
- Od dawna sprzedajemy swój kontent
zainteresowanym internautom, to model
wypracowany w całej Grupie Infor Polska.
Testy przeprowadzane w serwisie
gazetaprawna.pl znacząco zwiększyły
sprzedaż kontentu. Odbiorcami
specjalistycznych treści są w większości
ludzie wykorzystujący zdobytą wiedzę
w pracy, w prowadzeniu działalności
gospodarczej czy też nadzorowaniu
w ramach swoich obowiązków także
obszaru podatków, płac czy finansów
– mówił w wywiadzie dla
Interaktywnie.com Dariusz Piekarski,
prezes Inforu. Zapewnił również, że na
sprzedaż treści wydawnictwo nie może
narzekać, bo chętnych teoretycznie nie
brakuje. - Nasze treści nie są
ogólnodostępne, ich wytworzenie
wymaga zatrudnienia wysoko
wykwalifikowanych dziennikarzy
i redaktorów. Posiadając unikatowy
kontent, mamy gwarancje sprzedaży.
Infor bazuje jednak na przykładzie
Financial Times, który tylko częściowo
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Paweł Haltof
Research Director
YUUX

Fot.: Paweł Haltof

Prócz zalet personalizacji, elektroniczne
wydania gwarantują interaktywność.
Czytanie przestanie być liniowe,
a powiedzenie od deski do deski straci sens.
Dołączanie w czasie rzeczywistym
wypowiedzi użytkowników czy też
komentarzy ekspertów, podwyższy jakość
odbioru. Szybko dowiemy się co jest
najbardziej gorące wśród społeczności czy
też przejdę do kontynuacji artykułu
w postaci dyskusji online. Interakcja to
dodanie wymiaru dotąd nieznanego,
czasowego. Dzięki temu możemy osadzić
w reklamie interaktywnego awatara,

wprowadził opłaty za korzystanie
z serwisu Zalogowany użytkownik może
przeczytać dziennie tylko niewielką część
artykułów za darmo, za pozostałe musi
zapłacić.

interakcje z Facebookiem, konkurs czy grę
giełdową, ankiety i narzędzia
zaangażowania czy nawet dedykowane
playlisty wideo. To użytkownik klikając
zdecyduje co i jak będzie słuchał i ogadał,
a co z tego co zobaczył kupi od razu online.
Z pewnością reklamodawcy e-commerce
skorzystają na takich formach reklamy.
Reklama wędki umieszczona w czasopiśmie
dla rybaków hobbystów będzie znacznie
bardziej skuteczna, gdyż po obejrzeniu
wędki w aplikacji 3D będzie można ją od
razu zamówić.

Zdaniem Piekarskiego pogłoski, jakoby
internauci niechętnie płacili za treść, są
jedynie mitem. Mitem, który trzeba obalić.
Jak twierdzi, na rynku istnieje wiele
serwisów oferujących specjalistyczne
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treści z zakresu prawa, biznesu czy
podatków i nie mają problemu z opłatami.
- Z punktu widzenia odbiorcy mediów,
podstawową korzyścią przeniesienia
treści do internetu jest dostęp niezależnie
od czasu i miejsca. Nie musimy czekać na
wiadomości czy poranną prasę, żeby się
dowiedzieć co się dzieje na świecie
– mówi Arkadiusz Radwan, strategy and
business development director w agencji
Hypermedia.
- Na razie kilkuprocentowe
zainteresowanie e-wydaniami to
rozwijająca się nisza, bo choć e-wydania
kuszą niższą ceną, wymagają od
użytkownika zbyt wielu czynności, takich
jak jak płatności czy specjalne
oprogramowanie – ocenia Paweł Haltof,
YUUX Research Director. - E-wydania dają
niesamowitą przewagę dopasowania pod
docelowego użytkownika. Już za kilka lat
nasze wydanie gazety będzie składało się
wyłącznie z treści i reklam dedykowanych
tylko dla mnie, wyliczonych na podstawie
mojego gustu i zachowań w innych profilu
społeczności. Dopasowanie będzie ciągle
optymalizowane w dłuższym czasie.
Przez lepsze dopasowanie reklamy
zyskają na skuteczności, a reklamodawcy
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e-Wydanie

Archiwum serwisu

Rzeczpospolita
> e-wydanie
> archiwum

81,83 zł (1 miesiąc) - 883,75 zł (rok) za
wydanie podstawowe
101,08 zł (1 miesiąc) - 1091,66 zł (rok) za
wydanie plus

Osoby bez prenumeraty: 81,30 (1 miesiąc)
- 2854,80 zł (rok)
Prenumeratorzy wydania papierowego:
48,80 zł (1 miesiąc) - 1976,40 zł (rok)

Gazeta Wyborcza
> e-wydanie
> archiwum

2 zł (jeden numer) - 350 zł (rok, 310
wydań)

3,66 zł (dostęp 5-minutowy, jednorazowy)
- 299,50 zł (dostęp stały, na miesiąc)

Dziennik Gazeta
Prawna
> cennik dostępu

59 zł (prenumerata miesięczna) - 698 zł
(prenumerata roczna) - oferta dla
prenumeratorów papierowego wydania

brak

Parkiet
> cennik dostępu

1,22 zł (dostęp do jednego artykułu) 10,98 zł (dostęp do 20 artykułów)

100 zł + VAT (dostęp do zasobów serwisu
na 30 dni); kolejne pakiety tańsze o 20
złotych

Puls Biznesu
> cennik dostępu

3,95 zł (jedno wydanie) - 637,50 zł
(prenumerata roczna)

Dostęp tylko dla prenumeratorów
wydania papierowego

Polska The Times
> cennik dostępu

1,22 zł (wydanie bieżące) - 2,44 zł (jedno
wydanie) - wydania lokalne
6,00 zł (prenumerata miesięczna) - 368 zł
(prenumerata roczna)

brak

Fakt
> cennik dostępu

19,90 zł (prenumerata miesięczna) - 199 zł
brak
(prenumerata roczna)

Super Express
> cennik dostępu

2,00 zł (jedno wydanie)
24,40 zł (prenumerata miesięczna) 302,56 zł (prenumerata roczna)

podwyższą jakość materiałów znając
dobrze swoich odbiorów.

brak

w Stanach w ciągu półrocza sprzedaż
gazet spadła o 9 procent. W Polsce

Sprzedaż prasy regularnie spada. Tylko
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spadek na poziomie 4 procent.
- Moim zdaniem e-wydania zyskają na
popularności gdy możliwe będzie ich
zintegrowanie z funkcjami
społecznościowymi, mobilnymi
i multimedialnymi – dodaje Haltof.
- Czytanie e-wydań będzie naprawdę
czymś jakościowo lepszym niż czytanie
gazet drukowanych. To dzięki nim będę
rozmawiał ze znajomymi na temat treści,
które przeczytałem online. To dzięki nim
będę oglądał powiązane multimedia
i audycje.
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Artykuł sponsorowany

Zasięg to jest to
Bartosz Wawryszuk

Patrząc na wartość rynku reklamy internetowej w Polsce widać wyraźnie, że medium to dynamicznie
zdobywa klientów. Mają w tym znaczący udział wydawcy dużych portali takich jak Onet.pl, Wirtualna Polska,
czy Interia, które dzięki popularności wśród internautów skutecznie rywalizują o reklamodawców choćby
z tradycyjną prasą.

Z

danych podsumowujących rynek
reklamy internetowej w 2009 r.
wynika, że mimo oznak
spowolnienia gospodarczego, wydatki
firm na taką formę promocji osiągnęły
dwucyfrowy wzrost. Kwota 1,373 mld zł
stanowiąca wartość rynku brutto była
o 11,1 procent większa od wyniku
uzyskanego rok wcześniej. Również
większe budżety reklamowe
przeznaczane były tylko na telewizję
(3,37 mld zł), natomiast w prasie
(zarówno w segmencie dzienników, jak
i magazynów) zarysowała się tendencja
spadkowa.
– Rynek reklamy internetowej stale rośnie
kosztem prasy, jest to dowód na
konkurencję między tymi mediami.
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Lepsza mierzalność wyników, możliwość
zastosowania multimedialnych
i interaktywnych form reklamowych,
możliwość efektywnego wykorzystania
nawet niewielkich budżetów
–to są zalety internetu, z którymi ciężko
jest tradycyjnej prasie konkurować
– komentuje Magda Niemcewicz,

interactive senior media planner z DiGi
Media Store.
Podobnego zdania jest Ilona
Wicherkiewicz, strategy manager
z interaktywnego domu mediowego ACR.
– Rozwój internetu i kryzys, który chyba
największe piętno odbił właśnie na
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prasie, zdecydowanie wskazuje na lepsze
radzenie sobie w tym obszarze portali
internetowych – mówi.
Portale Onet.pl, Wirtualna Polska, Interia
oraz O2.pl należą również do czołówki
pod względem liczby użytkowników,
odsłon oraz zasięgu.
Według prognoz 2010 r. powinien być dla
internetowych wydawców nawet lepszy
i przynieść dalszy wzrost.

Horyzontalne - dobre dla
wizerunku
Biorąc pod uwagę koszty reklam
w serwisach internetowych, to najdroższe
są publikacje w portalach biznesowych,
poświęconych budownictwu oraz
informacyjnych (na drugim biegunie są
obecnie sieci społecznościowe i strony
edukacyjne). Przykładowo, za tysiąc
emisji billboarda w serwisach
informacyjnych trzeba zapłacić
przeciętnie ok. 60 zł. Drugim względnie
najtańszym formatem jest skyscraper
(ok. 76 zł), a trzecim – medium rectangle
(ok. 87 zł).
– Mimo, że od dłuższego czasu portale nie
odnotowują znaczących wzrostów liczby
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Magda Niemcewicz
interactive senior media planner/buyer
DiGi Media Store

Fot.: Magda Niemcewicz

Portale są atrakcyjne dla reklamodawców,
których interesuje szeroki zasięg kampanii.
Reklama na stronach głównych popularnych
serwisów ma walor wizerunkowy, który jest
trudny do przecenienia. Stała obecność
w takim miejscu, przybierając formę
efektownego nośnika o dużej powierzchni,
jest bardzo prestiżowa – w tym względzie
portale są konkurencją dla tradycyjnej prasy,
a taką reklamę można przyrównać np. do
layotu reklamowego na okładce tygodnika

użytkowników, nadal pozostają w grupie
kanałów o najwyższym zasięgu. Wskaźnik
ten jest niezwykle istotny zarówno
w kampaniach wizerunkowych,
budujących świadomość marki, ale też we
wsparciu sprzedaży produktów
masowych – podkreśla Ilona
Wicherkiewicz. – Stąd też portale

opinii. Na tym polu trudno jest sieciom
reklamowym czy mniejszym witrynom
rywalizować z portalami.
Największe portale dysponują również
nośnikiem, którego próżno szukać
w tradycyjnej prasie, jak również w sieciach
reklamowych – są to bazy użytkowników
darmowej poczty , które umożliwiają łatwe
targetowanie mailingu i dotarcie
jednocześnie do licznej grupy odbiorców.

horyzontalne są nadal bardzo
atrakcyjnymi kanałami promocji online
dla reklamodawców. Potwierdzeniem tej
tezy mogą być nie tylko już realizowane
akcje, ale i nowe, ciągle przychodzące
zapytania klientów o kampanie oparte
w dużym stopniu o tego typu serwisy
– dodaje.
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Wertykalne – mają wady
Ilona Wicherkiewicz
Duży zasięg to nie jedyny sposób na
zbudowanie oferty dla reklamodawców.
W ramach dużych portali horyzontalnych
tworzone są podstrony tematyczne. To
kolejny kanał umożliwiający dotarcie
z przekazem marketingowym do mocno
sprofilowanej grupy konsumentów. Działa
też całe mnóstwo samodzielnych wortali,
poświęconych różnej tematyce. Oprócz
oczywistej zalety, polegającej na
łatwiejszym dopasowaniu komunikatu do
spodziewanego profilu użytkowników
podserwisów i portali wertykalnych, mają
one jednak swoje ograniczenia.
– Wszystko zależy od definicji grupy
docelowej. Jeśli będzie to określona grupa
wiekowa, płeć i popularne
zainteresowania, które pokrywają się
z działami tematycznymi portali, jak sport
czy turystyka, nie powinno być problemu
z dopasowaniem odpowiedniej witryny
w ramach portalu – uważa Magda
Niemcewicz.
Jednak przy bardzo wąskiej i specyficznej
grupie użytkowników portale raczej nie
sprawdzają się. – W takich przypadkach
duży zasięg działa na ich niekorzyść.
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strategy manager
ACR

Fot.: Ilona Wicherkiewicz

Duża elastyczność jaką musieli wykazać się
wydawcy portali horyzontalnych wobec
zachodzących w Internecie i na rynku
reklamowym zmian z pewnością pomogła
im w utrzymaniu silnej pozycji. Od
dłuższego czasu można obserwować
zarówno otwieranie się na oferowanie
klientom niestandardowych rozwiązań,
konkurencyjnych w stosunku do zwykłej
reklamy banerowej, jak i większą

Nawet działom tematycznym dużych
serwisów trudno jest osiągnąć
satysfakcjonujące dopasowanie do mocno
sprofilowanej grupy. Oczywiście w takiej
sytuacji portale nie stoją na zupełnie
straconej pozycji. Można próbować dotrzeć
do wąskiej grupy m.in. za pomocą mailingu,
lub targetowania behawioralnego – uważa

przychylność na różne nowe modele
rozliczeń. Przejawem dostosowania oferty
do potrzeb nie tylko odbiorców, ale też
właśnie reklamodawców jest również
tworzenie nowych sekcji tematycznych
i rozwój tych już istniejących. serwisy
częściowo przejmują role, które dotychczas
pełniły jedynie tradycyjne media: telewizja,
radio i kino.

Niemcewicz.
To jednak nie jedyne mankamenty
serwisów tematycznych z punktu
widzenia reklamodawcy. – Wykorzystanie
takich portali może być skutecznym
sposobem na dotarcie do określonej
grupy docelowej, ponieważ pozwala
reklamodawcy w zdefiniowaniu celu
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rozpowszechniania wiadomości oraz
zmusza go do ostrożnego
selekcjonowania miejsc, w których
umieszczana jest reklama. Jest to jednak
bardzo drogi sposób ze względu na
wysokie CPM (przyp. red. Cost Per Mille
– koszt dotarcia do tysiąca odbiorców)
– zaznacza Alexander Kudlich, regional
manager APAC & CEE w Zanox.

Koszty w dół
Istnieje kilka alternatyw, które pozwalają
na zmniejszenie kosztów reklamy
internetowej czy komplikacji procesów
z nią związanych.
– Po pierwsze, są to pionowe sieci
reklamowe, które łączą zasięg pól
tematycznych. Inną drogą może być
umieszczenie słów kluczowych
w wyszukiwarkach. Poza tym, ogromne
sieci społecznościowe na swoich
platformach oferują szeroki dostęp do
interesującego firmy targetu – wylicza
Alexander Kudlich. Ostatnim według
Kudlicha sposobem na wyznaczenie
grupy docelowej jest określenie jej
zachowań, czyli targetowanie
behawioralne. W ten sposób można
znaleźć odpowiednich użytkowników
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Alexander Kudlich
regional manager APAC & CEE
zanox

Fot.: Alexander Kudlich

Są różne narzędzia, za pomocą których
przedsiębiorstwa mogą zwiększać i mierzyć
efektywność swojej reklamy. Jeśli celem jest
wyłącznie rozpowszechnianie informacji,
sam „view” może być wystarczającym
narzędziem. Natomiast, gdy chodzi
o doprowadzanie odbiorców do swojej
strony internetowej, odpowiednim
narzędziem jest współczynnik klikalności
(„click-through-rate”). Gdy firmy starają się
wywołać u użytkownika określone działanie,
takie jak np. zakup – najlepszym
rozwiązaniem jest współczynnik konwersji.
Ten ostatni sposób jest najefektywniejszym
i najbardziej istotnym narzędziem dla

– niezależnie od portali, po których surfują.
Serwisy różnymi sposobami zachęcają
swoich użytkowników do podejmowania
określonych działań, pożądanych

wszystkich firm, które postrzegają Internet
jako kanał transakcyjny.
By zwiększać efektywność reklamy
w Internecie, przedsiębiorstwa nie mogą
mierzyć wyłącznie współczynnika
konwersji, ale także związane z tym opłaty.
W ten sposób mogą określać dochodową
optymalizację ścieżki konwersji
samodzielnie i płacić tylko za wykonanie.
Samo wykonanie może być bezpośrednim
generatorem ruchu. Integracja sieci
zmniejsza komplikacje i powiększa liczbę
generowanych transakcji. Na polskim rynku
istnieje kilka takich „sieci wykonania”
(„performance networks”).

z punktu widzenia marketingu
produktów i usług. Żeby konwersja, czyli
cel który jest zdefiniowany dla danej
strony internetowej, została osiągnięta
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trzeba czasami wprowadzić usprawnienia
lub uproszczenia. Czynności zmierzające
do ułatwienia użytkownikom witryny
realizację konwersji (czyli np. dokonanie
zakupy, zapisanie na newsletter itd.)
nazywane są optymalizacją ścieżki
konwersji (ang. conversion path
optimization).
– Dla reklamujących, którzy skupiają się
bardziej na korzystaniu z internetu jako
kanale sprzedaży, niż jako kanale
marketingu, najpierw niepokojący będzie
współczynnik konwersji i wolumen
transakcji. Środowisko reklam jest mniej
niepokojące – tak długo jak w sieci są
spotykane wcześniej zdefiniowane, znane
standardy – tak długo istnieje możliwość
wykorzystania najprostszych form
reklamy – przekonuje Kudlich.
Publikowanie reklam w portalach
tematycznych może więc być drogą do
wzrostu współczynnika konwersji.
Analitycy przyznają jednak, że zazwyczaj
to podstawowe sposoby optymalizacji
i docierania do konsumenta są
preferowane najbardziej.
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Zastawianie sieci
Bartosz Wawryszuk

Tradycyjna telewizja ma się dobrze – nadal jest głównym medium przyciągającym reklamodawców na
polskim rynku. Mimo tego właściciele stacji telewizyjnych nie lekceważą potencjału tkwiącego w internecie
i rozwijają rozmaite projekty online. Podobnie czynią spółki do których należą rozgłośnie radiowe – w tym
segmencie także widać ożywienie.

Z

arówno w przypadku portali
związanych ze stacjami
telewizyjnymi, jak i tych będących
internetową wizytówką rozgłośni
radiowych nie można jeszcze mówić
o reklamowym boomie. Obecny stan
będzie jednak z czasem zmieniał się
i reklamodawcy zapewne łaskawszym
okiem zaczną spoglądać na telewizję
i radio w sieci. Tym bardziej, że badania
zachowań internautów jednoznacznie
wskazują jak duży potencjał tkwi w tym
segmencie medialnego rynku.
Z ankiet przeprowadzonych na początku
tego roku przez firmę Gemius przy
pomocy RMF i TVP wynika, że ponad
połowa uczestników sondażu słuchała
radia internetowego. Jeszcze większy jest
odsetek tych, którzy mieli kontakt
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z treściami wideo online, w tym
z telewizją internetową – grupa ta stanowi
przeszło 80 procent respondentów.
Już choćby te dane pokazują, że
telewizyjni i radiowi wydawcy mogą
zdobyć przez sieć niemały rząd dusz.
To jednocześnie dodatkowa szansa dla
marketerów, by dotrzeć ze swoim

przekazem do konsumentów za
pośrednictwem jeszcze jednego kanału.

Tradycyjny przekaz górą
Statystyki są na razie nieubłagane
i dowodzą wciąż silnej pozycji tradycyjnej
telewizji i radia. Według wspomnianych
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już badań Gemiusa, internauci częściej
słuchają radia tradycyjnego, które
przyciąga regularnie 62 procent
ankietowanych. Natomiast rozgłośnie
online słuchane są choć raz w tygodniu
przez co piątego użytkownika sieci (22
procent).
Jeszcze większa różnica uwidacznia się
w przypadku telewizji. Tradycyjną
regularnie ogląda 70 procent
respondentów, ale też prawie połowa
przyznaje, że przynajmniej raz
w tygodniu odwiedza internetowe
serwisy wideo. Zainteresowanie firm
publikacją reklam na telewizyjnej
i radiowej antenie jest poniekąd
odbiciem tej sytuacji. Zdecydowana
większość budżetów reklamowych
wydawana jest na tradycyjnych
antenach.
– Jak pokazują ostatnie badania
dotyczące audio i wideo w sieci,
tradycyjne media nadal cieszą się
większą popularnością niż ich wirtualne
komórki. Serwisy stacji telewizyjnych
i rozgłośni radiowych nie są oblegane
przez plannerów – stwierdza Agnieszka
Wichulska, head of client service
& media planning w interaktywnym
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domu mediowym ACR (Grupa K2).
– Tylko nieliczni mogą pochwalić dużym
potencjałem zasięgowym, a jest to jeden
z istotnych czynników decydujących
o wyborze danego serwisu przez
reklamodawcę. Dlatego coraz częściej
sprzedają powierzchnię online przez
sieci reklamy internetowej, co nie
wyklucza jednak jej bezpośredniego
zakupu u wydawcy
– dodaje.
Biura handlowe tradycyjnych mediów
umożliwiają indywidualny lub pakietowy
zakup reklamy, a obsługa najczęściej jest
podzielona na zespoły sprzedające
media tradycyjne oraz powierzchnię
w internecie.
– W przypadku portali, za którymi stoją
koncerny mediowe, np. TVN, Bauer, czy
Agora, biura reklamy umożliwiają
klientom zakup mediów w pakiecie,
przygotowując na życzenie ofertę
crossmediową, często uwzględniającą
specjalny rabat – mówi Magda
Niemcewicz, interactive senior media
planner/buyer z DiGi Media Store.
Zazwyczaj można liczyć też na pomoc
wydawcy przy konwersji spotu
telewizyjnego, który reklamodawca
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chciałby publikować w serwisie
internetowym.
– Telewizja i internet to dwa różne typy
mediów i niestety materiał wysłany do
tradycyjnej TV, aby mógł być
wyemitowany w sieci musi zostać
dostosowany do wirtualnych wymagań.
Na szczęście proces ten jest bardzo szybki
i często serwisy nie pobierają za to
dodatkowych opłat – mówi Agnieszka
Wichulska.
Jeśli chodzi o koszty to np. prosta
publikacja billboardu na stronach
Polskiego Radia kosztuje od 100 do 150 zł
za CPM, w zależności od serwisu.
W portalach telewizji publicznej to
wydatek rzędu 75–90 zł za CPM,
a w witrynach należących do Polsat (ipla)
– od 50 do 65 zł za CPM. Do tego mogą być
doliczane dodatkowe dopłaty za
dodatkowe usługi takie przykładowo jak
geotargetowanie.

Nie tylko transmisje
Internetowa telewizja nie ogranicza się
obecnie tylko do prostego przekazu
programu emitowanego na antenie do
użytkowników w sieci. Nadawcy
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standardowo rozbudowują telewizyjne
serwisy o Video on Demand (VOD),
a także o komunikatory, czaty czy nawet
moduły społecznościowe.
Dobrym przykładem tego typu strategii
jest ipla – prowadzona przez należąca do
Polsatu spółkę Redefine. Ta telewizja
internetowa chwali się ponad dwu
i półmilionową widownią w ciągu
miesiąca (wg. gemiusTraffic, sierpień
2010) i jest największym tego typu
przedsięwzięciem w Polsce. Średni czas
spędzony przez użytkownika w ciągu
jednego dnia w witrynie ipla to ponad
jedna godzina. Wynik ten jest zbliżony do
czasu spędzanego przez widzów
tradycyjnej telewizji na oglądaniu
kanałów tematycznych. Dla porównania
widzowie innych telewizji online
poświęcają na oglądanie średnio 6–8
minut. Nie dziwi zatem, że Polsat Media
oferuje reklamodawcom publikację w tym
serwisie pełnej gamy formatów
reklamowych, także wideo. Do tego
dochodzi możliwość dotarcia do
mobilnych widzów, ponieważ ipla
udostępnia aplikacje umożliwiające
oglądanie jej materiałów na smartfonach
(iPhonach i aparatach korzystających
z systemu Android).
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Radiowe platformy
Wśród nadawców radiowych widać
z kolei budowanie pozycji w internecie
przez tworzenie platform konsolidujących
ofertę większej liczby stacji należących do
danej grupy kapitałowej. Wiąże się to
z polityką reklamową zakładającą
tworzenie ofert pakietowych, dzięki
którym klient emituje swoje materiały
w kilku stacjach lub związanych z nimi
serwisach. Warto przy tym zauważyć, że
internetowe platformy łączące siły
poszczególnych rozgłośni są kreowane
jako podmioty w pewnym sensie
samodzielne.
Dla przykładu FabrykaMuzy.pl – to nie
tylko portal umożliwiający słuchanie
ponad 20 stacji Radia Eska, ale podobnie
jak w przypadku polsatowskiej ipli, także
serwis wyposażony w narzędzia
społecznościowe. Platforma, która działa
od lutego, ma ponad 200 tys. unikalnych
użytkowników, którzy za jej
pośrednictwem słuchają radia średnio
przez ponad 2 godziny. Dokładne dane
dotyczące słuchalności są niewątpliwym
atutem, zwłaszcza, że można je powiązać
z upodobaniami muzycznymi
użytkowników. To stwarza
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reklamodawcom okazję dotarcia do dość
dobrze zdefiniowanych grup
konsumentów – głównie młodszego
pokolenia.
Na podobnej zasadzie działają serwisy
Tuba.fm i Tuba.pl należące do Grupy
Radiowej Agora.
Oprócz stacji radiowych wchodzących
w skład grupy, serwisy umożliwiają
internautom tworzenie w sieci własnych
stacji radiowych z opcja edycji playlist
oraz dzielenia się nimi z przyjaciółmi
i znajomymi (zarówno mailowo, jak
i przez dodanie linku na Facebooku, Blipie
lub Śledziku). Do przygotowania
własnego kanału wystarczy wskazanie
w odpowiednim oknie ulubionego
wykonawcy. Resztę zrobi „Moja Tuba”,
układając playlistę z utworami tego
artysty i muzyką w podobnym stylu.
To wszystko nadaje serwisom mocno
społecznościowy charakter, ale znajdują
się w nich także newsy ze świata muzyki
i kultury, galerie zdjęć, kalendarium
wydarzeń oraz teledyski. W serwisie
wyodrębniono kilka sekcji, w których
użytkownicy znajdą m.in. najnowsze
informacje dotyczące wydarzeń
i artystów z różnych scen muzycznych.

Najistotniejsza dla reklamodawców jest
jednak możliwość zamieszczania
wszystkich formatów reklam z aktualnej
oferty internetowego segmentu Agory, co
daje ciekawą możliwość dotarcia do
społeczności skupionej wokół platform.
Witryny związane ze stacjami radiowymi
i telewizyjnymi będą prawdopodobnie
rozwijać się właśnie w takim kierunku jak
wspomniane przykłady. Świadczy o tym
choćby tegoroczna nagroda w konkursie
Media Trendy, w którym aplikację „Moja
Tuba” uznano za innowacyjną zmianę
w mediach. Z jednej strony platformy tego
rodzaju pozwolą na dostęp do treści
wideo i audio (także w systemie VOD)
emitowanych przez poszczególne grupy
medialne, a z drugiej skupiając wokół
siebie społeczność użytkowników
zaoferują dodatkowe funkcjonalności
i narzędzia związane z komunikacją
między internautami.
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Online vs offline
Beata Ratuszniak

Reklama offline powoli będzie tracić zwolenników. Online gwarantuje dopasowanie treści do odbiorcy,
pozwala na interakcję. W sieci marka zaprasza klienta do dialogu i może natychmiast zareagować na
zmieniające się trendy.

D

wukierunkowość komunikacji
online jest tą właśnie
możliwością, której nie dają nam
media tradycyjne – mówi Arkadiusz
Radwan, strategy and business
development director w agencji
Hypermedia. Dlatego też powoli marki
będą bardziej skupiały się na działaniach
w sieci, niż w tradycyjnych mediach.
- W mediach tradycyjnych nie ma like'ów,
nie ma facebooka, nie ma znajomych na
czacie i komentarzy użytkowników, nie
mogę dzielić się treścią, a życie artykułu
jest ograniczone do wytrzymałości
papieru – mówi Paweł Haltof, YUUX
Research Director. - W internecie
niektóre treści i tematy mogą ciągnąć się
w nieskończoność. Internet 2.0 daje nam
niesamowite możliwości społeczne, jakich
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nie mają zwyczajne media.
Reklama online w odróżnieniu od jej
tradycyjnych odpowiedników, jest przede
wszystkim interaktywna. W konkursach
nie chodzi tylko o wysłanie odpowiedzi,
ale też o czynny udział: głosowanie,
komentowanie nadesłanych prac,
zapraszanie znajomych do głosowania,

publikowanie informacji na swoich
“wall'ach”. To daje nie tylko większe pole
do popisu, ale i skutecziejsze działanie.
Jednak pełna skuteczność to wzajemne
uzupełnianie się treści online i offline.
- Połączenie kampanii online i offline to
zwykły biznes. Przecież bez kontynuacji
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w rzeczywistości żadna reklama nie
przyniesie biznesowego efekty. Każda
kampania, która nie uwzględnia tego
połączenia z założenia nie wpłynie
pozytywnie na zysk – mówi Haltof.
- Agencje interaktywne, które do tej pory
zajmowały się wyłącznie mediami online,
coraz częściej myślą też o offlinie.
Kontynuacja działań jest niezbędna.
Sposobów łączenia obu światów jest
wiele od prostych kodów na opakowaniu,
smsów, kuponów do złożonych akcji
i eventów dedykowanych tylko dla
wybranej grupy internautów. Aby
skutecznie ułożyć kampanie w online
i offline trzeba pamiętać o zasadzie
kontynuacji i sprzężeniu zwrotnym.
Kontynuacja oznacza konieczność
logicznego i spójnego powiązania obu
stref, natomiast sprzężenie – wymaga
zwrotnych komunikatów dla osób
pozostających nadal w online, np.
w formie foto, nagrań wideo czy
dokumentacji aktywności na mapach.

Na razie offline zarabia więcej.
Na razie...
… bo do internetu trafiają coraz większe
budżety. Według badania IAB AdEx
wydatki na reklamę w sieci w tym roku
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Arkadiusz Radwan
strategy and business development director
Hypermedia

Fot.: Arkadiusz Radwan

Ciekawym przykładem połączenia
mediów tradycyjnych oraz internetu jest
komunikacja marki Hoop wokół
platformy komunikacyjnej “Dzień
Przytulania” – działania w internetowe
były odpowiedzialne za zaangażowanie
w akcję, której celem było pozytywne
nastawienie się do otoczenia/zmian na
lepsze, oraz podtrzymanie kontaktu
z odbiorcami. Innymi przykładami
wzrosły o 12,9 procent osiągając kwotę
1,37 miliarda złotych. Prognozy również są
optymistyczne – reklama online ma być
warta ponad półtora miliarda złotych
(w 2010 roku).
Z kolei PriceWaterHouseCoopers szacuje,
że wydatki na reklamę w prasie będą

połączenia komunikacji online i offline
może być ostatnia kampania Ferrero
Maxi King, przekierowująca na serwis
maxichill.pl, kampania Lay's z Pawłem
Wilczakiem, będąca sondą na temat
nowych smaków chipsów. Kampania Ery
z konkursem, w którym do wygrania jest
udział w teledysku Katy Perry jest
również ciekawym mechanizmem
łączącym media offline i online.
spadać. Udział dzienników
w reklamowym torcie spadnie z 8 do 6
procent. Analitycy PWHC szacują, że
wydania drukowane będą tracić na rzecz
cyfrowych treści. Liderem wciąż
pozostanie telewizja (około 1,5 miliarda
dolarów).
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- Minie sporo czasu, jak na online będzie
się wydawać więcej pieniędzy, niż offline.
Jednak nadal koszty kampanii offline są
o rząd lub dwa większe od online. Offline
nie da się całkiem zastąpić, jednak można
spójnie je wykorzystać jako narzędzie
zbierania leadów, aktywizacji
marketingowej czy długofalowej
dokumentacji akcji – tłumaczy Paweł
Haltof. - Jakościową zmianą w marketingu
jest coraz większa konwergencja mediów.
Internet jest wszędzie, w telefonie, w TV,
na komputerze w pracy i w domu.
Środowisko online zaczyna być
rozproszone, z drugiej strony dla
reklamodawców istnieje coraz więcej
form dotarcia do wielu kanałów
komunikacji jednocześnie, od reklamy na
komórce, do reklamy w TV czy
internetowym radio. W tradycyjnych
mediach nie byłoby to tak proste i tanie.

Drogi zegarek raczej nie, ale
komputer już tak
Największe sklepy internetowe, według
Megapanelu, to Euro.com, Merlin.pl,
Empik.com (pomijając serwisy aukcyjne
i porównywarki cen). AGD, RTV oraz
multimedia stanowią więc dużą część
rynku. Reklama tych produktów jest
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ułatwiona – można je promować
z możliwością natychmiastowego kupienia.
A inne branże?
- Ciekawostką są produkty, na których
wybór stracilibyśmy dużo czasu.
Niesamowitą karierę w internecie robią
katalogi z wyposażeniem wnętrz, meblami
czy samochodami. Nawet jeśli finalny
zakup odbędzie się w offline, decyzje,
opinie innych i wiele informacji będzie
pochodzić z sieci. Dla tych produktów
reklama ma głównie funkcję nie tyle
sprzedażową, lecz budująca zaufanie do
marki czy wizerunek produktu – mówi
Haltof. - Dużą trudnością w internecie jest
reklama produktów dla osób dobrze
zarabiających. Często nie ma można
jednoznacznie targetować reklamy na
takie osoby, więc sprzedaż drogich
zegarków, prestiżowych marek może się
nie opłacać. Reklama w mediach
tradycyjnych nadal się opłaca dla takich
produktów, których wykorzystanie
odbywa się głównie offline. Tak więc są to
głównie branża: farmaceutyczna,
chemiczna, odzieżowa czy spożywcza.
Sposób konsumpcji tych produktów nie
jest powiązany z życiem online, więc ich
reklamy póki co są mało skuteczne.
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dynamiczne, a nawet inteligentne
- jeśli oferują jakiś rodzaj dodatkowej usługi,
na przykład narzędzie wyszukiwania lotów.
Po drugie można wykorzystać reklamy
tekstowe. Pozwala to na uzyskanie większej
spójności i subtelności przekazu. Po trzecie
istnieją kombinacje reklam tekstowych
i graficznych. Są bardzo przydatne przy
tworzeniu opisów produktów.
Fot.: Alexander Kudlich

Alexander Kudlich
regional manager APAC & CEE
zanox

Niestandardowe reklamy
– sposobem na efekt
Zdefiniujmy standardową formę reklamy
w internecie jako banner rozliczany
w modelu odsłonowym CPM. Chcąc
zwiększyć skuteczność reklamy musimy
dążyć do jej wyróżnienia na jednym
z trzech poziomów: formy, kanału przekazu
lub modelu rozliczania.
Przyjrzyjmy się najpierw korzyściom, które
może przynieść zmiana formy reklamy. Po
pierwsze możemy zmienić rozmiar. Dzięki
temu można lepiej wykorzystać przestrzeń na
stronie. Reklamy mogą być statyczne lub
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Przeanalizujmy teraz korzyści płynące
z użycia innych niż standardowe kanałów
przekazu. Reklamy wideo są optymalnym
sposobem przekazywania emocji. One
również pojawiają się w różnych rozmiarach,
ale wszystkie mają na celu skuteczniejsze
zarabianie na kontencie. Umożliwiają przekaz
bogatej treści za pomocą dynamicznych
obrazów i dźwięku. W większości krajów
europejskich stosowanie materiału video
w dalszym ciągu jest rzadkością, dlatego
reklamy tego typu są wciąż dość drogie.
Dodatkowo coraz częściej możemy korzystać
z zalet reklamy mobilnej, która oferuje wiele
korzyści: dzięki możliwości określenia
aktualnej lokacji użytkownika pozwala na
integrowanie się z jego codziennymi
sprawami, dostarczając oferty usług
w zależności od miejsca, w którym się
aktualnie znajduje. Osobnym kanałem są
portale społecznościowe. W zasadzie
stanowią one pewną podgrupę portali, jednak
są traktowane jako nowe zjawisko. Ich zaletą

jest możliwość docierania do szerokiego
grona odbiorców, pozwalają na prezentację
produktów i marek w zupełnie nowy sposób
oraz umożliwiają stosowanie zróżnicowanych
metod targetowania, opartych
o kryterium demograficzne.
Na końcu przyjrzyjmy się różnym modelom
rozliczania reklam. Mamy do wyboru kilka
modeli, m.in. CPC i CPA. CPC jest krokiem
w stronę reklamy zorientowanej na
efektywność. W tej metodzie reklamodawca
płaci za każde kliknięcie w reklamę. Ten
model jest szczególnie przydatny w
przyciąganiu ruchu na stronę www. CPA
oznacza koszt za akcję, którą można określić
jako lead albo sprzedaż. Reklamodawca płaci
tylko wtedy, kiedy pożądane działanie zostało
wykonane. On sam decyduje, jaka powinna
być wysokość prowizji. To pozwala mu na
pełną kontrolę nad ROI.
Podsumowując, aby skutecznie się
reklamować poprzez przygotowanie reklamy
niestandardowej, można wykorzystywać trzy
powyższe sposoby. Co ważne, we
współczesnym marketingu internetowym
środek ciężkości w coraz większym stopniu
przesuwa się z modelu displayowego na
model efektywnościowy, czyli na poprawę
wyniku we wszystkich możliwych aspektach.
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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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