Serwisy parentingowe w Polsce:
zawartość serwisów,
popularność wśród internautów,
profil użytkowników
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WPROWADZENIE
Serwisy parentingowe - witryny przeznaczone
dla rodziców oraz osób spodziewających się
dziecka - z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. W ciągu 4 lat liczba ich użytkowników wzrosła siedmiokrotnie z 659 tysięcy
użytkowników do 5 milionów, a zasięg wśród
internautów wzrósł z 6% do 27%.
Rośnie także liczba samych serwisów - od 18
w listopadzie 2006 do 86 w listopadzie 2010
(w Megapanelu).
Serwisy parentingowe oferują użytkownikom
nie tylko ogromna bazę wiedzy, ale także dają
możliwość zadawania pytań ekspertom, dyskusji z innymi rodzicami na forum. Oferują też
inne przydatne funkcjonalności na przykład wyszukiwarki, kalkulatory, kalendarze. Starającym
się o potomstwo serwisy ułatwią obliczenie dni
płodnych za pomocą kalkulatora, kobietom w
ciąży pomogą zaplanować dietę, wyszukać szpital czy też ustalić datę porodu. Rodzicom pomogą znaleźć nianię, sprzedać ubranka, z których

dziecko już wyrosło lub zaplanować wspólne
popołudnie korzystając z wyszukiwarek miejsc
przyjaznych dzieciom i informacji o wydarzeniach kulturalnych w okolicy.
Uwagę zwraca fakt, że aż 40% użytkowników
serwisów parentingowych to mężczyźni choć
zdarza się, że nazewnictwo działów, używane
formy gramatyczne sugerują, że serwisy adresowane są wyłącznie do kobiet.

–––
Zapraszamy do zapoznania się z raportem ukazującym zjawisko serwisów parentingowych
w polskim internecie.

Hanna Świerczewska
Sławomir Pliszka
Polskie Badania Internetu

Notka
metodologiczna

W raporcie wykorzystano
dane z badania Megapanel

Megapanel PBI/Gemius
Badanie jest standardem pomiaru oglądalności
witryn internetowych w Polsce.
Jego celem jest dostarczenie aktualnej wiedzy
o liczbie i profilu demograficznym użytkowników
witryn internetowych w Polsce oraz sposobie,
w jaki internauci z nich korzystają.
Wyniki badania umożliwiają porównywanie popularności witryn i aplikacji internetowych oraz
oszacowanie ich potencjału reklamowego przy
pomocy precyzyjnie zdefiniowanych wskaźników.
Badaniem objętych jest obecnie wiele tysięcy
witryn, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Czym są serwisy parentingowe?

Czym są serwisy parentingowe?
Serwisy parentingowe coraz częściej oferują kompedium wiedzy na temat rozwoju, wychowywania i zdrowia dziecka. Wielu
witryn z tej kategorii (na przykład dziecko.onet.pl, edziecko.pl, babyonline.pl, bobas.pl) podzielono na zakładki tematyczne odnoszące się do kolejnych etapów bycia rodzicem: dla osób starających się o dziecko, dla osób oczekujących potomka oraz dla
rodziców (niemowlaka, malucha, dziecka w wieku przedszkolnym i starszych dzieci). Część serwisów zawiera również sekcje
dotyczące samych rodziców (związki/uczucia).
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Jak ustalić dni płodne?
Adopcyjny niezbędnik
Podgrzewane siedzenia w…
zespół polcystycznych…
Niepłodność immunologiczna

więcej »

Grypa i szczepinia podczas…
Tęsknota za kokardkami
Tarczyca a ciąża
Nowotwór w spadku?
Opryszczka w ciąży

więcej »

Mamo, zwiąż mnie!
Odmrożenia u dzieci
Dziecko jako świadek w…
Dziecko w kuchni
Nasz wyjątkowy synek

więcej »

Poza artykułami, które znajdziemy w poszczególnych kategoriach, często pojawia się możliwość zadania własnego pytania
ekspertowi (jak na przykład na serwisach dziecko.onet.pl, dzieci.pl, edziecko.pl) lub innym użytkownikom serwisu na forum.

Fot. www.dziecko.onet.pl

Czym są serwisy parentingowe?
Niektóre z serwisów przyjęły formułę question & answer (rodziceradza.pl czy dobramama.pl) gdzie użytkownicy za udzielanie
porad, publikowanie zdjęć i komentarzy nagradzani są punktami tworząc swoisty ranking użytkowników.
Inne serwisy, jak na przykład Familie czy Ebobas (www.familie.pl, www.ebobas.pl) funkcjonują tak jak portale społecznościowe
umożliwiając użytkownikom nie tylko dyskusje na forach ale także dodawanie i dzielenie się zdjęcami oraz wideo swoich dzieci.
Redakcje portali zachęcają też do założenia bloga – dziennika ciąży czy też pamiętnika opisującego rozwój dziecka.
Warte odnotowania są również powstające w niektórych serwisach (na przykład dzieci.pl grupy wsparcia dla osób przeżywających kryzys w związku, chorobę dziecka lub walczących z bezpłodnością.
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Czym są serwisy parentingowe?
Treści merytoryczne uzupełniane są często przez przydatne
funkcjonalności takie jak wyszukiwarka przedszkoli (babyboom.pl,
maluchy.pl), wyszukiwarka miejsc przyjaznych dzieciom
(dzieci.pl, babyboom.pl, miastodzieci.pl) możliwość zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń dla osób poszukujących niani
(edziecko.pl, maluchy.pl) czy też pragnących odsprzedać ubranka
i inne dziecięce akcesoria (edziecko.pl, eboboas.pl, benc.pl).
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Na większości serwisów zaleźć można kalendarium
wydarzeń i imprez dla dzieci, a także propozycje
zabaw. Niektóre serwisy takie jak czasdzieci.pl,
miastodzieci.pl, qlturka.pl wyspecjalizowały się
w tematyce kulturalnej. Na ich stronach dostępne
są wyszukiwarki ułatwiające rodzicom organizację
wolnego czasu dzieci. Na serwisach tych znaleźć
można także recenzje książek, spektakli teatralnych
i filmów dla dzieci pomagając zadecydować w jaki
sposób spędzić z dzieckiem wolny czas.

Czym są serwisy parentingowe?

www.ekorodzice.pl

www.dziecisawazne.pl

Interesującą kategorią serwisów parentingowych, choć jeszcze stosunkowo mało popularną, są serwisy dla „eko-rodziców”.
W serwisach takich jak ekorodzice.pl czy dziecisawazne.pl znajdziemy informacje na temat ekologicznego stylu życia oraz ekologicznych, naturalnych produktów.
Inne ciekawe serwisy

www.bangla.pl
serwis umożliwiający rodzicom
dzielnie się opiniami na temat produktów dla dzieci

www.superkid.pl
serwis edukacyjny, gdzie po
uiszczeniu opłaty abonamentowej
można ściągnąć gry i ćwiczenia
edukacyjne

www.wegedzieciak.pl
forum rodzin wegańskich
i wegetariańskich

Podsumowanie zawartości serwisów parentingowych
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Popularność serwisów parentingowych
Jak wynika z badania Megapanel PBI/Gemius, liczba użytkowników oraz zasięg serwisów parentingowych ciągle rośnie
– na początku 2006 roku serwisy te miały 659 tysięcy użytkowników zaś w listopadzie 2010 liczba użytkowników przekroczyła już
5 milionów. Znacząco zwiększył się również zasięg serwisów wśród internautów z 6% na 27% (w tym samym okresie). Oznacza
to, że na witryny parentigowe zagląda obecnie co czwarty internauta lub internautka.

Liczba użytkowników i zasięg serwisów parentingowych
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Popularność serwisów parentingowych
W listopadzie 2010 serwisy z kategorii tematycznej „dzieci i rodzina” były jedną z najchętniej odwiedzanych kategorii w ramach
„serwisów kobiecych.”

Popularność kategorii tematycznych w ramach kategorii serwisy kobiece
nazwa

użytkownicy (real users)

zasięg wśród internautów

Serwisy kobiece

12 938 059

70,91%

Serwisy kobiece - ogólne

9 276 162

50,84%

Moda i uroda

5 979 949

32,78%

Dzieci, rodzina

5 012 171

27,47%

Kuchnia, gotowanie

4 264 496

23,37%

Senniki, horoskopy, magia

3 406 629

18,67%

Diety, odchudzanie, fitness

1 432 863

7,85%

674 554

3,70%

Ślub i wesele

Źródło danych: PBI, Megapanel PBI/Gemius, internauci w wieku 7+, XI 2010

Popularność serwisów parentingowych
Wg Megapanelu w listopadzie 2006 roku było w polskim Internecie 18 stron przeznaczonych dla rodziców. W kolejnych latach
liczba serwisów rosła, aż w listopadzie 2010 osiągnęła 86. W przeciągu 4 lat liczba witryn w tej kategorii wzrosła prawie pięciokrotnie.
Najwięksi wydawcy serwisów parentingowych najczęściej mają kilka takich witryn w swojej ofercie. Najwięcej,
8 serwisów, znajduje się w grupie Babyboom. Na drugim miejscu pod względem ilości witryn parentingowych znajduje się grupa
Edipresse z 5 serwisami. Gazeta.pl oraz Onet.pl mają w swojej ofercie po 3 serwisy.

Top 10 grup witryn i domen niezgrupowanych w kategorii „dzieci i rodzina”
LP

nazwa

użytkownicy
(real users)

zasięg wśród
internautów

Liczba
serwisów
w grupie

1

Grupa Gazeta.pl - Dzieci, rodzina

1 250 746

6,86%

3

2

Grupa Onet.pl - Dzieci, rodzina

1 215 009

6,66%

3

3

Grupa Wirtualna Polska - Dzieci, rodzina

748 098

4,10%

2

4

Grupa babyboom.pl

547 155

3,00%

8

5

czasdzieci.pl

460 455

2,52%

1

6

Grupa G+J Polska - Dzieci, rodzina

413 980

2,27%

2

7

Grupa Edipresse - Dzieci, rodzina

370 072

2,03%

5

8

maluchy.pl

351 389

1,93%

1

9

Grupa o2.pl - Dzieci, rodzina

295 107

1,62%

2

10

wegedzieciak.pl

260 619

1,43%

1

Źródło danych: PBI, Megapanel PBI/Gemius, internauci w wieku 7+, XI 2010;

kolor czerwony: witryny audytowane

Popularność serwisów parentingowych
Najpopularniejszym serwisem parentingowym pod względem liczby użytkowników jest dziecko.onet.pl. W listopadzie 2010
serwis ten odwiedziło 745 tysięcy użytkowników. Na drugim miejscu uplasował się serwis dzieci.pl również z liczbą ponad
700 tysięcy użytkowników, a na trzecim miejscu ponownie serwis Onetu rodziceradza.pl. Pod względem średniego czasu spędzanego na serwisie oraz ilości odsłon prym wiedzie forum eDziecko na gazeta.pl.

Top 20 najpopularniejszych witryn parentingowych (ranking domenowy)
lp

nazwa

użytkowNicy
(real users)

odsłony

czas
[godz]

średni czas na
użytkownika
[godz:min:s]

zasięg wśród
internautów

1

dziecko.onet.pl

745 347

2 942 347

93 991

0:07:34

4,09%

2

dzieci.pl

706 857

4 649 283

65 058

0:05:31

3,87%

3

rodziceradza.pl

652 029

1 741 976

52 711

0:04:51

3,57%

4

edziecko.pl

612 585

4 498 337

87 744

0:08:36

3,36%

5

forum.gazeta.pl - eDziecko

544 039

11 781 332

185 237

0:20:26

2,98%

6

babyboom.pl

538 417

4 824 935

109 729

0:12:14

2,95%

7

czasdzieci.pl

460 455

4 155 614

74 038

0:09:39

2,52%

8

maluchy.pl

351 389

1 748 851

27 802

0:04:45

1,93%

9

dziecko-info.com

310 841

2 083 965

39 227

0:07:34

1,70%

10

dobramama.pl

293 451

2 396 066

41 622

0:08:31

1,61%

Źródło danych: PBI, Megapanel PBI/Gemius, internauci w wieku 7+, XI 2010

kolor czerwony: witryny audytowane

Popularność serwisów parentingowych
Top 20 najpopularniejszych witryn parentingowych (ranking domenowy) cd.
lp

nazwa

użytkownicy
(real users)

odsłony

czas
[godz]

średni czas na
użytkownika
[godz:min:s]

zasięg wśród
internautów

11

miastodzieci.pl

288 089

1 738 567

33 508

0:06:59

1,58%

12

babyonline.pl

280 635

1 735 020

25 647

0:05:29

1,54%

13

wegedzieciak.pl

260 619

-

-

-

1,43%

14

ebobas.pl

234 853

-

-

-

1,29%

15

iledzieci.pl

221 029

-

-

-

1,21%

16

parenting.pl

195 246

1 237 464

25 684

0:07:54

1,07%

17

benc.pl

176 145

-

-

-

0,97%

18

familie.pl

153 709

-

-

-

0,84%

19

superkid.pl

151 461

-

-

-

0,83%

20

rodzice.pl

142 252

438 394

6 515

0:02:45

0,78%

Źródło danych: PBI, Megapanel PBI/Gemius, internauci w wieku 7+, XI 2010

kolor czerwony: witryny audytowane

Użytkownicy serwisów
parentingowych

Użytkownicy serwisów parentingowych
Z serwisów parentingowych częściej korzystają kobiety niż mężczyźni. Warto jednak zwrócić uwagę, że mężczyźni stanowią
aż 40% użytkowników serwisów mimo, że serwisy wydają się być często kierowane wyłącznie do kobiet.
Biorąc pod uwagę wiek internautów, można zauważyć, że najliczniejszą grupą użytkowników są osoby w wieku 25-34 - 1/3
wszystkich użytkowników serwisów parentingowych. W pozostałych grupach wiekowych odsetek osób korzystających z serwisów
parentingowych jest niższy niż odsetek wśród wszystkich internautów.

Płeć użytkowników
serwisów parentingowych

Wiek użytkowników
serwisów parentingowych
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Źródło danych: Megapanel PBI/ Gemius, internauci w wieku 7+, agregat: dzieci, rodzina, XI 2010
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Użytkownicy serwisów parentingowych
Pod względem wykształcenia najliczniejszą grupę użytkowników stanowią osoby o wykształceniu średnim (37% użytkowników)
oraz o wykształceniu wyższym (29% użytkowników). Nieco mniej osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym korzysta
z serwisów parentingowych niż z internetu w ogóle. Należy jednak pamiętać, że do grupy osób z wykształceniem podstawowym
zaliczani są również uczniowie.

Wykształcenie użytkowników serwisów parentingowych

37%

SERWISY PARENTINGOWE

WSZYSCY INTERNAUCI +7

35%

29%

27%
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14%
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ZAWODOWE

Źródło danych: Megapanel PBI/ Gemius, internauci w wieku 7+, agregat: dzieci, rodzina, XI 2010

ŚREDNIE
[55+]

WYŻSZE

Użytkownicy serwisów parentingowych
Analizując dane o wielkości miejscowości, stażu i częstości korzystania z internetu, czy dochodzie osób zaglądających na serwisy parentingowe nie znajdujemy różnic w ich profilu w stosunku do ogółu internautów.
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O firmie PBI
Polskie Badania Internetu (PBI) - organizacja powołana w celu stworzenia standardu badań Internetu w Polsce przez czołowych wydawców internetowych w Polsce,
właścicieli największych krajowych witryn:
Gazeta.pl, INTERIA.PL, Onet.pl, Wirtualna
Polska i Rzeczpospolita OnLine.
Polskie Badania Internetu jest firmą badawczą, prowadzącą badania internetu w Polsce
oraz promującą wiarygodne i rzetelne badania, jako nieodzowne narzędzia dla podmiotów korzystających z reklamy on-line.
Misją PBI jest przyczynienie się do rozwoju
polskiego internetu, jako medium zbadanego i tym samym wiarygodnego dla reklamodawców, agencji reklamowych inwestorów oraz firm, których działalność jest
związana z internetem.

PBI prowadzi badanie Megapanel PBI/Gemius, stanowiące standard pomiaru oglądalności witryn internetowych w Polsce.
Badanie jest prowadzone na zlecenie PBI
przez firmę Gemius SA.
PBI prowadzi również badania marketingowe typu: ad-hoc, syndykatowe oraz badania niekomercyjne, promujące wiedzę na
temat rynku i medium, jakim jest Internet.

Realizuje na zlecenie
PBI badanie Megapanel
PBI/Gemius.

Współpraca przy edukowaniu
rynku i popularyzowaniu
medium internetowego.

Współpraca
przy konferencjach
promujących internet.

Dostawca monitoringu
newsów oraz agregator
wpisów na blogach.

Transmisje konferencji
w trybie online.

graficyfreelance.com

Opracowanie graficzne
prezentacji, raportów
i infografik.

Współpraca przy edukowaniu
rynku i popularyzowaniu
medium internetowego.

Dostawca profesjonalnych
narzędzi do prowadzenia
badań online.

Megapanel
Polskie Badania Internetu Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 65/79, lok. 3. 272
00 - 697
Polskie Badania Internetu
Sp. zWarszawa
o.o.
al. Jerozolimskie 65/79,
lok. 3.175
tel. (022)
630 72 68,
00 - 697 Warszawa
fax (022) 630 72 67
tel. (022) 630 72 68, fax (022) 630 72 67
e-mail: biuro@pbi.org.pl
e-mail: biuro@pbi.org.pl
w w w . p b i . o r g . p l /
www.pbi.org.pl
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