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Zapewne zauważyłeœ już, że na œwiecie jedynym pewnikiem jest zmiana. Postęp
technologiczny, rozwój cywilizacyjny, narzędzia marketingowe… wszystkie te sfery
znajdują się w ciągłym ruchu, zależne od siebie wzajemnie — zupełnie tak, jak gdyby
stanowiły precyzyjny mechanizm kół zębatych. Kiedy technologia robi krok do przodu,
marketing natychmiast reaguje. Nie pozwól, by te transformacje ominęły Ciebie i Twoją
firmę. Nie zostawaj w tyle, w erze marketingu łupanego!
Telefon komórkowy. Masz go Ty, ja, ten pan i tamta pani też. Tradycyjnie używasz
go do prowadzenia rozmów i wysyłania niewielkich wiadomoœci. Jednak w to coraz
mniejsze urządzenie „wbudowywany jest” coraz większy potencjał! Telefon komórkowy
to medium komunikacji reklamowej, które w nieodległej przyszłoœci ma szanse stać się
jednym z głównych, podstawowych narzędzi reklamy mobilnej, leżącej na pograniczu
dwóch potęg — marketingu i telekomunikacji.
Reklamowe media mobilne zmieniają postrzeganie roli reklamy i ocenę jej
skutecznoœci — precyzja dotarcia i interakcja jest tu znacznie większa niż w przypadku
jednokierunkowego przekazu masowego. Marketing mobilny daje nam nieograniczone
możliwoœci wykorzystywania różnych form promocji i komunikacji, skierowanych
bezpoœrednio do indywidualnego odbiorcy.
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Rozdzia 3.
Marketing mobilny jako ekosystem

Dochodzimy wic do miejsca, w którym jasne staje si, e marketing
mobilny nie jest jednokierunkowym przekazem od reklamodawcy do
klienta. Przeciwnie — jest bardzo interaktywnym rodowiskiem prowadzenia dialogu midzy reklamodawc a odbiorc przekazu reklamowego. Moliwo ustanowienia i podtrzymania swoistej konwersacji z klientem w poczeniu z charakterystyk mediów mobilnych
sprawiaj, e kampanie reklamowe wykorzystujce media mobilne
wymagaj zaangaowania w obsug kampanii szerszej grupy podmiotów, ni to praktykowano dotychczas, zgodnie z zasadami tradycyjnego podejcia do reklamy, lub rozszerzenia zada podmiotów
ju funkcjonujcych na tym rynku. Istniejce i nowe podmioty powizane s przy tym ze sob w znacznie mocniejszy sposób, tworzc
ekosystem, w którym funkcjonujce byty wspópracuj „w czasie rzeczywistym” nad ostatecznym efektem kampanii.
Ekosystem przygotowujcy i realizujcy kampani reklamy mobilnej
ma okrelon struktur, w której wyróni mona:



typowe role i zakres ich odpowiedzialnoci,
relacje midzy tymi rolami i spoczywajcymi na nich zadaniami.

Warto przekazu jest budowana w acuchu, w którym kade
ogniwo — udostpniajc jak czstk interaktywnej reklamy —
dodaje warto zarówno w czasie prac kreatywnych nad przekazem,
jak i podczas realizacji kampanii. Sama kampania — jej znaczenie,
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sposób realizacji, sterowanie jej kierunkiem i intensywnoci — zmienia si istotnie zarówno pod wzgldem dynamiki i tempa dziaa, jak
i wymaganej sprawnoci operacyjnej zarzdzajcych ni osób. W takich
warunkach budowanie kampanii i jej realizacja wymagaj rozszerzenia spojrzenia na dziaalno reklamow, przyswojenia czciowo nowej wiedzy i umiejtnoci koniecznych dla skutecznego wykorzystania
mediów mobilnych. eby byo ciekawiej, nie kada dziaalno
zwizana z reklam mobiln musi funkcjonowa w tym ekosystemie,
a kilka przykadów „wejcia z boku” pomoe uzyska obraz moliwoci
uzupeniajcych podstawow struktur ekosystemu reklamy mobilnej
i acuch tworzonej w nim wartoci.
Zagadnienia opisywane w tym rozdziale zostan pogbione
w odniesieniu do kluczowych ról wystpujcych w ekosystemie i odpowiedzialnych za tre , format i form kampanii reklamowych:





odbiorców reklamy — uytkowników telefonów komórkowych,
animatorów kampanii reklamowych,
operatorów sieci mobilnych,
nowych podmiotów i nowych ról istniejcych podmiotów.

Te uzupenienia bd przedmiotem kolejnych czterech rozdziaów,
dla których to i uzasadnienie zostan teraz przedstawione.

Struktura ekosystemu
Opisujc struktur ekosystemu reklamy mobilnej, skupi si na tych
jej elementach i na tych sporód wystpujcych w niej relacji, które
dotycz mobilnej reklamy lub mobilnej strony kampanii „mieszanych”.
Cz z podmiotów wystpujcych w tej strukturze nie jest postrzegana jako elementy ekosystemu tradycyjnej reklamy. Charakterystyka
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i rola takich podmiotów jest opisana poniej. Reklama mobilna wyznacza jednak take nowe role podmiotom wystpujcym w tradycyjnej reklamie, wymagajc od nich take przyjcia nowej charakterystyki i realizacji nowych zada. Podmioty ekosystemu reklamy mobilnej
s powizane relacjami, których charakter i dynamika zwizane s cile z charakterem mediów mobilnych oraz intensywnoci dziaa
prowadzonych na etapie tworzenia kampanii i jej realizacji.
W strukturze ekosystemu wyróni trzeba kilka klas podmiotów
o okrelonej roli (patrz rysunek 3.1). Najwaniejsze z nich (z punktu
widzenia skutecznoci reklamy mobilnej) to:








Uytkownicy telefonu komórkowego. S potencjalnymi
odbiorcami przekazów reklamowych i krytykami ich treci,
formy i formatu. Nie s zobowizani do czegokolwiek i niczego
nie mona im narzuci .
Reklamodawcy, domy mediowe i brokerzy. S twórcami kampanii
i decyduj o jej ksztacie, „dysponuj” budetem reklamowym
i przeznaczaj go zgodnie ze swoj ocen najlepszego wypenienia
celów kampanii. Powinni by wiadomi moliwoci i ogranicze
tkwicych w reklamie mobilnej oraz przygotowani na konsekwencje
zwikszonej dynamiki zarzdzania przebiegiem kampanii.
Agencje kreatywne. Dobieraj form i tre przekazu
do stawianych celów i charakterystyki grupy zamierzonych
odbiorców przekazu. Powinny rozumie specyfik kadego
z narzdzi reklamy mobilnej i charakterystyk mediów mobilnych,
a szczególnie wykaza wraliwo na kontekst odbioru reklamy
mobilnej i jej percepcj wród jej potencjalnych odbiorców.
Twórcy aplikacji mobilnych i usug kontentowych. Tworz
oprogramowanie aplikacji instalowanych na telefonach
komórkowych (np. gry) lub tzw. kontent (np. dzwonki, loga,
tapety). Rozumiej przez to specyfik i rónorodno terminali
oraz sposoby dostosowywania do ich moliwoci prezentacyjnych.
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Powinni pozna podstawy mylenia o reklamie i nauczy si
umieszcza przekaz reklamowy w produktach swych prac, a nawet
opracowa rozwizania umoliwiajce wymian przekazu
reklamowego ju po zainstalowaniu aplikacji na terminalu.
Agregatorzy (serwisy mobilnego Internetu i platformy
komunikacji mobilnej). Zarzdzaj miejscami, gdzie uytkownicy
telefonów komórkowych poszukuj interesujcych ich treci
i usug w wiecie mobilnym, wykorzystujc w tym celu swoje
terminale. Mog stanowi punkt wyjcia dla kampanii mobilnej
oraz punkt kontroli realizacji tej kampanii (np. zmiany przekazu
reklamowego). Moliwoci niektórych z nich (np. Gadu-Gadu,
czcego Internet „tradycyjny” z mobilnym) mog wywiera
szerszy wpyw na kampanie mobilne. Powinni zrozumie
wymagania zarzdzania kampaniami mobilnymi i wypracowa
rozwizania umoliwiajce skuteczne i efektywne prowadzenie
zarzdzanych kampanii.
Operatorzy sieci mobilnych. Dysponuj technicznymi rodkami
przekazu reklamy mobilnej oraz wiedz o potencjalnych
odbiorcach reklamy — zarówno ich charakterystyce, jak i specyfice
terminali wykorzystywanych przez kadego z nich. Powinni
wypracowa rozwizania umoliwiajce wykorzystanie narzdzi
reklamy mobilnej w trybie masowej usugi udostpnianej
komercyjnie. Musz zrozumie wiat reklamy i sta si
prawdziwym partnerem dla reklamodawców.
Zaufane instytucje dokonujce pomiarów skutecznoci reklamy.
Dokonuj pomiarów realizacji kampanii w rónych
mediach, dbajc o zachowanie bezstronnoci i wiarygodnoci
przedstawianych danych. Powinny zrozumie rónorodno
narzdzi i mediów komunikacji mobilnej, wypracowa rozwizania
pozwalajce na wiarygodny pomiar ich skutecznoci, stosujc
odpowiednie do tego celu miary i standardy niezalenoci.
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Zamawiajcy. Reklamodawcy: firmy, marki, instytucje zlecajce
stworzenie przekazu, zakup mediów, wykonanie kampanii.
Wszystko dzieje si na ich zamówienie, za ich zgod i akceptacj.
Powinni dobrze zrozumie si tkwic w mediach mobilnych
i rzetelnie przeanalizowa moliwo ich wykorzystania
w odniesieniu do swoich produktów i usug oraz zamawianych
przez siebie kampanii reklamowych.

Rysunek 3.1. Ekosystem reklamy mobilnej
Ekosystem reklamy mobilnej to cztery strefy relacji: obszar kreacji przekazu, organizacji
kampanii reklamowej, agregacji treci i funkcji komunikacyjnych oraz domena sieci telekomunikacyjnej. Poszczególne podmioty wystpuj zarówno w danej strefie, jak i na granicy stref. Strefa agregacji jest jednoczenie klas podmiotu w ekosystemie. Podmioty
powizane s przez relacje o rónym charakterze — cz z nich znana jest z obecnych
praktyk reklamowych, a cz wymaga utworzenia w ekosystemie reklamy mobilnej.
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Przykadem funkcjonujcego na rynku ekosystemu reklamy mobilnej jest dziaalno firmy admob1. Cho nie pokrywa on swym
zasigiem wszystkich typów podmiotów opisanych powyej, skutecznie
realizuje wiele zada ekosystemu reklamy mobilnej, wic reklamodawców, agencje kreatywne, twórców oprogramowania oraz firmy
publikujce reklamy w swoich serwisach mobilnego Internetu.
Wszystkie elementy skadajce si na ekosystem reklamy mobilnej
tworz sie powiza, okrelajcych relacje midzy nimi i procesy
czce te podmioty. W poszczególnych obszarach wspópracy midzy
tymi podmiotami wyróni naley kilka, w których powizania s
szczególnie istotne:




1

Kreacja i tworzenie kampanii. W tym obszarze spotykaj si
odpowiedzialni za powstanie kampanii: reklamodawcy, agencje
kreatywne, domy mediowe i operatorzy mobilni. Zadania dwóch
pierwszych podmiotów s do standardowe, ale wplecione s
w nie relacje z operatorami mobilnymi. Zadaniem tych ostatnich
jest udzielenie pomocy w okreleniu pojemnoci grupy docelowej
kampanii i doborze takich narzdzi reklamy mobilnej, dziki
którym w moliwie najpewniejszy sposób komunikat dotrze
do odbiorców.
Realizacja kampanii i wprowadzanie korekt do jej dalszego planu.
W tym obszarze najwiksz aktywno wykazuj agregatorzy
i operatorzy mobilni. W zalenoci od zakresu wykorzystywanych
narzdzi reklamy mobilnej kady z tych podmiotów moe
zarzdza realizacj kampanii, na bieco ledzi jej skuteczno
i przekazywa spostrzeenia reklamodawcom lub domom
mediowym. Tu rysuje si take rola zaufanych instytucji

Wicej o ekosystemie stworzonym przez admob w jej serwisie internetowym (http://www.admob.com/marketplace). Firma admob doczya
ostatnio do imperium Google.
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mierzcych efektywno kampanii. Na podstawie pomiarów mog
by na bieco wprowadzane korekty co do ksztatu, przebiegu
czy intensywnoci dziaa w kampanii, np. przez modyfikacj
komunikatu, poszerzenie lub zawenie grupy odbiorców czy
zmian mobilnego kontekstu przesyania komunikatu do odbiorcy.
Obsuga Call to Action. W duej czci przypadków jest to
zadanie dla operatora mobilnego, który stosowa moe obsug
wiadomoci (np. SMS), automatyczn obsug pocze gosowych
(IVR) czy obsug realizowan przez centrum telefoniczne
(call centre). W tym przypadku konieczna jest take bieca,
operacyjna wspópraca z reklamodawc w zwizku z koniecznoci
realizacji zada bdcych konsekwencj wyraenia przez klienta
zainteresowania przedmiotem reklamy czy te — w przypadku
wystpienia problemów — wprowadzenia korekt do zasad obsugi
zgosze klientów.
Rozliczenia w zoonym ekosystemie. Te zadania w wikszoci
przypadków spoczywaj na podmiocie zarzdzajcym realizacj
kampanii, zwykle operatorze mobilnym, rzadziej agregatorze.
Operatorzy maj opanowane rozliczenia wielostronne, gdy
rutynowo uczestnicz w takich operacjach w skali globalnej.
W przypadku prostego przesania reklamy przy wykorzystaniu
którego narzdzia reklamy mobilnej sprawa rozliczenia jest
raczej prosta. Sytuacja staje si nieco trudniejsza, gdy rozliczenia
dotycz usug sponsorowanych, gdy wtedy rozliczenie jednego
zdarzenia dotyczy moe nawet czterech podmiotów: klienta
(paccego nisz stawk dziki sponsorowaniu), dostawcy
nonika reklamy (np. twórcy sponsorowanej gry), sponsora
reklamujcego swój towar na dostarczanym noniku (np.
umieszczajcego reklam wewntrz gry) i samego operatora
mobilnego.
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Jak nietrudno zauway , nakrelone powyej role nachodz na
siebie w niektórych obszarach. Relacje midzy poszczególnymi klasami
podmiotów mog by bardzo zoone. W tak dynamicznym rodowisku naley si wic spodziewa ciekawej gry konkurencyjnej, szczególnie midzy operatorami telekomunikacyjnymi a agregatorami
w zakresie „posiadania” klienta czy te midzy operatorami a domami mediowymi lub brokerami w zakresie zarzdzania przebiegiem
kampanii. W obu przypadkach pozycja operatora mobilnego jest nieco
bardziej uprzywilejowana ze wzgldu na posiadane relacje z wasnymi
klientami. Podstawowym warunkiem urzeczywistnienia si tego zoonego ekosystemu jest jednak przychylno uytkowników telefonów
komórkowych — co najmniej pasywna zgoda odbiorców reklamy
mobilnej na wczenie ich w cae to „zamieszanie”, a najlepiej zainteresowanie aktywnym uczestnictwem w takich dziaaniach.

acuch wartoci reklamy mobilnej
Stosowanie reklamy mobilnej ma przynie reklamodawcom szereg
korzyci, z których najwaniejsze dotycz uatwienia klientowi
reakcji na reklam, moliwoci prowadzenia dialogu
z klientem, atwoci monitorowania realizacji kampanii, zarzdzania ni i wprowadzania zmian, moliwoci personalizacji przekazu reklamowego, wpywu na
sposób i kontekst dostarczenia reklamy do odbiorcy
oraz relatywnie niszych kosztów jednostkowych dotarcia z komunikatem do waciwego klienta. Wszystkie te korzyci wskazuj na
wysok warto reklamy mobilnej, budowan dziki wspópracy
poszczególnych podmiotów caego ekosystemu (patrz rysunek 3.2).
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Rysunek 3.2. acuch wartoci reklamy mobilnej
Budowanie wartoci przekazu reklamowego (produkt wobec klienta) wie w acuch zbiór
dziaa — od kreacji, poprzez dobór mediów i agregacj, a po emisj reklamy — wykonywanych przez okrelone podmioty ekosystemu reklamy mobilnej. Zasig obecnoci poszczególnych podmiotów wyznacza take ich „strefy wpywu” na funkcjonowanie caego
ekosystemu — warto, w jakiej tworzeniu uczestniczy dany podmiot.

Podstawowe skadniki wartoci reklamy mobilnej to:








kreacja dostosowana do mediów reklamy mobilnej, biorca
pod uwag charakterystyk, kontekstowo i ograniczenia
narzdzi reklamy mobilnej;
optymalny dobór mediów reklamy mobilnej, uwzgldniajcy
oczekiwania reklamodawcy i specyfik danego przekazu
reklamowego;
agregacja zapewniajca unifikacj i optymalizacj kosztów
dotarcia do poszczególnych odbiorców reklamy mobilnej;
personalizacja i indywidualizacja komunikatu oraz zdolno
prowadzenia dialogu z odbiorc reklamy.
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Taka zagregowana warto jest tworzona stopniowo, przyrastajc
w kolejnych ogniwach acucha obejmujcego kreacj, konstrukcj
kampanii, realizacj tej kampanii oraz obsug zgosze klientów
zainteresowanych reklamowan ofert (Call to Action).
Warto budowana na etapie kreacji i tworzenia kampanii wynika
ze wspópracy midzy reklamodawc (rzadziej domem mediowym),
agencj kreatywn i operatorem mobilnym. Wspópraca ta moe
przebiega wedug rónych scenariuszy, ale jej celem jest osignicie
okrelonych korzyci. Na tym etapie oczekiwane korzyci dotyczy
mog kilku obszarów:






Wypracowania bardziej wiarygodnego oszacowania potencjau
dotarcia do grupy docelowej; weryfikacji wielkoci grupy
speniajcej kryteria grupy docelowej dziki dostpowi do
danych segmentacyjnych operatora mobilnego. Wynikajcy
z tego waciwy dobór narzdzi reklamy mobilnej pomoe
okreli efektywny zakres i zrónicowanie wyników dziaa
agencji kreatywnej oraz urealni dane o przewidywaniach
skutecznoci przekazu.
Optymalizacji kosztów i ramowego harmonogramu dziaa
oraz szacunków dla skutecznoci reklamy; waciwego okrelania
celów kampanii mobilnej, przy uwzgldnieniu charakterystyki
medium. Wiksza efektywno wykorzystania budetu na kreacj
bdzie moliwa dziki pooeniu nacisku na odpowiednie
skadowe kreacji, wynikajce z przegldu statystyk opisujcych
charakterystyk mobiln grupy docelowej, oraz lepsze okrelenie
warunków technicznych dla przekazu reklamy.
Wbudowania cech personalizacji w zakres kreacji i konstrukcji
kampanii. Zaplanowanie od samego pocztku moliwoci
personalizacji treci lub dostosowania formy przekazu
reklamowego pozwoli na skuteczniejsze wprowadzanie zmian
w realizowanej kampanii.

Marketing mobilny jako ekosystem

Tworzenie wartoci na etapie realizacji kampanii opiera si na
wspópracy midzy animatorem kampanii (reklamodawc, domem
mediowym lub brokerem) i zarzdzajcym kampani (domem mediowym, agregatorem lub operatorem mobilnym). Ta wspópraca take
moe by realizowana wedug rónych scenariuszy, a w niektórych
przypadkach moe wymaga take ponownego zaangaowania agencji
kreatywnej. Oczekiwane na tym etapie korzyci lokowane s w kilku
dziedzinach, sporód których naley wymieni :






atwo biecego ledzenia postpów w realizacji kampanii
i jej skutecznoci. Informacje dostarczane przez operatorów
mobilnych i weryfikowane przez zaufane instytucje pomiarowe,
dotyczce realizacji planu komunikacji i nasilenia odzewu
na reklam, umoliwiaj przeprowadzenie szybkich bada
wyjaniajcych problemy napotykane w realizacji kampanii.
Moliwo wprowadzania na bieco korekt do intensywnoci
i zasigu kampanii. Zmiana mobilnego kontekstu przekazywania
reklamy czy wprowadzanie modyfikacji komunikatu w granicach
udostpnianych przez mechanizmy personalizacji s moliwe
dziki biecemu ledzeniu postpów kampanii.
Powrót do kreacji skuteczniejszego komunikatu reklamowego.
W przypadku wykrycia braku skutecznoci komunikatu, mimo
wyczerpania moliwoci wprowadzania korekt, bieca wiedza
o reakcji odbiorców reklamy moe pozwoli na uzupenienie
lub przebudow kreacji w oparciu o wyniki analizy skutecznoci
dotarcia przekazu.

Warto wnoszona podczas obsugi Call to Action tworzona jest
dziki wspópracy midzy animatorem kampanii (reklamodawc,
domem mediowym lub brokerem) i zarzdzajcym kampani (agregatorem lub operatorem mobilnym). Podstawow korzyci tej sfery
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dziaa reklamy mobilnej jest moliwo prowadzenia dialogu z klientem (czsto zautomatyzowanego, obniajcego koszty realizacji), co
prowadzi do skracania czasu obiegu informacji i umoliwia bezporedni pomiar skutecznoci reklamy.
W tak okrelonym acuchu mona wskaza kilka cykli, czyli zbiory
dziaa, które — rutynowo — mog by wykonywane wicej ni raz
w czasie trwania kampanii. Pierwszy z nich, cykl kreacji i konstruowania kampanii reklamowej, obejmuje dobór potencjalnie skutecznych
narzdzi reklamy mobilnej, treci i formy przekazu oraz wybór waciwego kontekstu prezentacji reklamy. Cykl ten zaczyna si wskazaniem zaoe dla kreacji, a koczy wytworzeniem harmonogramu
kampanii i moe by ponawiany w kadym punkcie kluczowego
„zwrotu” kampanii. Drugi z nich to cykl zarzdzania realizacj kampanii, obejmujcy wdraanie dziaa kampanii oraz pomiar i analizy
skutecznoci dotarcia. Ten cykl wykonywany jest niemale nieustannie w ramach kampanii reklamy mobilnej. Trzeci cykl dotyczy komunikacji z odbiorc reklamy i obejmuje przyjcie zgoszenia klienta
(oczekiwana akcja), przekazanie waciwej odpowiedzi klientowi lub
przekazanie kompletu informacji do reklamodawcy. Tu najpeniej
ujawnia si interaktywna natura kampanii reklamy mobilnej. Ostatnim
jest cykl zarzdzania realizacj obsugi zgosze klienta (Call to Action), obejmujcy ustalenie i modyfikacje scenariuszy obsugi klienta
i prowadzenia z nim dialogu. Cykl ten wykonywany jest zawsze wtedy,
kiedy zmiany wymagaj zasady obsugi zgosze klienta (np. po istotnej
przebudowie kampanii).
Wszystkie te cechy ekosystemu reklamy mobilnej daj w sumie
moliwo osignicia duej dynamiki prowadzenia kampanii marketingowej. Zarówno tworzenie wartoci, jak i istnienie moliwoci
cyklicznego powracania do wykonanych ju czynnoci w celu ich
poprawy i dostosowania do nowych warunków moliwe s dziki
stosowaniu mobilnego, interaktywnego medium przekazu.

Marketing mobilny jako ekosystem

Alternatywne formy ekosystemu reklamy mobilnej
Opisywane powyej ekosystem i acuch reklamy mobilnej to obraz modelowy, mona by rzec — wyidealizowany. Wierz gboko
w tak struktur ekosystemu, gdy tworzy ona najwiksz warto
reklamy mobilnej. Nie oznacza to jednak, e jest to jedyny moliwy
model funkcjonowania reklamy mobilnej. Te alternatywne modele
s wynikiem braku niektórych ról ekosystemu. Posiadaj one pewne
ograniczenia, których wpyw w czci przypadków udaje si osabi ,
zastpujc je innymi rozwizaniami.

Bez reklamodawcy

Ekosystem reklamy mobilnej bez reklamodawcy nie moe funkcjonowa . Piszc o ekosystemie bez reklamodawcy, mam jednak na
myli brak podmiotu, który peni w tym ekosystemie wycznie rol
reklamodawcy. Przykadem takiego ekosystemu z rynku polskiego
jest uruchomiona w roku 2008 usuga ChillBill, dostpna w ofercie
36.6 operatora Polkomtel. Usuga polegaa na doadowaniu konta
prepaid w zamian za odsuchanie trzech reklam i poprawn odpowied na pytanie dotyczce jednej z nich. Niestety, reklamy dotyczyy
w zasadzie jedynie wasnej oferty Polkomtel S.A., a sama usuga nie
cieszy si du popularnoci.
Ekosystem pozbawiony reklamodawców, a waciwie pozbawiony
staego dopywu nowych reklam, jest skazany na niepowodzenie.
Wpywu tego ograniczenia nie mona osabi ani wprowadzi w jego
miejsce innego rozwizania.
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Bez wspótwórców kampanii reklamy mobilnej

Sytuacja, w której reklamodawca tworzy kampanie reklamowe bez
wsparcia — zwykle zewntrznej firmy, cho zdarzaj si jeszcze wewntrzne dziay realizujce te zadania — jest rzadkoci. Ekosystem
reklamy mobilnej bez wspótwórców kampanii mobilnej (agencji
kreatywnej, domu mediowego, brokera) to jednak take ekosystem
ze wspótwórcami o niewystarczajcych kompetencjach. Przykady
funkcjonowania takich ekosystemów mona byo obserwowa w Polsce w latach pocztków mobilnego Internetu — pod koniec lat dziewi dziesitych XX wieku i w pierwszych latach XXI wieku. Te braki
kompetencyjne ujawniay si zwykle przez tworzenie serwisów mobilnego Internetu prezentujcych reklamy zajmujce niemal cay ekran
terminala mobilnego.
Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku wymagania w kontekcie
reklamy mobilnej stawiane przed wspótwórcami s znacznie wiksze
i dotycz nie tylko stricte kreacji formy i treci przekazu, ale take
znajomoci charakterystyki medium mobilnego. Te dwie funkcje s
jednak nierozczne. Wpyw braku dowiadczenia wspótwórcy w kreacji i konstrukcji kampanii reklamowej dla mediów mobilnych mona
osabi w zakresie formy reklamy, posikujc si dostpnymi opracowaniami (np. zaleceniami i dobrymi praktykami publikowanymi przez
MMA). W zakresie konstrukcji komunikatu nie uda si jednak uzyska takiego efektu — dobór mediów i treci przekazu musi bra pod
uwag charakterystyk mediów mobilnych.
Ekosystem reklamy mobilnej pozbawiony wspótwórców dowiadczonych w materii reklamy mobilnej bdzie tworzy reklam sztampow, prawdopodobnie poprawn pod wzgldem technicznym,
ale niewykorzystujc wikszoci potencjau mobilnych mediów
reklamowych.

Marketing mobilny jako ekosystem

Bez partnerów technologicznych

Ekosystem pozbawiony partnerów technologicznych to ekosystem,
w którym nie wystpuj role agregatora, twórcy aplikacji i platformy
komunikacji mobilnej. Brak tych podmiotów oznacza zwykle konieczno prowadzenia ustale — technicznych i organizacyjnych —
bezporednio z kadym z operatorów mobilnych. Oznacza take konieczno wytworzenia cho by podstawowej infrastruktury technicznej
wymaganej dla prowadzenia dziaa reklamy mobilnej — zadanie raczej
dla reklamodawcy. Dobrym przyblieniem ekosystemu o takiej charakterystyce, zaczerpnitym z historii wspópracy mediów i operatorów
telekomunikacyjnych, jest pierwsza edycja programu Big Brother (pocztek emisji w marcu 2001 roku). Uruchomienie komunikacji SMS
z widzami programu postawio przed stacj TVN wymagania wytworzenia infrastruktury komunikacyjnej dla wspópracy z kadym z operatorów niezalenie.
Od czasu pierwszej edycji Big Brothera wiele zmienio si na korzy , ale pojawiy si take nowe utrudnienia. Operatorzy mobilni
dopracowali si standardów i procedur doczania zewntrznych
róde reklamy przynajmniej do czci narzdzi reklamy mobilnej,
co poprawia realizacj takich przedsiwzi w relacji z kadym z nich.
Niestety, nie dopracowali si standardu wspólnego. Nowa przeszkoda wynikna z wprowadzenia w 2004 roku prawa2 do przenoszenia
numerów midzy operatorami. O ile przed wprowadzeniem do prawa
telekomunikacyjnego tej modyfikacji macierzyst sie odbiorcy reklamy mona byo okreli na podstawie jego numeru telefonu, o tyle
dzisiaj nie jest to ju pewne (w 2008 roku przeniesionych zostao
ok. 190 tys. numerów). Liczba numerów przeniesionych (dziaajcych
poza sieci, z której pochodzi pierwotnie numer) szacowana jest na
2

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.
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ok. 1 promil uytkowników telefonów komórkowych. Margines bdu
nie jest duy, ale jednostkowy koszt wykorzystania narzdzia reklamy
mobilnej (np. zwykego komunikatu SMS) moe by nawet kilkunastokrotnie wikszy w przypadku przesania go pomidzy sieciami
operatorów mobilnych. Wynika to z kosztów usug rozliczanych midzy operatorami (tzw. rozliczenia interconnect). Dodatkowym wymiarem dynamiki rodowiska jest pojawianie si operatorów wirtualnych
(MVNO, Mobile Virtual Network Operator). Dla reklamodawcy
chccego dociera do wszystkich uytkowników telefonów komórkowych ekosystem bez partnerów technologicznych moe oznacza
konieczno ustanawiania regu wspópracy z wieloma stronami,
w rónych modelach wspópracy i rozlicze.
Jeli celem reklamodawcy jest pojedyncza kampania (lub niewielka
ich liczba czy due odstpy czasu midzy kampaniami), to funkcjonowanie w takim ekosystemie moe by nieuzasadnione ekonomicznie ze wzgldu na duy wysiek pocztkowy.

Bez operatora mobilnego

Najciekawsz alternatywn form ekosystemu reklamy mobilnej
jest ekosystem z udziaem operatora mobilnego ograniczajcym si do
postawy pasywnej, czyli wystpujcego w funkcji realizatora podstawowych usug telekomunikacyjnych (przez operatorów okrelanej jako
„rura z danymi”). Pasywna postawa operatora mobilnego oznacza
dla reklamodawcy brak dostpu do bazy uytkowników sieci i zwykle
brak moliwoci wczenia cech kontekstu mobilnego do kampanii
reklamy mobilnej — brak moliwoci personalizacji przekazu reklamowego. Jest to sytuacja powszechnie panujca obecnie wród polskich operatorów mobilnych.

Marketing mobilny jako ekosystem

Ekosystem o takiej formie moe funkcjonowa poprawnie, o ile
reklamodawca (lub agregator) utrzymywa bdzie baz wasnych
klientów wzbogacon o informacje okrelajce reklamowe preferencje
kadego z nich. W takiej formie ekosystemu nie uda si wykorzysta
potencjau tkwicego w kontekcie mobilnym, ale mog by osignite
pozostae korzyci reklamy mobilnej. Co ciekawe, polskie prawo jest
agodniejsze dla reklamodawców ni dla firm telekomunikacyjnych
— prawo telekomunikacyjne, w stosunku do ogólnych zasad wiadczenia usug drog elektroniczn, dodatkowo ogranicza moliwoci
wykorzystywania danych klientów do prowadzenia kampanii reklamowych. Gromadzenie wasnej bazy danych klientów, cho wymagajce dodatkowego wysiku, jest w pewnych obszarach lepszym
rozwizaniem ni korzystanie wycznie z bazy danych operatora
mobilnego. Biorc jednak pod uwag podejcie do stanowienia prawa
w Polsce, gdzie „na wszelki wypadek kady jest podejrzany”, jeli
dojdzie do ujednolicenia w tym zakresie, spodziewam si raczej ograniczenia moliwoci reklamodawców ni zagodzenia prawa telekomunikacyjnego.

Jak budowa kampani reklamy mobilnej?
Czym wic jest mobilna kampania reklamowa? W najprostszym ujciu
jest to kampania reklamowa wykorzystujca narzdzia komunikacji
mobilnej w celach przekazu reklamy. Takie uproszczenie nie oddaje
jednak podstawowych zalet, jakie wnosz elementy marketingu mobilnego do zintegrowanej kampanii komunikacyjnej. Waciwszym
terminem dla okrelenia kampanii zintegrowanej wzbogaconej o elementy marketingu mobilnego jest „mobilna kampania interaktywna”,
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co odwouje si bezporednio do najbardziej wartociowych elementów charakteryzujcych media mobilne — interaktywnoci, perswazyjnoci i personalizacji przekazu. Podstawy tworzenia kampanii mobilnych róni si w istotny sposób od „standardów przemysowych”
stosowanych dzisiaj w brany reklamowej.
Podstawowa rola narzdzi reklamy mobilnej polega na wypenieniu braków w interaktywnoci tradycyjnych kampanii reklamowych. W takim ujciu przy planowaniu realizacji kampanii w trybie
on-line ujawniaj si istotne rónice w postrzeganiu zaoe dla tworzenia kampanii w stosunku do tradycyjnego spojrzenia:






Podstawowy sposób realizacji dziaa. W przypadku kampanii
tradycyjnej polega to na duym wysiku woonym w tworzenie
kampanii i punktowych rozwizaniach wczajcych cechy
interaktywnoci. W przypadku kampanii mobilnej mamy do
czynienia z pen integracj dziaa i rozkadaniem wysiku
w caym acuchu wartoci, gdzie cechy interaktywnoci s
traktowane na równi z innymi.
Decyzyjno . W przypadku kampanii tradycyjnej wycznym
ródem wiedzy i decyzji jest animator kampanii (np. kierownik
kampanii w domu mediowym). W przypadku kampanii mobilnej
nie uda si uciec od rozproszenia kluczowej wiedzy pomidzy
partnerów w ekosystemie.
Zbiory danych. W przypadku kampanii tradycyjnej dane bdce
podstaw przygotowania i realizacji kampanii pochodz z rónych,
niezalenych róde, opisujcych wiat w sposób specyficzny
dla danego medium czy danej kampanii. W przypadku kampanii
mobilnej dane musz by unifikowane i integrowa si — zarówno
semantycznie, jak i skadniowo — na poziomie opisu
potencjalnego odbiorcy reklamy.

