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No we me dia, kon wer gen cja, e -com mer ce, e -biz nes, spo łecz no ści, vi deo stre aming,
video  on de mand, Web 1.0, Web 2.0 (Web 3.0 już jest na ho ry zon cie), wir tu al na rze -
czy wi stość, web -agent… Od licz by no wych ter mi nów za czy na się krę cić w gło wie…

Jed no cze śnie więk szość z nas ży je w świe cie, w któ rym tzw. sta re ter mi ny nie stra -
ci ły na waż no ści – każ de go dnia zma ga my się ze sprze da żą, zy skiem, sta ra my się
pozy skać no wych oraz za trzy mać ist nie ją cych klien tów. Zmia ny, któ re daw niej
zacho dzi ły la ta mi, dzi siaj do ko nu ją się z dnia na dzień. W związ ku z tym szko li my
się nie ustan nie, uczest ni czy my w ko lej nych kon fe ren cjach czy warsz ta tach – sta ra -
my się być o krok przed kon ku ren cją.

Książ ka ta po my śla na zo sta ła ja ko na rzę dzie, któ re po mo że czy tel ni ko wi od na leźć
swo ją ścież kę w ak tu al nej rze czy wi sto ści biz ne so wej. Tak się bo wiem skła da, że
wpraw dzie ca ły czas mó wi my: „no wy mar ke ting”, „no we me dia”, jednak w rze czy -
wi sto ści jest to na sza co dzien ność, któ rej nie po tra fi my jesz cze pre cy zyj nie na zwać,
a któ rą ro zu mie my co raz le piej.

Ju liusz Do naj ski

Od wydawcy
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Czy te go chce my, czy nie, rze czy wi stość do oko ła nas ewo lu uje szyb ciej niż kie dy kol -
wiek. Nie ustan nie zmie nia się rów nież in ter net. Więk szość z nas, spe cja li stów zwią -
za nych z mar ke tin giem czy pu blic re la tions, ma świa do mość wzro stu zna cze nia sie -
ci w dzia łal no ści biz ne so wej. Mi nę ły już cza sy, w któ rych de pre cjo no wa no jej ro lę.
Dzi siaj wy raź nie wi dzi my, że in ter net ma ogrom ny wpływ na zmia nę sty lu ży cia
wie lu grup kon su men tów. Dla te go też w tej książ ce oprócz przed sta wie nia na rzę dzi
i me cha ni zmów mar ke tin gu on li ne sta ram się od zwier cie dlić, w ja ki spo sób sieć od -
dzia łu je na po sta wy, mo ty wa cje i za cho wa nia kon su men tów w ogó le. Obec nie co raz
trud niej jest bo wiem od dzie lić to, co wir tu al ne, od te go, co od no si się wy łącz nie do
zna nej nam od lat rze czy wi sto ści świa ta of fli ne.
Ro lą tej książ ki jest przede wszyst kim zwró ce nie uwa gi na klu czo we z punk tu wi -
dze nia mar ke tin gu i ko mu ni ka cji za gad nie nia. „No wy mar ke ting” sta ra się wy ka zać
nie róż ni ce czy po do bień stwa, lecz za leż no ści po mię dzy świa tem ma te rial nym a in -
ter ne to wym. Dla te go du żą część tej pu bli ka cji po świę ci łem kon su men tom. Sta ra łem
się tak że nie kon cen tro wać na tych aspek tach dzia łal no ści, któ re są już do brze zna ne
lub stanowią prze nie sie nie obo wią zu ją cych wcze śniej re guł i za sad do sie ci. Pró bo wa -
łem ra czej opi sy wać te za gad nie nia, któ re są no wą ja ko ścią w dzie dzi nach, któ rych do -
ty czą. 
Chcia łem, aby książ ka ta sta ła się swe go ro dza ju wpro wa dze niem do świa ta in ter ne -
to we go dla osób, któ re nie ma ją za wo do we go kon tak tu z sie cią lub do pie ro roz po -
czy na ją pra cę w mar ke tin gu. Sta ra łem się rów nież uni kać żar go nu. Ko rze nie in ter ne -
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Wprowadzenie

„New times call for new media” – Matt Welch
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tu są sil nie po wią za ne z za gad nie nia mi tech nicz ny mi i tech no lo gicz ny mi. Nie któ re
opi sy wa ne za gad nienia są za tem ce lo wo przed sta wio ne w spo sób mo de lo wy, tak aby
uła twić zro zu mie nie me cha ni zmów i praw, któ re ni mi kie ru ją. Są dzę, że każ dy, kto
bę dzie chciał po sze rzyć swo ją wie dzę, po lek tu rze tej książ ki z ła two ścią od naj dzie nie -
zbęd ne ma te ria ły w in ter ne cie, choć by za po śred nic twem mo je go blo ga (Ka znow -
ski.blox.pl). Waż ną ro lą tej pu bli ka cji jest pró ba usys te ma ty zo wa nia wie dzy i za gad -
nień zwią za nych z sze ro ko po ję tą ko mu ni ka cją mar ke tin go wą. In ter net w dzia łal no -
ści biz ne so wej jest na ty le no wą dzie dzi ną, że w więk szo ści przy pad ków prak ty ka
wy prze dza teo rię. Uwa żam jed nak, że war to tę wie dzę upo rząd ko wać. 
Ty tuł „No wy mar ke ting” od zwier cie dla to, z czym na ten czas się iden ty fi ku ję. W mo -
im od czu ciu glo bal na zmia na wy wo ła na upo wszech nie niem się no wych me diów
i moż li wo ści, ja kie ze so bą nio są, spra wi ła, że po dej ście do mar ke tin gu sta je się co raz
bar dziej de mo kra tycz ne. W tym kon tek ście bez zna cze nia jest ka nał ko mu ni ka cji z od -
bior ca mi. Du żo waż niej sze są spo sób tej ko mu ni ka cji, wza jem ny sza cu nek oraz rów -
ność stron. To fun da men tal na zmia na. Do tych cza so we ryn ki zdo mi no wa ne przez fir -
my sil niej sze w re la cji mar ka – kon su ment mu szą zro zu mieć, że cza sy nada wa nia
wy łącz nie ko mu ni ka tów się skoń czy ły. Dzi siaj trze ba nie tyl ko słu chać, lecz tak że co -
raz czę ściej pro wa dzić kon wer sa cję z klien ta mi.
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Moż li wo ści i ogra ni cze nia in ter ne tu
jako środowiska biz ne so we go
In ter net to nie zwy kle otwar ty, a za ra zem wy ma ga ją cy ka nał biz ne so wy. Wie le po ra żek
stra te gii in ter ne to wych ma swój po czą tek w po strze ga niu sie ci wy łącz nie przez pry zmat
jej za let i moż li wo ści. Każ de przed się wzię cie on li ne wy ma ga ra cjo nal ne go po dej ścia za rów -
no od stro ny pla no wa nia, jak i re ali za cji. War to tak że pa mię tać, że in ter net jest sta le roz -
wi ja ją cym się ka na łem biz ne so wym, co wy mu sza na fir mach ak tyw nie dzia ła ją cych on -
li ne sta łą ak tu ali za cję wie dzy w tym ob sza rze. Je go dy na micz ny cha rak ter prze kła da się
tak że w zna czą cy spo sób na mo de le i stra te gie re ali zo wa ne przez przed się bior stwa w sie -
ci. Do ty czy to za rów no per spek ty wy cza so wej dla ce lów sta wia nych przed ak tyw no ścia -
mi on li ne, spo so ba mi i me to da mi ich re ali za cji, jak i kosz tów z tym zwią za ny ch.

„W świe cie in ter ne tu czas bie gnie kil ka ra zy szyb ciej niż w tra dy cyj nym biz ne sie” – to
stwier dze nie naj le piej od da je cha rak ter sie ci ja ko oto cze nia biz ne so we go. Rzu ca tak że
pew ne świa tło na po ję cie kon ku ren cji, w tym zna cze nia pierw szeń stwa w po dej mo wa -
niu ini cja tyw on li ne. Zmien ność i szyb kość procesów za cho dzą cych w in ter ne cie są klu -
czo wy mi czyn ni ka mi, od zro zu mie nia i wy ko rzy sta nia któ rych w znacz nym stop niu
za le ży suk ces każ de go biz ne su elek tro nicz ne go. Glo bal ny cha rak ter in ter ne tu spra wia
tak że, że w sie ci zna ko mi cie mo gą spraw dzać się po my sły, któ re nie mia ły szans na zy -
ska nie ren tow no ści w tra dy cyj nych mo de lach biz ne so wych.

11

Rozdział I

Środowisko
internetu

„Less than a decade ago, people described the act of going online as venturing into
some foreign realm called cyberspace. But that methaphor no longer applies. MySpace,
Flickr and all the other newcomers aren’t places to go, but things to do, ways
to express yourself, means to connect with others and extend your own
horizons. Cyberspace was somewhere else. The web is where we live” – „Newsweek”,
3 kwietnia 2006 r.
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Za le ty i prze wa gi in ter ne tu:

• Brak ogra ni czeń geo gra ficz nych. Jest to jed na z „wpi sa nych” w dzia łal ność biz ne so -
wą za let in ter ne tu. Po przez sa mo za miesz cze nie wi try ny fir mo wej w sie ci na sza mar ka
au to ma tycz nie zy sku je za sięg glo bal ny. Stro na in ter ne to wa, sklep, elek tro nicz ny sys tem
ob słu gi klien ta czy platforma trans ak cyj na są za wsze do stęp ne dla wszyst kich osób na
świe cie ko rzy sta ją cych z sie ci. Dzię ki te mu w bar dzo pro sty i efek tyw ny fi nan so wo spo -
sób ma my moż li wość za ist nienia po za na szym pod sta wo wym ryn kiem. 

• Szan sa na po zy ska nie no wych kon su men tów. Glo bal ny za sięg in ter ne tu oraz
cha rak te ry sty ka je go dys try bu cji i do stęp no ści spra wia ją, że kon su men ci mo gą ko rzy -
stać z za so bów fir my (ofer ty, skle pu, sys te mów) przez 24 go dzi ny 7 dni w ty go dniu.
Dzię ki wy szu ki war kom, ka ta lo gom oraz in nym na rzę dziom sie cio wym in for ma cja
o ofer cie fir my jest au to ma tycz nie dys try bu owa na i ła two do stęp na dla wszyst kich
za in te re so wa nych. 

• Niż sze kosz ty ope ra cji i trans ak cji. In ter net z za ło że nia ofe ru je kon ku ren cyj ny
wo bec tra dy cyj nych me tod koszt re ali za cji i ob słu gi trans ak cji (naj lep szym przy kła -
dem jest ban ko wość elek tro nicz na czy plat for my au kcyj ne). Oprócz niż szych kosz -
tów nie bez zna cze nia jest zwią za ny z tym wzrost efek tyw no ści prze bie gu pro ce -
sów spo wo do wa ny np. skró ce niem cza su re ali za cji za mó wień. Po nad to sieć ofe ru -
je znacz nie do kład niej szy mo ni to ring pro ce sów, a sam elek tro nicz ny cha rak ter
trans ak cji umoż li wia ich ła twiej sze ana li zo wa nie, ar chi wi zo wa nie czy dys try bu cję
wie dzy o ich prze bie gu. 

• Wy so ka do stęp ność. Ca ło do bo wy i cią gły do stęp spra wia, że oprócz szans biz ne so -
wych obec ność w in ter ne cie prze kła da się na wzrost za do wo le nia do tych cza so wych
klien tów i part ne rów. In ter net mo że być po pro stu do dat ko wym ka na łem do stę pu do
fir my lub roz sze rzać do tych cza so we spo so by ko mu ni ka cji z ryn kiem. 

• Po jem ność, ela stycz ność i szyb kość. In ter net cha rak te ry zu je się bra kiem ogra ni -
czeń zwią za nych z miej scem po świę ca nym na pu bli ka cje i prze cho wy wa nie tre ści.
Ofe ru je tak że du żą swo bo dę w jej pre zen to wa niu za rów no w od nie sie niu do for my
(tekst, zdję cia, wi deo, dźwięk, apli ka cje), jak i szyb ko ści za miesz cza nia ich w sie ci.
Moż na po wie dzieć, że sa ma ob słu ga ser wi sów in ter ne to wych nie wy ma ga spe cja li -
stycz nej wie dzy dzię ki po wszech nym już dzi siaj sys te mom CMS (con tent ma na ge -
ment sys tems – tzw. sys te my za rzą dza nia tre ścią stron in ter ne to wych). Naj prost sze
sys te my za rzą dza nia stro na mi są do stęp ne za dar mo np. na plat for mach blo go wych. 

• In ter net jest ka na łem ko mu ni ka cji. Ozna cza to, że umoż li wia dwu stron ny prze -
pływ in for ma cji. Po wszech nie jest już wy ko rzy sty wa ny do ko mu ni ka cji z kon su -
men ta mi czy part ne ra mi fir my, ale mo że słu żyć tak że ja ko ka nał po zy ski wa nia in for -
ma cji zwrot nej z ryn ku. Te go ty pu funk cja mo że być re ali zo wa na za rów no dzię ki ba -
da niom prze pro wa dza nym w sie ci, jak i ana li zie te ma tów po ru sza nych w ko men ta -
rzach na stro nie in ter ne to wej, fo rach dys ku syj nych, blo gach czy wresz cie na pod sta -
wie spraw zgła sza nych przez kon su men tów za po śred nic twem pocz ty elek tro nicz nej. 

• Sze ro kie moż li wo ści ba daw cze i ana li tycz ne. Głów nie za spra wą tech nicz ne go
cha rak te ru in ter ne tu od sa me go po cząt ku ko mer cyj ne go wy ko rzy sty wa nia sie ci rów -
no cze śnie roz wi ja ły się wszel kie go ro dza ju sys te my i na rzę dzia po mia ro we, ba daw -
cze i ana li tycz ne. In ter net jest śro do wi skiem, któ re da je szerokie po le np. do mie rze -
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nia bez po śred nich efek tów dzia łań re kla mo wych. Jest to szan sa na zwięk sze nie efek -
tyw no ści fi nan so wej pro wa dzo nych tą dro gą dzia łań. 

• Do stęp do da nych w cza sie rze czy wi stym. Z punk tu wi dze nia za rzą dza nia to jed -
na z waż niej szych cech sie ci. Wszel kie sys te my ana li tycz ne mo ni to ru ją ce czy spra -
woz daw cze ope ru ją ce w śro do wi sku in ter ne to wym z za ło że nia do stęp ne są od rę ki.
Do ty czy to wszel kich pro ce sów re je stro wa nych on li ne – od po zio mu sprze da ży po
bie żą cy pod gląd sta ty styk kam pa nii re kla mo wej. W od róż nie niu od tra dy cyj nych ka -
na łów da je to szan sę na bie żą ce re ago wa nie na wszel kie zda rze nia zwią za ne z pro wa -
dzo ny mi aku rat dzia ła nia mi. 

• Moż li wo ści te sto wa nia. Jest to co raz czę ściej wy ko rzy sty wa na ce cha in ter ne tu.
Sieć dzię ki ni skie mu kosz to wi wej ścia – a za tem ni skie mu ry zy ku – umoż li wia te sto -
wa nie za rów no kon cep cji biz ne so wych, pro duk to wych, jak i mar ke tin go wych oraz
pro mo cyj nych. Re zul ta ty te stów mo gą być wy ko rzy sty wa ne w in nych ka na łach ta -
kich jak np. te le wi zja (te sto wa nie kon cep cji ko mu ni ka cji mar ke tin go wej w sie ci, aby
sze rzej wy ko rzy stać ją w po zo sta łych ka na łach). W tym przy pad ku dzię ki ła two ści
i szyb ko ści mo dy fi ko wa nia te sto wa ne go mo de lu moż na re la tyw nie ni skim kosz tem
(cza su, za so bów) do ko nać te stu lub pi lo ta żu kon cep cji biz ne so wej. 

Ogra ni cze nia i sła bo ści in ter ne tu

• Opór kon su men tów przed zmia ną. Ce cha ta jest cha rak te ry stycz na głów nie dla
kon ser wa tyw nych, star szych oraz wol niej ad ap tu ją cych no we roz wią za nie grup kon -
su men tów. To uwa run ko wa nie na le ży brać pod uwa gę zwłasz cza w sy tu acji, w któ -
rej gru pa od bior ców fir my nie jest za zna jo mio na z naj now szy mi roz wią za nia mi i na -
rzę dzia mi in ter ne to wy mi, a stra te gia fir my za kła da kon wer sję np. pro ce sów ob słu go -
wych z tra dy cyj nych ka na łów do in ter ne tu. Mo że to prze kła dać się na ko niecz ność
edu ka cji kon su men tów, stwo rze nia roz bu do wa nych sys te mów po mo cy czy wręcz
te le fo nicz ne go cen trum ob słu gi. 

• Ogra ni czo ne za ufa nie do bez pie czeń stwa da nych. Do ty czy to za rów no po da wa -
nia da nych oso bo wych, ich prze trzy my wa nia i prze twa rza nia, jak i sa mej trans mi -
sji. Za gad nie nie to wią że się tak że z bez pie czeń stwem trans ak cji. Na le ży zda wać so -
bie spra wę z ogra ni czo ne go za ufa nia kon su men tów do prze ka zy wa nia te go ty pu in -
for ma cji i z gó ry ak tyw nie prze ciw dzia łać te mu zja wi sku (np. in for ma cyj nie czy tech -
nicz nie – za bez pie cze nia). Istot ne jest tak że, aby nie nad uży wać obo wiąz ku po da wa -
nia da nych wraż li wych (np. ad re su, nu me ru te le fo nu) – naj le piej za tem ogra ni czyć to
do jed no ra zo we go procesu. 

• Za gro że nia ze stro ny wi ru sów, spy wa re czy ha ke rów. Te go ty pu za gro że nia są
na sta łe wpi sa ne w śro do wi sko in ter ne tu. Z jed nej stro ny wpły wa ją one na po sta wy
i za cho wa nia (lub za nie cha nia) sa mych kon su men tów. Z dru giej – ge ne ru ją do dat ko -
we kosz ty pro wa dze nia biz ne su w sie ci zwią za ne z ko niecz no ścią po no sze nia na kła -
dów na za bez pie cze nia sprzę to we i pro gra mi stycz ne. 

• Brak za ufa nia do ma ło zna nych ma rek. To ogra ni cze nie zwią za ne jest głów nie
z mo de lem sprze da ży w sie ci i ry zy kiem za wie ra nia trans ak cji on li ne. Spra wia ono,
że fir my roz po czy na ją ce dzia łal ność w in ter ne cie, aby zy skać za ufa nie kon su men -

I – Środowisko internetu
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tów, mu szą li czyć się z re gu łą „ogra ni czo ne go za ufa nia” ze stro ny klien tów. Mar ka,
a ra czej za ufa nie do mar ki od gry wa w sie ci du żą ro lę. W prze ci wień stwie do tra dy -
cyj ne go biz ne su, w któ rym naj czę ściej kon su men ci ma ją do czy nie nia z fi zycz ną obec -
no ścią mar ki (sklep, punkt dys try bu cji), a sa ma trans ak cja od by wa się rów no cze śnie
z za pła tą w ka sie, w in ter ne cie w przy pad ku no wych ma rek ku pu ją cy nie ma ją pew -
no ści, czy otrzy ma ją to war. 

• Brak fi zycz ne go kon tak tu z pro duk tem. Jest to ogra ni cze nie istot ne z punk tu
wi dze nia wie lu grup pro duk tów. Brak moż li wo ści do tknię cia, po wą cha nia czy wresz -
cie do kład ne go obej rze nia od cie nia ko lo ru mo że być klu czo wy dla pod ję cia de cy zji
o za ku pie w okre ślo nych seg men tach pro duk to wych. 

• Ogra ni czo ny za sięg. O ile in ter net jest do brym ka na łem do tar cia do do brze za ra bia -
ją cych miesz kań ców miast, o ty le znacz nie sła biej wy pa da w do tar ciu do mniej za -
moż nych kon su men tów z mniej szych ośrod ków, a zwłasz cza wsi. Jest to zna czą ce
ogra ni cze nie dla firm ofe ru ją cych pro duk ty i usłu gi skie ro wa ne do tych wła śnie grup. 

• Pro ble my z ochro ną dóbr in te lek tu al nych. Internet ogól nie ko ja rzo ny jest
z ochro ną praw au tor skich w ob sza rze mu zy ki, fo to gra fii, fil mu czy zna ków han dlo -
wych. Jest śro do wi skiem, w któ rym w pro sty spo sób sto sun ko wo bez kar nie moż na
ko pio wać i roz po wszech niać ma te ria ły ob ję te pra wa mi au tor ski mi. Spra wia to, że fir -
my czer pią ce przy cho dy z te go ty pu dóbr są zmu szo ne sto so wać do dat ko we na rzę -
dzia ochro ny ta kich da nych (np. szy fro wa nie, wa ter mark etc.), ak tyw nie wy stę po -
wać w ich ochro nie (mo ni to ring, dzia ła nia praw ne), co zwięk sza kosz ty dzia łal no ści,
lub szu kać in nych niż do tych cza so we mo de li biz ne so wych. 

• Brak fi zycz ne go kon tak tu z kon su men tem. Prze kła da się to na trud ność w bu -
do wa niu in dy wi du al nych, emo cjo nal nych re la cji z kon su men ta mi. Ogra ni cza tak że
efekt za ku pów im pul so wych czy pro mo cji.

• Ni ska ja kość tre ści, wul ga ry zmy i por no gra fia. In ter net jest sfe rą znacz nie więk -
szej swo bo dy wy po wie dzi i eks pre sji, pod le ga też mniej szym ry go rom do ty czą cym
za war to ści tre ści niż re al ny świat. Mo że się zda rzyć, że w spo sób nie za mie rzo ny mar -
ka fir my znaj dzie się w in ter ne cie w nie po żą da nym kon tek ście lub oto cze niu, co mo -
że ne ga tyw nie wpły wać na pro mo wa ny pro dukt.

Za sięg in ter ne tu

In ter net to naj młod sze obok ka na łu mo bil ne go me dium. Na roz wi nię tych ryn kach eu -
ro pej skich, w Ame ry ce Pół noc nej, w kra jach azja tyc kich ta kich jak Ko rea czy Ja po nia in -
ter net jest już peł no praw nym me dium ma so wym. Po ję cie „za się gu” w od nie sie niu do
po szcze gól nych ka na łów me dio wych dotyczy za zwy czaj pu blicz no ści, któ rą są one
w sta nie za ofe ro wać re kla mo daw com (licz ba te le wi dzów, słu cha czy, czy tel ni ków, wi -
dzów czy wresz cie in ter nau tów). Jed nak w od róż nie niu od te le wi zji czy ra dia in ter net
jest tak że wie lo wy mia ro wym ka na łem biz ne so wym ofe ru ją cym oprócz moż li wo ści do -
tar cia do kon su men tów z re kla mą tak że sprze daż, płat ność czy re ali za cję pro ce sów ob -
słu go wych oraz świad cze nie usług. Co raz czę ściej peł ni on rów nież funk cję ka na łu dys -
try bu cji dla tra dy cyj nych me diów. Dzie je się tak w przy pad ku ra dia czy te le wi zji in ter -
ne to wej oraz e -wy dań ga zet lub ma ga zy nów.
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Za rów no na świe cie, jak i w Eu ro pie, a zwłasz cza w Pol sce, in ter net jest me dium, któ -
re cią gle się roz wi ja. Z dru giej stro ny z glo bal ne go punk tu wi dze nia jest on jesz cze ma -
ło roz po wszech nio ny. Do stęp do sie ci ma mniej niż jed na pią ta miesz kań ców świa ta.
Oczy wi ście w wy so ko roz wi nię tych spo łe czeń stwach, w tym w Pol sce, sy tu acja ta wy -
glą da zu peł nie ina czej. Wy so ka dy na mi ka wzro stu za się gu in ter ne tu prze kła da się nie
tyl ko na zwięk sza nie licz by osób ko rzy sta ją cych z sie ci, lecz tak że na wzrost cza su spę -
dza ne go w in ter ne cie przez kon su men tów.

W ni niej szej książ ce sieć jest przed sta wia na głów nie z punk tu wi dze nia me dium ko -
mu ni ka cji mar ke tin go wej, choć dla peł ne go zro zu mie nia jej biz ne so we go zna cze nia
nie moż na po minąć in nych aspek tów zwią za nych z funk cja mi, ja kie mo że re ali zo wać.
W przy pad ku mar ke tin go wej ro li in ter ne tu klu czo wym, a za ra zem pod sta wo wym
pa ra me trem zwią za nym z okre śle niem za się gu jest kwe stia po sia da nia do stę pu do in -
ter ne tu.

Po ziom do stę pu do sie ci jest okre śla ny w za leż no ści od ro dza ju po mia ru – licz by osób
lub liczby go spo darstw do mo wych ma ją cych moż li wość sko rzy sta nia z in ter ne tu. In -
ny mi sło wy – o do stę pie mó wi my wte dy, kie dy kon su ment lub gru pa kon su men tów
(człon ko wie go spo dar stwa do mo we go) ma ją przede wszyst kim tech nicz ne moż li wo ści
sko rzy sta nia z in ter ne tu. Jest to o ty le istot ne, zwłasz cza w kon tek ście ana li zy licz by
go spo darstw do mo wych z do stę pem do sie ci, że nie każ dy czło nek ro dzi ny mo że w rów -
nym stop niu ko rzy stać z in ter ne tu. Za sięg za wsze od no si się do osób fak tycz nie ko -
rzy sta ją cych z sie ci. W Pol sce stan dar dem pre zen to wa nia da nych o za się gu sie ci i wi tryn
jest pu bli ko wa ne w cy klach mie sięcz nych ba da nie Me ga pa nel.

Re asu mu jąc, po ję cia do stę pu i za się gu nie są toż sa me. Tech nicz na moż li wość do stę pu
do in ter ne tu nie prze kła da się wprost na rzeczywiste ko rzy sta nie z sie ci. Za leż no ści te
są do brze wi docz ne zwłasz cza w okre sie wa ka cji (urlo py), kie dy spa da licz ba in ter nau -
tów, aby na stęp nie wzro snąć we wrze śniu i w paź dzier ni ku (po czą tek ro ku szkol ne -
go i aka de mic kie go).

Spo sób łą cze nia się z in ter ne tem

Po mi mo in ten syw ne go roz wo ju no wych tech no lo gii bez prze wo do wych pod sta wo wym
spo so bem ko rzy sta nia z in ter ne tu w Pol sce i na świe cie jest wciąż do stęp prze wo do wy
(po pu lar nie na zy wa ny „sta łym łą czem”). To okre śle nie nie od da je jed nak w peł ni cha -
rak te ru i ja ko ści po sia da ne go pod łą cze nia, a ofer ty firm te le ko mu ni ka cyj nych róż nią
się po mię dzy so bą w tym za kre sie. Naj po pu lar niej szym pa ra me trem bra nym pod uwa -
gę przy za ku pie sta łe go łą cza jest oprócz je go ce ny szyb kość trans mi sji da nych, ja ką
ofe ru je. Po pu lar na „szyb kość łą cza” jest okre śla na w ki lo bi tach na se kun dę (kb/s). Jed -
nak ta „pręd kość” opi su je za zwy czaj to, z ja ką szyb ko ścią są prze sy ła ne da ne z in ter ne -
tu w kie run ku kom pu te ra użyt kow ni ka. Dru gim pa ra me trem zwią za nym z ja ko ścią
łą cza jest wła śnie szyb kość, z ja ką kon su men ci są w sta nie prze sy łać da ne ze swo je go
kom pu te ra do in ter ne tu. Ten dru gi czyn nik jest za zwy czaj du żo niż szy niż pierw szy. Ma
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to zwią zek z chę cią opty ma li za cji kosz tów przez ope ra to rów te le ko mu ni ka cyj nych oraz
ni ską świa do mo ścią kon su men tów w tym za kre sie. W naj bliż szych la tach na le ży się
jed nak spo dzie wać zmian w tym ob sza rze. Szyb kość trans mi sji da nych wy sy ła nych
z prze glą dar ki użyt kow ni ka od gry wa co raz więk szą ro lę. Ma to zwią zek ze zmia ną
spo so bu kon sump cji in ter ne tu, a co za tym idzie – tak że in ny mi przy zwy cza je nia mi
i za cho wa nia mi sa mych użyt kow ni ków. Jesz cze kil ka lat te mu spo sób ko rzy sta nia z in -
ter ne tu po le gał głów nie na prze glą da niu ser wi sów WWW i po bie ra niu z sie ci róż ne go
ro dza ju da nych, przede wszyst kim stron in ter ne to wych, a tak że pli ków gra ficz nych,
mu zy ki czy krót kich fil mów. Ozna cza ło to, że głów ne zna cze nie dla użyt kow ni ków
mia ła szyb kość łą cza zwią za na z prze sy ła niem da nych w stro nę kom pu te ra.

Pręd kość po łą czeń wy cho dzą cych z kom pu te ra by ła ogra ni czo na do mi ni mum. Głów -
ną usłu gą wy ko rzy stu ją cą trans mi sję da nych od użyt kow ni ka by ła pocz ta elek tro nicz -
na (e -ma il), do ko rzy sta nia z któ rej nie by ło wy ma ga ne tzw. szyb kie łą cze. Jed nak wraz
ze zwięk sza niem po jem no ści skrzy nek pocz to wych oraz z roz wo jem usług ofe ro wa -
nych przez ser wi sy in ter ne to we, w tym przede wszyst kim z po pu la ry za cją no we go
spo so bu bu do wa nia stron in ter ne to wych wy ko rzy stu ją cych tzw. trend Web 2.0, zna -
czą co zmie nił się spo sób ko rzy sta nia z in ter ne tu.

No we ser wi sy głównie opar te na mo de lu spo łecz no ścio wym ofe ru ją ma ło roz po wszech nio -
ne wcze śniej usłu gi, ta kie jak: moż li wość za miesz cza nia zdjęć (Flickr.com, Ima ge shack.us, Fo -
to sik.pl, Fo to fo rum.ga ze ta.pl), ma te ria łów wi deo (Youtu be.com, Me ta cafe.com), pi sa nia blo -
gów (Blog.pl, Blog.onet.pl, Blox.pl, Blog ger.com) czy też two rze nia swo ich pro fi li (My Spa -
ce.com, Fa ce bo ok.com, Be bo.com, Fot ka.pl, Gro no.net, Gol den line.pl, Lin ke din.com). Wszyst -
kie te usłu gi ma ją zwią zek z ak tyw no ścią użyt kow ni ków współ two rzą cych lub jak w przy -
pad ku blo gów – two rzą cych w ca ło ści treść ser wi sów. Bu do wa nie stron przez kon su men -
tów wy ma ga prze sy ła nia przez nich wła snych ma te ria łów do ser we rów in ter ne to wych.
A to z ko lei wią że się z co raz wyż szym po zio mem trans fe ru da nych.

Istot nym tren dem jest tak że po pu la ry za cja usług prze trzy my wa nia da nych, głów nie
pli ków, na dys kach sie cio wych. Usłu gi ta kie ofe ru je mię dzy in ny mi wy szu ki war ka
Go ogle. Użyt kow ni cy, ko rzy sta jąc z bez płat ne go pa kie tu Go ogle Docs, otrzy ma li tak -
że moż li wość prze trzy my wa nia i współ dzie le nia pli ków do ku men tów tek sto wych,
pre zen ta cji czy ar ku szy kal ku la cyj nych w sie ci. Po dob nych ini cja tyw i pro jek tów jest
znacz nie wię cej. Z jed nej stro ny da ją one moż li wość bez płat ne go prze trzy my wa nia
da nych w in ter ne cie (co zwięk sza ich do stęp ność), z dru giej – ofe ru ją usłu gi współ -
dzie le nia do ku men tów czy pli ków dźwię ko wych (umoż li wia ją to ser wi sy, ta kie jak:
Sli de sha re.net, Do cstoc.com czy Box.net).

Wzrost po pu lar no ści no wych usług in ter ne to wych, w tym ser wi sów z ma te ria ła mi
wi deo, fo to gra fia mi czy ofe ru ją cy mi moż li wość za miesz cza nia do ku men tów i pli ków,
nie jest wy łącz nie skut kiem zmian w sa mym in ter ne cie. Od kil ku lat mo że my ob ser wo -
wać dy na micz ny roz wój ryn ku urzą dzeń cy fro wych i po stę pu ją cą di gi ta li za cję no śni -
ków da nych. No we tren dy wy ni ka ją bez po śred nio z roz wo ju fo to gra fii cy fro wej czy po -
pu la ry za cji, a co za tym idzie – więk szej do stęp no ści ce no wej ka mer, te le fo nów ko mór -
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ko wych i in nych urzą dzeń cy fro wych zdol nych do re je stro wa nia ob ra zu, wi deo czy
dźwię ku. Po nad to istot nym czyn ni kiem wpły wa ją cym na cy fry za cję jest dy na micz ny
roz wój tech no lo gii prze cho wy wa nia i prze twa rza nia da nych. Pa mięć dys ko wa, ope ra -
cyj na i moc ob li cze nio wa urzą dzeń cy fro wych są co raz tań sze i do sko nal sze, co ozna -
cza, że są bar dziej do stęp ne dla kon su men tów.

Ostat nie la ta to okres dy na micz nej ewo lu cji ryn ku in ter ne to we go, w tym kwe stii do stę -
pu i ja ko ści łą czy. Więk szość tren dów i zmian ma swój po czą tek na ryn kach bar dziej roz -
wi nię tych: za chod nio eu ro pej skim, ame ry kań skim lub azja tyc kim. Kwe stia do stę pu do
in ter ne tu jest mię dzy in ny mi nie ro ze rwal nie z wią za na z in fra struk tu rą tech nicz ną do -
stęp ną na te re nie da ne go kra ju. Pod tym wzglę dem Pol ska na tle in nych kra jów eu ro pej -
skich jest sła bo roz wi nię ta. Wy ni ka to nie tyl ko z przy czyn hi sto rycz nych, lecz tak że
z kształ tu pol skie go ryn ku te le ko mu ni ka cyj ne go, jesz cze do nie daw na zdo mi no wa ne go
przez jed ną fir mę, oraz ni skie go po zio mu in we sty cji w sieć te le ko mu ni ka cyj ną.

Mi mo tych za le gło ści moż na po wie dzieć, że in ter net w Pol sce jest już usłu gą po wszech -
ną tak jak w in nych kra jach roz wi nię tych. Co wię cej, moż na za kła dać, iż wraz z roz wo -
jem no wo cze snych bez prze wo do wych tech no lo gii do stę pu do in ter ne tu bę dą one wdra -
ża ne w na szym kra ju nie mal w tym sa mym cza sie co na in nych świa to wych ryn kach.

W naj bliż szych la tach na le ży się spo dzie wać ko lej nych zmian w spo so bie i struk tu rze wy -
ko rzy sty wa nia łą czy in ter ne to wych. Głów nym po wo dem tych pro gnoz jest dy na micz ny
roz wój te le wi zji in ter ne to wych (Jo ost, Ba bel gum, Ja li po, Vu ze, Bit Tor rent, Hu lu). Więk szość
obec nie wdra ża nych mo de li te le wi zji on li ne za kła da stru mie nio we prze sy ła nie da nych, co
w nie po rów ny wal nie więk szym stop niu ob cią ża za rów no łą cza, jak i ca łą sieć.

Pod sta wo wym czyn ni kiem oprócz kwe stii in fra struk tu ry tech nicz nej zwią za nym z po -
pu la ry za cją in ter ne tu jest je go ce na. Z punk tu wi dze nia kon su men ta koszt do stę pu do
in ter ne tu skła da się z dwóch pod sta wo wych ele men tów – ce ny za ku pu kom pu te ra oraz
sa mej usłu gi pod łą cze nia do in ter ne tu (abo na ment). W Pol sce z po wo du ma łej za moż -
no ści spo łe czeń stwa oraz dłu gie go okre su, w któ rym kon ku ren cja na ryn ku usług te -
le ko mu ni ka cyj nych by ła ogra ni czo na, za rów no ce na pod sta wo we go kom pu te ra do -
mo we go, jak i koszt łą cza prze wyż szały moż li wo ści znacz nej czę ści kon su men tów. Wy -
so kie kosz ty za ku pu kom pu te ra i łą cza in ter ne to we go to pod sta wo wy po wód nie ko rzy -
sta nia z in ter ne tu po da wa ny przez oso by de kla ru ją ce chęć wej ścia do sie ci w Pol sce.

Praw do po dob nie w naj bliż szej przy szło ści in ter net prze wo do wy prze kształ ci się w ro -
dzaj stan dar do wej usłu gi zbli żo nej cha rak te rem do prze sy ła nia ener gii elek trycz nej, do -
stę pu do bie żą cej wo dy czy te le wi zji ka blo wej (ang. uti li ty).

Od 2005 r. w Pol sce stop nio wo roz wi ja się no wy spo sób do stę pu opar ty na tech no lo -
giach bez prze wo do wych, co wiąże się z roz wo jem ryn ku usług mo bil nych i po pu la ry -
za cją te le fo nii ko mór ko wej. Nie bez zna cze nia dla po pu la ry za cji no wych tech no lo gii ko -
rzy sta nia z sie ci jest ewo lu cja po staw kon su men tów i idą ca za tym zmia na spo so bu
kon sump cji in ter ne tu. Co raz czę ściej pra ca czy in ne ak tyw no ści zwią za ne są z ko niecz -
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no ścią prze miesz cza nia się. Po dą ża jąc za tym tren dem, pro du cen ci sprzę tu kom pu te ro -
we go i do staw cy tech no lo gii wpro wa dza ją na ry nek co raz to now sze roz wią za nia ofe -
ru ją ce moż li wość mo bil ne go ko rzy sta nia z in ter ne tu. Oce nia jąc dzi siaj przy szłość ryn -
ku do stę pu do in ter ne tu, na le ży za kła dać, że w per spek ty wie kil ku, kil ku na stu lat bez -
prze wo do wy do stęp do sie ci bę dzie pod sta wo wym spo so bem łą cze nia się z in ter ne tem.

Do stęp do in ter ne tu na świe cie

Po mi mo wie lu opóź nień w ob sza rze roz wo ju ryn ku czy in fra struk tu ry tech nicz nej Pol ska
na tle ca łe go świa to we go in ter ne tu nie wy pa da źle. Moż na wręcz po wie dzieć, że nasz kraj
znaj du je się w gru pie uprzy wi le jo wa nych pod tym wzglę dem państw. Na ca łym ob sza rze
Afry ki, w znacz nej czę ści Azji i Ame ry ki Po łu dnio wej oraz czę ści Eu ro py Wschod niej z in -
ter ne tu mo gą ko rzy stać tyl ko nie któ re gru py kon su men tów. Zwłasz cza w Afry ce i Azji
(oprócz ta kich kra jów, jak: Ko rea, Taj wan, Ja po nia czy ob szar Hong kon gu) do stęp do sie ci
jest ogra ni czo ny do wy bra nych grup w głów nych ośrod kach biz ne so wych i po li tycz nych.

W grud niu 2007 r. do stęp do in ter ne tu na świe cie mia ło za le d wie 20 proc. po pu la cji
(1,319 mld osób). Ozna cza to, że za le d wie co pią ty miesz ka niec zie mi jest obec nie użyt -
kow ni kiem sie ci. Za tem my, in ter nau ci, na le ży my do mniej szo ści. War to o tym pa mię -
tać, aby wła ści wie od nieść się do ska li, w ja kiej ope ru je in ter net na świe cie.

Po ziom do stę pu do sieci na świe cie jest zróż ni co wa ny za rów no pod wzglę dem struk tu -
ry łą czy, jak i od set ka osób ma ją cych moż li wość ko rzy sta nia z nie go na da nym te re nie.
Pe ne tra cja in ter ne tu jest róż na w za leż no ści od kon ty nen tu, pań stwa czy na wet re gio -
nu da ne go kra ju. Oce nia jąc po ten cjał in ter ne tu, moż na przy jąć, że w ska li glo bal nej jest
to me dium bo ga tych, roz wi ja ją cych się i za awan so wa nych tech no lo gicz nie spo łe -
czeństw. Do tej gru py za li cza się tak że Pol ska.

Hi sto rycz nie ob sza rem o naj więk szej licz bie miesz kań ców ma ją cych in ter net by ła i na -
dal po zo sta je Ame ry ka Pół noc na, w któ rej w grud niu 2007 r. do stęp do sie ci mia ło
71,1 proc. miesz kań ców. Nie ozna cza to jed nak, że w sie ci naj ła twiej spo tkać miesz kań -
ca USA czy Ka na dy. Po mi mo ni skie go od set ka miesz kań ców to in ter nau ci z Azji prze -
wa ża ją li czeb nie nad przed sta wi cie la mi in nych kon ty nen tów.

W Azji za le d wie 13,7 proc. lud no ści ko rzy sta z sie ci, ale azja tyc cy użyt kow ni cy sta no -
wią już po nad jed ną trze cią wszyst kich in ter nau tów na świe cie. Nie wąt pli wie naj bliż -
sze la ta bę dą sprzy jać umac nia niu się tej po zy cji, zwłasz cza za spra wą Chin i In dii.
Praw do po dob nie już za kil ka lat Azja ci bę dą sta no wić dwie trze cie in ter nau tów.

Już dzi siaj pa da ją pro po zy cje, aby po dzie lić in ter net na część an glo ję zycz ną i azja tyc ką.
Pro ble ma mi do roz wią za nia oprócz od mien no ści ję zy ko wej są tak że istot ne róż ni ce
przy zwy cza jeń do ty czą cych np. spo so bu ko rzy sta nia z ser wi sów in ter ne to wych. Prze -
kła da się to na tak pod sta wo we aspek ty jak spo sób bu do wy stron in ter ne to wych czy
pro jek to wa nie na wi ga cji ser wi sów.
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Sta ry Kon ty nent jest na dru gim miej scu na świe cie pod wzglę dem bez względ nej licz by in -
ter nau tów. W grud niu 2007 r. w Eu ro pie by ło już 348 mln użyt kow ni ków sie ci, co sta -
no wi 43,4 proc. miesz kań ców na sze go kon ty nen tu. Choć po ziom pe ne tra cji in ter ne tu
w Eu ro pie jest po nad dwu krot nie wyż szy niż na świe cie, to na dal bę dzie wzra stał. Jest to
ob szar o do brze roz wi nię tej in fra struk tu rze tech nicz nej i te le ko mu ni ka cyj nej oraz sil nym
cen trum go spo dar czym i po li tycz nym, czy li wa run kach sprzy ja ją cych roz wo jo wi no -
wych tech no lo gii. Licz bę miesz kań ców Eu ro py z do stę pem do sie ci ob ni ża ją kra je wschod -
niej i cen tral nej czę ści kon ty nen tu, w tym Pol ska. Wśród 27 kra jów Unii Eu ro pej skiej po -
ziom ten wy no si 55,7 proc. Kra ja mi, któ re są zde cy do wa ny mi li de ra mi pod wzglę dem
moż li wo ści ko rzy sta nia z sie ci, są: Is lan dia, Szwe cja, Ho lan dia, Da nia oraz Por tu ga lia. Na
tle za chod niej Eu ro py naj sła biej wy pa da ją kra je po łu dnio we ta kie jak Gre cja czy Tur cja.

Bio rąc pod uwa gę bez względ ną licz bę użyt kow ni ków w Eu ro pie, naj wię cej jest Niemców
– 53,2 mln, Bry tyj czy ków – 40,3 mln, Fran cu zów – 34,8 mln, i Wło chów – 33,1 mln
osób. Nasz kraj zaj mu je 9. miej sce – do in ter ne tu ma do stęp 14,1 mln Po la ków (In ter -
net World Stats, gru dzień 2007 r., www.in ter ne tworld stats.com).

Wpły wy kul tu ry na spo sób ko rzy sta nia z sie ci

Dla zro zu mie nia struk tu ry kul tu ro wej dzi siej sze go in ter ne tu istot ne jest nie tyl ko po zna -
nie grup użyt kow ni ków z od po wied nich państw, lecz tak że struk tu ry ję zy ko wej sie ci.
W grud niu 2007 r. naj po pu lar niej szym ję zy kiem w in ter ne cie był an giel ski. Uży wa ło go
380 mln in ter nau tów, jed nak dru gim pod wzglę dem po pu lar no ści był ję zyk chiń ski uży -
wa ny przez 185 mln osób. W pierw szej piąt ce naj waż niej szych ję zy ków in ter ne tu zna -
la zły się rów nież: hisz pań ski (113 mln), ja poń ski (88 mln) i fran cu ski (64 mln).

Za pew ne wraz z roz wo jem in ter ne tu w kra jach azja tyc kich, ta kich jak: Chi ny, In die, In -
do ne zja, Pa ki stan czy Ban gla desz, bę dzie rósł od se tek osób mó wią cych w ję zy kach in -
nych niż eu ro pej skie. W związ ku z tym w per spek ty wie 10 lat in ter nau ci z Azji sta ną
się głów ną czę ścią in ter ne to wej spo łecz no ści.

Ana li zu jąc wpły wy kul tu ro we na spo sób ko rzy sta nia z in ter ne tu, na le ży wziąć pod
uwa gę tak że wskaź ni ki in ne niż po ziom do stę pu do in ter ne tu czy oj czy sty ję zyk użyt -
kow ni ków. Istot nym czyn ni kiem jest bo wiem rów nież szyb kość łą czy. W tym przy pad -
ku nie któ re kra je Azji wy prze dza ją resz tę świa ta pod wzglę dem roz wo ju tech no lo gicz -
ne go. Wśród pię ciu państw o naj więk szej licz bie szyb kich łą czy (ang. bro ad band) są aż
trzy kra je z Azji: Chi ny, Ja po nia i Ko rea Po łu dnio wa.

Cie ka wym przy kła dem wpły wu kul tu ry na spo sób kon sump cji in ter ne tu są sta ty sty -
ki naj więk szej świa to wej en cy klo pe dii in ter ne to wej – Wi ki pe dii (Wi ki pe dia.org). Naj -
wię cej ar ty ku łów w niej za miesz czo nych jest w ję zy kach: an giel skim, nie miec kim, fran -
cu skim i pol skim, za ni mi jest ja poń ski (choć w Ja po nii jest aż 86 mln użyt kow ni ków
in ter ne tu), a chiń ski zaj mu je do pie ro 12. po zy cję. Jak wy ni ka z ba dań, Ja poń czy cy du -
żo chęt niej pi szą blo gi. We dług naj więk sze go na świe cie ser wi su mo ni to ru ją ce go ser wi -

I – Środowisko internetu
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sy blo go we (Tech no ra ti.com) aż 37 proc. świa to wych blo gów jest pro wa dzo nych wła -
śnie w ję zy ku ja poń skim. Do pie ro na dru gim miej scu znaj du ją się blo gi pro wa dzo ne
w ję zy ku an giel skim (33 proc.), a 8 proc. sta no wią blo gi pi sa ne w ję zy ku chiń skim.

De fi ni cja in ter nau ty

Ana li zu jąc da ne do ty czą ce licz by in ter nau tów na świe cie czy w Pol sce w od nie sie niu do
kon kret nych przed się wzięć in ter ne to wych, na le ży zwró cić uwa gę na róż ne me to dy ob li -
cza nia tych liczb. Róż ni ce do ty czą za rów no po mia rów, jak i sa mej de fi ni cji in ter nau ty lub
użyt kow ni ka. We dług de fi ni cji IAB (In te rac ti ve Ad ver ti sing Bu re au) sto so wa nej do ce lów
mar ke tin go wych in ter nau tą jest oso ba, któ ra przy naj mniej raz w mie sią cu po prze dza ją -
cym po miar sko rzy sta ła z in ter ne tu i ma co naj mniej 15 lat. Ta kie usta wie nie gra ni cy wie -
ku zwią za ne jest z tym, iż w wie lu kra jach uwa ża się, że jest to wiek, w któ rym moż na
już świa do mie po dej mo wać więk szość de cy zji zwią za nych z co dzien ny mi za ku pa mi (po -
nad to w wie lu kra jach oso by po ni żej 15. ro ku ży cia po zo sta ją pod ochro ną praw ną zwią -
za ną z re gu la cja mi do ty czą cy mi prze ka zów re kla mo wych kie ro wa nych do dzie ci).

Dla po trzeb ba daw czych oraz głęb szej ana li zy ryn ku in ter nau tą czę sto okre śla się rów -
nież oso by młod sze. Na przy kład w Pol sce dol ną gra ni cą wie ku sto so wa ną w ba da niach
do stę pu do in ter ne tu jest 7 lat. W ta ki spo sób de fi nio wa ni są in ter nau ci w ba da niu Me -
ga pa nel PBI/Ge mius. Roz sze rzo na de fi ni cja po zwa la m.in. na ana li zo wa nie prze pły wów
in ter nau tów po mię dzy po szcze gól ny mi gru pa mi wie ko wy mi oraz mo że być istot na
dla wy bra nych grup re kla mo daw ców bądź firm kie ru ją cych ofer tę do naj młod szych
użyt kow ni ków sie ci (np. me dia skie ro wa ne do dzie ci i mło dzie ży, seg ment edu ka cyj ny,
pro du cen ci za ba wek). W nie któ rych ba da niach nie sto su je się żad nej dol nej gra ni cy wie -
ku dla de fi nio wa nia po ję cia użyt kow ni ka sie ci.

Czę sto spo ty ka ną, choć wy cho dzą cą z uży cia mia rą po zio mu do stę pu do in ter ne tu jest
wskaź nik go spo darstw do mo wych z do stę pem do sie ci. Ten tra dy cyj ny mo del de fi nio wa nia
grup kon su menc kich za kła da, że do mow ni cy więk szość de cy zji o za ku pach po dej mu ją
wspól nie lub pod wpły wem klu czo wej oso by w do mu. Współ cze śnie uwa ża się, że na stą pi -
ła da le ko idą ca in dy wi du ali za cja pre fe ren cji i po staw za ku po wych kon su men tów, zwłasz -
cza wśród mło dych kon su men tów. Sprzy ja ją te mu po stę pu ją ca seg men ta cja ryn ków oraz
co raz więk sze do pa so wa nie ofer ty pro duk to wej do in dy wi du al nych ocze ki wań klien tów.

Stąd przy po rów ny wa niu da nych do ty czą cych ryn ku in ter ne to we go na le ży uwzględ niać
róż ne spo so by do ko ny wa nia po mia rów oraz pre zen ta cji da nych. Jak już wspo mnia łem
wcze śniej, do stęp do in ter ne tu w Pol sce jest niż szy od śred niej dla Eu ro py. We dług In ter net
World Stats w grud niu 2007 r. od se tek osób z do stę pem do sie ci w Pol sce wy no sił 36,6
proc., pod czas gdy dla Eu ro py wskaź nik ten wy niósł 43,4 proc. War to przy tym pa mię -
tać, że da ne te są ak tu ali zo wa ne w róż nym cza sie dla róż nych re gio nów i kra jów oraz po -
cho dzą z róż nych, nie jed no li tych pod wzglę dem me to do lo gii źró deł. Ran kin gi te nie od da -
ją za tem pre cy zyj ne go ob ra zu świa to we go ryn ku in ter ne to we go,  po zwa la ją jed nak na
ob ser wa cję tren dów i ko re la cji oraz po rów ny wa nie po ten cja łów po szcze gól nych państw.
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Wła ści we po dej ście i świa do mość róż nic w ob li cza niu licz by użyt kow ni ków ma ją du że
zna cze nie przy re ali za cji kam pa nii mar ke tin go wych w in ter ne cie oraz sza co wa niu po ten -
cja łów ryn ków w sie ci. W przy pad ku ze sta wie nia i po rów ny wa nia da nych o użyt kow ni -
kach z róż nych źró deł w za leż no ści od przy ję tych de fi ni cji, na rzę dzi i okre sów otrzy ma ne
wy ni ki mo gą się znacz nie róż nić mię dzy so bą lub nie być na wet po rów ny wal ne.

W Pol sce ist nie je kil ka ba dań mie rzą cych po pu la cję in ter nau tów. Pod sta wo wym na rzę -
dziem słu żą cym ana li zie kon su men tów in ter ne to wych jest ba da nie Me ga pa nel PBI/Ge -
mius (www.pbi.org.pl), któ re skła da się z dwóch czę ści – bez po śred nie go po mia ru ak -
tyw no ści użyt kow ni ków pro wa dzo ne go przez fir mę Ge mius oraz ba da nia pro fi lu spo łecz -
no -de mo gra ficz ne go in ter nau tów re ali zo wa ne go przez fir mę Mil l ward Brown SMG/KRC.
Ba da nie to jest pro wa dzo ne od 2004 r. We dług Me ga pa ne lu w stycz niu 2008 r. w Pol sce
by ło 14,1 mln in ter nau tów w wie ku po wy żej 7 lat. W tym sa mym mie sią cu pol scy użyt -
kow ni cy wy ko na li 40,2 mld od słon, a łącz ny czas spę dzo ny przez nich w sie ci wy niósł
645 mln go dzin.

Ba da nie Me ga pa nel PBI/Ge mius do star cza wie lu da nych do ty czą cych spo so bu ko rzy sta -
nia i struk tu ry in ter ne tu w na szym kra ju. Ana li zu jąc wy ni ki po szcze gól nych fal ba da nia
re ali zo wa ne go w cy klach mie sięcz nych, moż na po wie dzieć, że za sięg in ter ne tu dy na micz -
nie ro śnie od po cząt ku roz wo ju sie ci w na szym kra ju. Na ko niec 2004 r. w Pol sce by ło 9,1
mln in ter nau tów. W cią gu dwóch lat licz ba ta wzro sła o 4 mln – do 13,1 mln na ko niec
2006 r. (36,4 proc. Po la ków), a w stycz niu 2008 r. prze kra cza ła już 40 proc.

Wzrost za się gu in ter ne tu

W cią gu ostat nich pię ciu lat in ter net w Pol sce roz wi jał się głów nie dzię ki mło dym użyt -
kow ni kom sie ci oraz oso bom o wyż szym niż prze cięt ny sta tu sie spo łecz nym. Wy ni ka ło
to z szyb kiej ada pta cji wszel kich no wo ści tech nicz nych przez mło dych i biz ne so wych kon -
su men tów. Obec nie in ter net wraz ze wzro stem licz by użyt kow ni ków stał się po wszech -
nym me dium. Wzrost za się gu in ter ne tu od by wa się głów nie w gru pach kon su men tów
nie ko ja rzo nych do tych czas z sie cią. Wy so ka pe ne tra cja in ter ne tu się ga ją ca 90 proc. w mło -
dych gru pach po wo du je, że no wi użyt kow ni cy sie ci re kru tu ją się w co raz więk szej licz -
bie z osób ze star szych grup wie ko wych. Po nad to od se tek osób ko rzy sta ją cych z in ter ne -
tu bę dzie rósł, w mia rę jak młod sze rocz ni ki bę dą prze cho dzić do wyż szych prze dzia łów
wie ko wych. We dług da nych Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go wśród uczniów i stu den -
tów ko rzy sta nie z sie ci de kla ru ją nie mal wszy scy (97 proc.).

W nad cho dzą cych la tach naj wię cej no wych in ter nau tów przy bę dzie w gru pach po wy -
żej 20. ro ku ży cia. Moż na po wie dzieć, że rok 2007 był pod tym wzglę dem prze ło mo -
wy. Po raz pierw szy w hi sto rii pol skiej sie ci naj licz niej szą gru pę użyt kow ni ków sta no -
wi ły oso by w wie ku po wy żej 20 lat nie po sia da ją ce wyż sze go wy kształ ce nia. Ta ka zmia -
na ozna cza, że struk tu ra użyt kow ni ków in ter ne tu co raz bar dziej zbli ża się do struk tu -
ry spo łecz no -de mo gra ficz nej pol skich kon su men tów. In ter net sta je się me dium za się go -
wym, któ re re al nie za czy na kon ku ro wać z in ny mi me dia mi.

I – Środowisko internetu

Ksiazka-Kaznowski Rozdz 1:Layout 1  12.11.2008  17:32  Page 21



22

Wzrost ryn ku in ter ne to we go od by wa się w dwóch kie run kach. Oprócz zwięk sza nia się
licz by osób ak tyw nie ko rzy sta ją cych z sie ci ro śnie tak że czas, ja ki kon su men ci po świę -
ca ją te mu me dium. Wpływ na to zja wi sko ma z jed nej stro ny ro sną ce do świad cze nie
kon su men tów, co prze kła da się na re ali zo wa nie w in ter ne cie co raz bar dziej za awan so -
wa nych i zło żo nych po trzeb (to na to miast wy dłu ża czas ko rzy sta nia z sie ci). Z dru giej
stro ny – po wo du je prze no sze nie do in ter ne tu czę ści ak tyw no ści re ali zo wa nych do tych -
czas tra dy cyj ny mi me to da mi, np. za ku py on li ne, te le fo no wa nie przez in ter net czy pro -
wa dze nie oso bi ste go ka len da rza w sie ci za miast w spo sób tra dy cyj ny.

Ro sną ce do świad cze nie in ter nau tów po zwa la na ofe ro wa nie im no wych, bar dziej
zaawan so wa nych usług i pro duk tów, a wzrost cza su spę dza ne go w in ter ne cie za chę -
ca re kla mo daw ców do prze no sze nia bu dże tów pro mo cyj nych z in nych ka na łów do
sie ci.

Czas jest tak na praw dę głów nym czyn ni kiem wpły wa ją cym na atrak cyj ność in ter ne tu dla
re kla mo daw ców, a kon su men ci prze zna cza ją nie wiel ką je go część w cią gu dnia na kon sump -
cję me diów. Ma to co raz więk szy wpływ na de cy zję o alo ka cji środ ków pro mo cyj nych,
zwłasz cza że czas ko rzy sta nia z sie ci ro śnie szyb ciej niż kon sump cja po zo sta łych me diów.
Wy so ka dy na mi ka wzro stu nie wy ni ka wy łącz nie z od bie ra nia wi dow ni in nym me diom,
po nie waż jest re ali zo wa na w nie ty po wych dla in nych me diów po rach dnia, np. w pra cy
czy w szko le, gdzie in ter net mo że być kon su mo wa ny rów no cze śnie pra wie wy łącz nie z ra -
diem ja ko me dium to wa rzy szą cym. Moż na za tem po wie dzieć, że sieć wy two rzy ła do dat ko -
wą prze strzeń me dio wą, któ rą moż na sku tecz nie wy ko rzy stać w dzia ła niach firm. Pa ra dok -
sal nie sil ny roz wój in ter ne tu mo że być  szan są dla tra dy cyj nych me diów czy usług i stać się
ka na łem dys try bu cji np. dla te le wi zji in ter ne to wej, ra dia on li ne, a co raz czę ściej sta no wić
al ter na ty wę dla ta kich funk cji jak roz mo wy te le fo nicz ne czy pocz ta.

Wła śnie dla te go wraz z upo wszech nia niem się sta łe go do stę pu do in ter ne tu co raz czę -
ściej kon su men ci ko rzy sta ją z no we go ro dza ju tre ści tam za miesz czo nych. Sieć nie słu -
ży już tyl ko do prze glą da nia stron, lecz tak że do oglą da nia prze ka zów wi deo, słu cha -
nia ra dia in ter ne to we go czy roz mów z in ny mi oso ba mi, np. z wy ko rzy sta niem ko mu -
ni ka to rów czy te le fo nii in ter ne to wej (Ga du -Ga du, Sky pe).

Ana li zu jąc po pu la ry za cję do stę pu do in ter ne tu w Pol sce, na le ży zwró cić uwa gę na zja -
wi sko, któ re od róż nia nasz ry nek od ryn ków za chod nio eu ro pej skich. W Pol sce z sie ci ko -
rzy sta ją pra wie wszyst kie oso by z gru py 15-19 lat i po nad po ło wa osób młod szych niż
40 lat, na to miast wśród osób star szych od se tek in ter nau tów wy no si za le d wie kil ka
pro cent. Nic nie wska zu je na to, aby ta sy tu acja ule gła szyb kiej zmia nie w naj bliż szych
la tach. Na le ży się ra czej spo dzie wać, że wraz ze sta rze niem się ko lej nych grup kon su -
men tów bę dą oni prze cho dzić do wyż szych grup wie ko wych.

Ozna cza to, że praw do po dob nie przez naj bliż szych 10 lat in ter net bę dzie me dium lu -
dzi mło dych i w śred nim wie ku. Szan sę na zmia nę tej sy tu acji mo gą dać re ali zo wa ne na
du żą ska lę rzą do we pro jek ty ak ty wu ją ce star sze gru py spo łecz ne po łą czo ne z na kła da -
mi na roz bu do wę in fra struk tu ry tech nicz nej w ob sza rach wiej skich.

Ksiazka-Kaznowski Rozdz 1:Layout 1  12.11.2008  17:32  Page 22



23

Obec nie do stęp do in ter ne tu w Pol sce ma oko ło 40 proc. osób. We dług Mię dzy na ro do wej
Unii Te le ko mu ni ka cji (ITU) po ziom pe ne tra cji in ter ne tu na po zio mie 50 proc. nasz kraj osią -
gnie w 2010 r. Jed nak bio rąc pod uwa gę struk tu rę wie ko wą miesz kań ców Pol ski oraz wspo -
mnia ne po wy żej uwa run ko wa nia, po da na pro gno za, je śli zo sta nie zre ali zo wa nia, bę dzie
ozna cza ła do bry wy nik.

Ko lej ną szan są na przy spie sze nie roz wo ju in ter ne to we go w Pol sce jest li be ra li za cja
ryn ku usług te le ko mu ni ka cyj nych. Po win no to do pro wa dzić do ob ni że nia cen łą czy
sze ro ko pa smo wych, a tym sa mym do jesz cze więk sze go upo wszech nie nia się tej usłu -
gi.

Wie le zmian w tym za kre sie już za szło, głów nie pod wpły wem dzia łań Urzę du Ko mu -
ni ka cji Elek tro nicz nej (UKE). Od po cząt ku 2007 r. usłu gi do stę pu do sie ci nie są już
powią za ne z ko niecz no ścią za ku pu li nii te le fo nicz nej. Da ło to szan sę wej ścia na ten ry -
nek mniej szym ope ra to rom. Efek tem tych dzia łań by ło po ja wie nie się już w czerw cu
2007 r. ofer ty łą czy 1 Mb/s (me ga bi tów/se kun dę) za 15 zł mie sięcz nie, co ozna cza ob -
niż kę o 100 proc. w sto sun ku do po przed niej naj tań szej ofer ty na ryn ku.

Na le ży założyć, że z cza sem pol ski ry nek łą czy in ter ne to wych ule gnie zmia nie. Ko lej nym
eta pem roz wo ju in ter ne tu w na szym kra ju bę dzie za pew ne ry nek łą czy bez prze wo do wych
zwią za ny z roz bu do wą pu blicz nych punk tów do stę pu do sie ci. Ta kie roz wią za nia po zwa -
la ją na jed no cze sne przy łą cza nie do sie ci ca łych miej sco wo ści lub osie dli w du żych mia stach.

Waż nym tren dem ob ser wo wa nym od kil ku lat jest tak że ob ni ża ją ca się ce na kom pu te -
rów oso bi stych, co ko rzyst nie wpły wa tak że na po pu la ry za cję in ter ne tu.

Po wszech ność in ter ne tu wśród kon su men tów bę dzie wpły wać na zwięk sza nie się pre -
sji spo łecz nej wy wie ra nej na urzę dy ad mi ni stra cji pu blicz nej. Jed nym z klu czo wych
ele men tów spo łe czeń stwa in for ma cyj ne go jest po ziom in for ma ty za cji ad mi ni stra cji
i usług pu blicz nych. Nie ste ty, pod tym wzglę dem Pol ska nie wy pa da zbyt ko rzyst nie na
tle Unii Eu ro pej skiej. We dług da nych Eu ro sta tu w Pol sce je dy nie jed na pią ta usług pu -
blicz nych jest do stęp na dro gą elek tro nicz ną, pod czas gdy śred nia dla UE wy no si 50 proc.
Pla su je to nasz kraj, niestety, na jed nym z ostat nich miejsc w Eu ro pie.

Ro la prze glą da rek in ter ne to wych

Jed nym z istot nych ele men tów ko rzy sta nia z in ter ne tu oprócz kom pu te ra i łą cza jest opro -
gra mo wa nie (ang. so ftwa re). Naj po pu lar niej szym ty pem apli ka cji uży wa nej do ko rzy sta nia
z sie ci są prze glą dar ki in ter ne to we. Wła ści wie więk szość użyt kow ni ków in ter ne tu ko rzy sta
z prze glą da rek, któ re obok pro gra mów pocz to wych i ko mu ni ka to rów (ang. in stant mes sa -
ging) za li cza ją się do naj waż niej szych na rzę dzi sie cio wych. Pod wzglę dem so ftwa re’u uży -
wa ne go do prze glą da nia stron in ter ne to wych pol scy użyt kow ni cy wy ka zu ją znacz nie więk -
szą doj rza łość niż in ter nau ci w kra jach za chod nich – w Pol sce znacz nie szyb ciej niż na in -
nych ryn kach zdo by wa ją po pu lar ność roz wią za nia al ter na tyw ne.

I – Środowisko internetu
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Hi sto rycz nie naj po pu lar niej szą prze glą dar ką in ter ne to wą by ły ko le jne wer sje pro gra -
mu In ter net Explo rer (IE). Po wszech ność prze glą dar ki Mi cro so ftu wy ni ka bez po śred nio
z po pu lar no ści sys te mu ope ra cyj ne go Win dows. Jed nak z cza sem po okre sie do mi na cji
na ryn ku ko lej nych wer sji prze glą dar ki Mi cro soft na zna cze niu za czę ły zy ski wać in ne
ro dza je te go ty pu opro gra mo wa nia. Głów ny mi kon ku ren ta mi Explo re ra są prze glą -
darki: Mo zil la Fi re fox (www.fi re fox.com), Ope ra (www.ope ra.com) i Sa fa ri (www.ap -
ple.com/sa fa ri). Prze glą dar ka fir my Ap ple od czerw ca 2007 r. do stęp na jest tak że na
kom pu te rach PC. Cie ka wym przed się wzię ciem łą czą cym funk cje apli ka cji i ser wi sów
interneto wych jest prze glą dar ka spo łecz no ścio wa Flock (www.flock.com). We wrze śniu
2008 r. wy szu ki war ka Go ogle wpro wa dzi ła swo ją prze glą dar kę Chro me.

Na ryn ku funk cjo nu je jesz cze kil ka in nych ro dza jów prze glą da rek in ter ne to wych. Zna -
jo mość ich ty pów oraz funk cji i wła ści wo ści ma du że zna cze nie dla bu do wy ser wi sów
in ter ne to wych oraz sku tecz nej re ali za cji kam pa nii re kla mo wych w sie ci. Choć wszyst -
kie ro dza je prze glą da rek pra wi dło wo in ter pre tu ją więk szość ty po wych roz wią zań wy -
ko rzy sty wa nych przy bu do wie ser wi sów in ter ne to wych czy emi sji re klam, to cza sa mi
mo gą wy stę po wać róż ni ce.

W prak ty ce naj lep szym roz wią za niem jest opty ma li zo wa nie ma te ria łów za miesz cza nych
w in ter ne cie pod ką tem pra wi dło we go wy świe tla nia się ele men tów stron w trzech głów -
nych ty pach prze glą da rek: In ter net Explo rer, Fi re fox i Ope ra. Na le ży przy tym pa mię tać, że
w ra mach jed ne go ty pu prze glą dar ki ze wzglę du na nu mer wer sji mo gą wy stą pić róż ni ce
w spo so bie in ter pre ta cji i wy świe tla nia stro ny in ter ne to wej. Róż ni ce bądź od mien ne ro dza -
je prze glą da rek są naj częst szą przy czy ną nie spój ne go wy glą du tej sa mej stro ny in ter ne to wej.

Typ wy ko rzy sty wa nej prze glą dar ki in ter ne to wej de ter mi nu je w pew nym stop niu seg ment
użyt kow ni ków in ter ne tu. Prze glą dar ka Mi cro so ftu, uzna wa na za naj bar dziej pod sta wo wą,
naj czę ściej wy ko rzy sty wa na jest przez nie do świad czo nych lub mniej za awan so wa nych
użyt kow ni ków. Ma to zwią zek ze spo so bem dys try bu cji te go opro gra mo wa nia. Explo rer
jest do myśl ną prze glą dar ką w sys te mie Win dows. Dla te go m.in. sta no wi pod sta wo wą prze -
glą dar kę w fir mach. Wy ko rzy sty wa nie prze glą da rek Fi re fox czy Ope ra znacz nie czę ściej jest
świa do mą de cy zją użyt kow ni ka. Tu taj klu czo wą ro lę od gry wa sys tem dys try bu cji te go
opro gra mo wa nia. Aby uży wać al ter na tyw nej prze glą dar ki, na le ży ją sa mo dziel nie po brać
z in ter ne tu i za in sta lo wać na swo im kom pu te rze. Z te go wzglę du przyj mu je się, że użyt -
kow ni cy wy ko rzy stu ją cy prze glą dar ki al ter na tyw ne są bar dziej za awan so wa ni w ko rzy sta -
niu z sie ci i ob słu dze kom pu te ra. Prze glą dar ki są dar mo wym opro gra mo wa niem.

Po ziom pe ne tra cji ryn ku in ter ne to we go przez po szcze gól ne ty py prze glą da rek jest róż ny
w za leż no ści od kra ju. Od kil ku lat moż na ob ser wo wać spa dek udzia łu prze glą da rek Micro -
so ftu na rzecz na rzę dzi ofe ro wa nych bez płat nie przez in nych pro du cen tów. Mi mo to
w więk szo ści kra jów udział Explo re ra jest znacz ny i np. w 2007 r. w Wiel kiej Bry ta nii
wy no sił nie mal 80 proc. Tym cza sem w Pol sce w stycz niu 2008 r. prze glą da rek Mi cro so -
ftu uży wa ło 58 proc. in ter nau tów (spa dek o 12 punk tów pro cen to wych w po rów na niu
z ro kiem po przed nim – we dług Ran king.pl), prze glą dar ki al ter na tyw ne zdo by ły zaś już po -

Ksiazka-Kaznowski Rozdz 1:Layout 1  12.11.2008  17:32  Page 24



25

nad 42 proc. pol skie go ryn ku. Nasz kraj obok Fin lan dii, Sło we nii i Wę gier jest jed nym
z państw wio dą cych pod wzglę dem ada pta cji al ter na tyw nych prze glą da rek.

Po mi mo du że go wy bo ru prze glą da rek wła ści wie co ro ku wpro wa dza ne są ich no we,
ulep szo ne wer sje. Na le ży jed nak pa mię tać, że nie wszy scy użyt kow ni cy ak tu ali zu ją
opro gra mo wa nie na swo ich kom pu te rach. Pro wa dzi to do sy tu acji, w któ rej w jed nym
cza sie wy ko rzy sty wa nych jest od kil ku do kil ku na stu róż nych wer sji i ty pów prze glą -
da rek, co do dat ko wo utrud nia szyb kie wpro wa dza nie no wych roz wią zań na stro nach
in ter ne to wych. Jed nym ze spo so bów ogra ni cza nia te go pro ble mu są bez płat ne do dat -
ki pro gra mi stycz ne do prze glą da rek, po pu lar nie na zy wa ne „wtycz ka mi” (ang. plug -
-ins) lub roz sze rze nia mi (ang. exten sions). Do naj bar dziej roz po wszech nio nych na le żą:
Shockwa ve Flash i Acro bat (fir my Ado be) czy Ja va (fir my Sun).

Jak wspo mnia łem, prze glą dar ka w pew nym stop niu mó wi o tym, kim jest użyt kow -
nik. Po tocz nie przy ję ło się uwa żać, że oso by ko rzy sta ją ce z IE w znacz nym stop niu re -
kru tu ją się z mniej do świad czo nych użyt kow ni ków, któ rzy ko rzy sta ją z do myśl nej
prze glą dar ki sys te mo wej. Trud no oczy wi ście spraw dzić, ja ki od se tek użyt kow ni ków
Explo re ra ko rzy sta z nie go z wy bo ru. Po wszech nie przy ję ło się uwa żać, że zmien na
zwią za na z tym, ja kiej uży wa my prze glą dar ki (al bo ja kiej nie uży wa my), jest istot na.

Wpływ in ter ne tu na po sta wy i za cho wa nia
konsumen tów

In ter net jest no wym ka na łem ko mu ni ka cji, któ ry za czy na co raz sil niej kon ku ro wać z tra -
dy cyj ny mi me dia mi i ka na ła mi biz ne so wy mi. O ile jesz cze kil ka lat te mu uwa ża ny był za

I – Środowisko internetu

Udział Mozilla Firefox w rynku przeglądarek w Europie – 2007 r.

Źródło: Blog.wired.com, XiTiMonitor, 2007 r.
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me dium ni szo we, o ty le dziś je go po zy cja umoc ni ła się i sieć co raz czę ściej trak to wa na jest
na rów ni z te le wi zją, pra są, ra diem czy tra dy cyj ny mi punk ta mi sprze da ży. Za pew ne
w naj bliż szej przy szło ści in ter net nie zdo mi nu je cał ko wi cie dzia łal no ści biz ne so wej, ale nie -
wąt pli wie zna czą co wpły nie na pro ce sy dys try bu cji, sprze da ży czy mar ke tin gu.

Zwięk sza ją cy się za sięg in ter ne tu w Pol sce i na świe cie to je dy nie „tech nicz ny” do wód
na ro sną cą ro lę sie ci. Klu czem do zro zu mie nia prze mian, z ja ki mi ma my do czy nie nia,
jest do ko nu ją ca się pod wpły wem no wych tech no lo gii re al na zmia na za cho wań i po -
staw współ cze sne go kon su men ta.

Przez pierw szych kil ka lat roz wo ju in ter ne tu je go funk cja by ła mar gi na li zo wa na. Z jed -
nej stro ny by ło to wy ni kiem je go nie ma te rial ne go cha rak te ru, z dru giej – ma łe go związ -
ku ak tyw no ści w sie ci z rze czy wi stym świa tem. Obec nie in ter net nie jest już miej scem,
któ re moż na uzna wać za wir tu al ne. Dzi siaj sieć to świat, w któ rym nie raz ca łe gru py
kon su men tów „ży ją”, na wią zu ją kon tak ty, ko mu ni ku ją się, a na wet two rzą zu peł nie
no we spo łecz no ści. Co raz czę ściej ma my do czy nie nia z sy tu acją, w któ rej ak tyw ność
na stro nach in ter ne to wych owo cu je w re al nym świe cie.

Tak by ło już kil ka lat te mu za spra wą roz wo ju han dlu in ter ne to we go w USA, kie dy to
dy na micz ny wzrost ob ro tów plat form au kcyj nych i skle pów in ter ne to wych spo wo do -
wał ko niecz ność roz wi nię cia i mo der ni za cji tra dy cyj ne go łań cu cha lo gi stycz ne go (ma ga -
zy ny, sys te my do staw, wpływ na ry nek usług prze wo zo wych). Od kil ku lat te sa me tren -
dy mo że my ob ser wo wać tak że na pol skim ryn ku za spra wą suk ce su Al le gro.pl i zwią za -
ne go z tym na głe go za in te re so wa nia au kcja mi in ter ne to wy mi (wpływ na sys te my dys -
try bu cji, po li ty kę ce no wą, do stęp ność in for ma cji o pro duk tach) czy zwięk szo ne go za in te -
re so wa nia usłu ga mi sek to ra ga stro no micz ne go za spra wą dy na micz ne go wzro stu ser wi -
su Na sza -kla sa.pl (wir tu al nie od no wio ne zna jo mo ści prze ło ży ły się na re al ne spo tka nia).

Dzi siej sza rze czy wi stość prze ni ka się z ak tyw no ścią w sie ci w stop niu wcze śniej nie -
spo ty ka nym. Co wię cej, co raz chęt niej kon su men ci prze no szą do in ter ne tu czyn no ści
wcze śniej re ali zo wa ne wy łącz nie of fli ne. Do ty czy to za rów no spraw zwią za nych z co -
dzien ny mi czyn no ścia mi, ta ki mi jak spraw dza nie roz kła dów jaz dy, za kup bi le tów, jak
i spraw pry wat nych czy wresz cie spo łecz nych i po li tycz nych. In ter net sta je się w ta kich
przy pad kach me dium łą czą cym i spa ja ją cym roz pro szo ne spo łecz no ści czy gru py osób
o po dob nych ce lach lub po glą dach. Naj lep szym do wo dem na si łę spo łecz ną in ter ne tu by -
ła nie zwy kła ak tyw ność in ter nau tów pod czas kam pa nii do par la men tu w ro ku 2007.

Zwięk sza ją ca się ak tyw ność sie cio wa Po la ków znaj du je od zwier cie dle nie za rów no w spo -
so bie kon sump cji me diów tra dy cyj nych, jak i po sta wach za ku po wych, zmie nia ją cym się
po dej ściu do za wie ra nia trans ak cji han dlo wych oraz – co naj istot niej sze z punk tu wi dze -
nia mar ke tin gu – służy do po szu ki wa nia in for ma cji o pro duk tach i usłu gach.

Za sięg in ter ne tu w Pol sce sta le ro śnie. W 2008 r. do stęp do in ter ne tu w na szym kra ju
mia ło już bli sko 15 mln osób. To zna czą ca si ła na byw cza i po li tycz na. Oprócz ro sną cej
pe ne tra cji in ter ne tu du że zna cze nie ma to, że pol scy kon su men ci są ak tyw ny mi użyt -
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kow ni ka mi – pra wie 70 proc. z nich ko rzy sta z in ter ne tu co dzien nie lub pra wie co -
dzien nie, a ko lej ne 20 proc. kil ka ra zy w ty go dniu (sty czeń 2008 r., Me ga pa nel PBI/Ge -
mius). Prze cięt ny użyt kow nik spę dza w sie ci każ de go dnia już po nad pół to rej go dzi ny
i co raz czę ściej dzie je się to kosz tem cza su po świę ca ne go in nym me diom.

Po nad to je śli weź mie my pod uwa gę to, że w gru pie in ter nau tów są prawie wszy scy pol -
scy przed się bior cy, oso by zaj mu ją ce kie row ni cze sta no wi ska, przed sta wi cie le wol nych za -
wo dów oraz prawie wszy scy ucznio wie i stu den ci, to oka że się, że in ter nau ci są bar dzo
wpły wo wą gru pą osób. Tak że struk tu ra geo gra ficz ne go roz miesz cze nia użyt kow ni ków
sie ci w na szym pań stwie jest wy jąt ko wo ko rzyst na z punk tu wi dze nia dzia łań mar ke tin -
go wych. W naj więk szych pol skich mia stach (po wy żej 500 tys. miesz kań ców) pe ne tra cja
in ter ne tu wy no si już bli sko 50 proc., a w War sza wie się ga nie mal 70 proc.

War to tak że pod kre ślić, iż naj po pu lar niej szą wi try ną wśród pol skich in ter nau tów jest
Go ogle z 11 mln użyt kow ni ków w Pol sce (wg Me ga pa nel PBI/Ge mius). Po ka zu je to, że
w in ter ne cie użyt kow ni cy są ak tyw ni i to oni po szu ku ją in for ma cji (tak że o pro duk tach,
któ re za mie rza ją na być), nie cze ka jąc bier nie, aż re kla mo daw cy do trą do nich z re kla -
mą. 65 proc. in ter nau tów de kla ru je, że ko rzy sta z wy szu ki wa rek do po szu ki wa nia do -
dat ko wych in for ma cji na te mat in te re su ją ce go ich pro duk tu lub usłu gi. Dzię ki spo so -
bom wy ko rzy sty wa nia in ter ne tu zmie nia się tak że tra dy cyj ny han del. Oka zu je się bo -
wiem, że w tra dy cyj nym skle pie kon su men ci, któ rzy sta ją twa rzą w twarz ze sprze -
daw ca mi, ma ją po dob ny za sób wie dzy o pro duk tach.

I – Środowisko internetu
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Źró dło: Ba da nie „In ter net po ma ga ku po wać”, wrze sień 2008 r., Next, Ga ze ta.pl.

Gdzie znajdowałeś informacje o produktach w ciągu ostatnich
sześciu miesięcy? (proc.)
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Kon su men ci do strze gli za le ty in ter ne tu nie tyl ko ja ko na rzę dzia po szu ki wa nia in for -
ma cji czy ko mu ni ko wa nia się z in ny mi ludź mi, lecz tak że ja ko spo so bu na spę dza nie
cza su czy roz ryw ki, co prze kła da się na spa dek za in te re so wa nia in ny mi me dia mi. To
zja wi sko ob ser wu je my przede wszyst kim w Eu ro pie Za chod niej i USA, lecz tak że
w Pol sce. W 2006 r. prze cięt ny Po lak prze zna czył w cią gu do by 4 go dzi ny na oglą da -
nie te le wi zji i choć to du żo, to za le d wie o 8 mi nut wię cej niż w 2001 r. (da ne: MPG Me -
dia Plan ning). To je den z naj gor szych wy ni ków w hi sto rii ba dań oglą dal no ści te le wi -
zji w Pol sce.

W tym sa mym okre sie czas po świę co ny in ter ne to wi zwięk szył się o kil ka set pro cent.
We dług ba da nia Me ga pa nel PBI/Ge mius śred ni czas, ja ki pol ski użyt kow nik (w gru pie
16-49 lat, czy li w tzw. gru pie te le wi zyj nej) spę dził w sie ci w grud niu 2006 r., wy no sił
1 go dzi nę dzien nie (30 go dzin mie sięcz nie).

W tej sy tu acji zy sku ją fir my, któ re do strze gły już po ten cjał, ja ki ofe ru je in ter net. Od
sa me go po cząt ku ko mer cyj ne go wy ko rzy sty wa nia sie ci ro śnie licz ba firm wy ko rzy -
stu ją cych in ter net w dzia ła niach mar ke tin go wych. Co raz czę ściej po pro mo cję w sie -
ci się ga ją ma łe i śred nie przed się bior stwa, dla któ rych in ter net by wa głów nym me -
dium re kla mo wym. Wła ści we co ro ku licz ba re kla mo daw ców in ter ne to wych się po -
dwa ja.

Po pu lar ność in ter ne tu ja ko na rzę dzia pro mo cji sprze da ży czy ob słu gi klien ta wy ni ka
z re la tyw nie ni skich w po rów na niu z in ny mi me dia mi kosz tów wej ścia, a co za tym
idzie – nie wiel kie go ry zy ka biz ne so we go zwią za ne go z ko rzy sta niem z te go ka na łu ko -
mu ni ka cji. Po nad to za rów no za gra nicz ne, jak i ro dzi me fir my przy cią ga do sie ci moż -
li wość bez po śred niej sprze da ży pro duk tów i usług.

Ob ro ty pol skie go sek to ra e -com mer ce są już mie rzo ne w mi liar dach zło tych (tyl ko
w 2006 r. wy nio sły po nad 5 mld zł – wg IAB Pol ska). Wzrost war to ści ryn ku trans -
ak cji w sie ci jest moż li wy dzię ki roz wo jo wi plat form au kcyj nych oraz co raz licz niej -
szych skle pów in ter ne to wych. We dług da nych ser wi su Skle py 24.pl w Pol sce na po -
cząt ku 2008 r. by ło już bli sko 3,2 tys. skle pów on li ne. To du żo, bio rąc pod uwa gę to,
że do mi nu ją cym środ kiem opłat w e -skle pach wciąż jest go tów ka (opła ta za po bra -
niem). Ser wis au kcyj ny Al le gro od wie dza co mie siąc bli sko 7,1 mln osób. Sza cu je się,
że na wet kil ka dzie siąt ty się cy to przed sta wi cie le ma łych firm lub jed no oso bo wi przed -
się bior cy, któ rzy dzię ki in ter ne to wi mo gą wła ści wie bez płat nie po sze rzać gru pę od -
bior ców swo ich pro duk tów. 

Szyb ki roz wój do stę pu do in ter ne tu nie po zo sta je bez wpły wu na po sta wy, za chowa -
nia i – co naj waż niej sze – przy zwy cza je nia kon su men tów. W gru pie wie ko wej 15-19
lat ko rzy sta nie z in ter ne tu w na szym kra ju de kla ru je po nad 90 proc. osób. Jest to
istot na gru pa kon su men tów. Na by wa ne w tym wie ku przy zwy cza je nia i na wy ki bę -
dą wpły wać na przy szłe wy bo ry i pre fe ren cje za ku po we. To wła śnie w tym wie ku
utrwa la się „kod pre fe ren cji ma rek”, któ ry w póź niej szych la tach trud no jest zmie nić
lub prze war to ścio wać.
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Po stę pu ją ce prze ni ka nie się oraz uni fi ka cja in ter ne to we go i rze czy wi ste go świa ta
konsu men ta po cią ga ją za so bą zmia nę ocze ki wań, ja kie klien ci sta wia ją fir mom i mar -
kom. Zmia ny wy ma ga za rów no ję zyk, jak i ka na ły ko mu ni ka cji mar ki z kon su men -
ta mi.

Wy ni ki ba dań prze pro wa dzo nych przez eDi gi tal Re se arch w Wiel kiej Bry ta nii po ka zu -
ją, jak fir my mo gą od czuć te zmia ny w bez po śred ni spo sób. Aż 73 proc. bry tyj skich
kon su men tów ocze ku je, że to war, któ ry jest do stęp ny na pół kach skle po wych, moż -
na tak że ku pić na stro nie in ter ne to wej fir my, któ ra go ofe ru je. Z dru giej stro ny 60
proc. od wie dza ją cych ser wis in ter ne to wy mar ki ocze ku je, że wszyst kie to wa ry do -
stęp ne w sprze da ży on li ne znaj dzie tak że w swo im tra dy cyj nym skle pie. Po nad to 47
proc. kon su men tów zga dza się ze stwier dze niem, że je śli na stro nie fir mo wej nie ma
pro duk tu, to nie jest on do stęp ny w sprze da ży. Ta kie po łą czo ne po strze ga nie ma rek
tra dy cyj nej i in ter ne to wej po cią ga za so bą oprócz ko niecz nej zmia ny ko mu ni ka cji nie -
zbęd ne zmia ny w pro ce sach lo gi stycz nych, sprze da żo wych, fi nan so wych i wie lu in -
nych.

W Pol sce nie ob ser wu je my jesz cze bez po śred nio te go tren du, jed nak naj bliż sze la ta zmie -
nią ten stan. Na szą prze wa gą jest moż li wość wy ko rzy sty wa nia do świad czeń, ba dań
i roz wią zań sto so wa nych w in nych kra jach oraz to, że nie mu si my już od wo ły wać się
wy łącz nie do ryn ku ame ry kań skie go, któ ry pod wie lo ma wzglę da mi róż ni się od eu -
ro pej skie go.

Roz wój tren du Web 2.0 i na ro dzi ny pro su men ta

Szyb ki roz wój na rzę dzi, dy na micz ny wzrost licz by osób ko rzy sta ją cych z sie ci, co raz
to now sze moż li wo ści tech nicz ne i tech no lo gicz ne od kil ku lat sil nie wpły wa ją na
zmie nia ją cą się struk tu rę kon sump cji me diów oraz sa me go wy ko rzy sty wa nia in ter -
ne tu. Ich efek tem jest zmia na po dej ścia do two rze nia stron in ter ne to wych, czy li tzw.
trend Web 2.0. 

Pro su ment to ak tyw ny kon su ment, któ ry w spo sób dy na micz ny po szu ku je in for ma -
cji o pro duk tach, wcho dzi w in te rak cję z prze ka zem re kla mo wym i wy ra ża wła sne zda -
nie na te mat fir my i jej dzia łań. Co raz czę ściej ro bi to w spo sób pu blicz ny, np. za po mo -
cą blo ga lub opi nii o pro duk cie za miesz czo nej w sie ci.

Web 2.0 to ta kie po dej ście do bu do wy ser wi sów in ter ne to wych, w któ rym użyt kow -
ni cy peł nią co naj mniej rów no rzęd ną do pro jek tan tów i wła ści cie li ser wi sów funk cję
przy ich two rze niu. Za zwy czaj spro wa dza się to do two rze nia tre ści, apli ka cji, ele -
men tów lub wręcz ca łych czę ści ser wi sów. Jed ną z naj waż niej szych cech ser wi sów
Web 2.0 jest ich otwar ty cha rak ter za kła da ją cy moż li wość sta łe go mo dy fi ko wa nia
lub do da wa nia no wych tre ści bądź ele men tów, co mo że nie tyl ko roz sze rzać za war -
tość ser wi su, lecz także co waż niej sze – zmie niać kon tekst czy cha rak ter wcze śniej
za mie szo nych tam in for ma cji.

I – Środowisko internetu
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Do brym przy kła dem te go ty pu ser wi su są blo gi, na któ rych nie jed no krot nie ko men ta -
rze pod wpi sem sta no wią wię cej niż 90 proc. pier wot nej tre ści au to ra. Co wię cej, na wet
po kil ku mie sią cach czy la tach użyt kow ni cy mo gą do da wać w tym miej scu ko le jne ko -
men ta rze – roz sze rza jąc treść in for ma cyj nie czy wręcz zmie nia jąc jej sens lub wy dźwięk.
Web 2.0 sta no wi ko le jne wy zwa nie dla dzia łal no ści mar ke tin go wej w sie ci. In ter net od
po cząt ku był bo wiem wy ko rzy sty wa ny do po szu ki wa nia in for ma cji, w tym tak że tych
o pro duk tach i usłu gach, jed nak do tych czas wy ni kiem wy szu ki wa nia by ła naj czę ściej
wi try na pro du cen ta lub dys try bu to ra. 

W do bie ser wi sów opar tych na idei Web 2.0 sy tu acja ule gła za sad ni czej zmia nie. Liczba,
szyb kość i ja kość tre ści two rzo nych przez in ter nau tów spra wia ją, że co raz czę ściej kon -
su men ci po szu ku ją cy wia do mo ści ko mer cyj nych naj pierw tra fia ją na oce ny i opi nie
o mar ce wy ra żo ne przez in nych użyt kow ni ków. Bez po śred ni wpływ na to zja wi sko ma
m.in. al go rytm wy ko rzy sty wa ny przez wy szu ki war ki do war to ścio wa nia tre ści stron in -
ter ne to wych. Jed ny mi z istot nych czyn ni ków oce ny ja ko ści wi try ny przez wy szu ki war -
kę są czę sto tli wość ak tu ali za cji stro ny in ter ne to wej i licz ba lin ków kie ru ją cych do ad re -
su ser wi su WWW. Pod tym wzglę dem wi try ny fir mo we prze gry wa ją np. z blo ga mi czy
ser wi sa mi z re cen zja mi pro duk tów (po rów ny war ki, ka ta lo gi, pa sa że etc.).

Ozna cza to dla firm utra tę kon tro li nad in for ma cja mi o to wa rach i usłu gach. W prak -
ty ce wi try na fir mo wa prze sta je być je dy nym i naj czę ściej wy ko rzy sty wa nym źró dłem
wie dzy na te mat pro duk tu.

Web 2.0 zmie nia rów nież po dej ście do kon ku ren cji ce no wej. Po pierw sze, ro sną ca po pu -
lar ność au kcji, a za tem mo de lu ne go cja cyj ne go ozna cza stop nio we upo wszech nia nie się
kon su menc kie go po dej ścia do ryn ku. Po dru gie, dzię ki moż li wo ści po rów ny wa nia cen
oraz prze szu ki wa nia in ter ne tu po ten cjal ny klient za wsze mo że od na leźć naj tań szą ofer -
tę da ne go pro duk tu lub usłu gi. Zmniej sza to funk cję se lek tyw nej pro mo cji ce no wej, któ -
rej za da niem jest przy cią gnię cie kon su men tów do punk tu sprze da ży. Je śli za każ dym ra -
zem ma my moż li wość zna le zie nia naj tań szej ofer ty, to ce na prze sta je od gry wać do mi nu -
ją cą ro lę w de cy zjach za ku po wych. Zja wi sko to na si li się wraz ze wzro stem po wszech -
no ści in for ma cji o pro duk tach (a zwłasz cza cen) w ka na le mo bil nym. Klien ci bę dą wy ko -
rzy sty wać po rów ny war ki ce no we bez po śred nio przy pół ce w tra dy cyj nym skle pie. 

Ozna cza to, że klien ci co raz czę ściej zwra ca ją uwa gę na czyn ni ki in ne niż ce na ta kie jak
po ziom ob słu gi czy usłu gi do da ne, np. moż li wość za pła ty kar tą kre dy to wą (co w Pol -
sce ofe ru je na ra zie ok. 50 proc. e -skle pów), za ku pu ra tal ne go czy dar mo wej do sta wy.
Jed nak przede wszyst kim przy po dej mo wa niu de cy zji o za ku pie li czą się opi nie in nych
in ter nau tów o da nym sprze daw cy czy wy ro bie. 

Me cha nizm po le ce nia spo łecz ne go funk cjo nu je np. w Al le gro, gdzie po każ dej trans ak -
cji klien ci wy sta wia ją ko men ta rze o dru giej stro nie. Każ da po rów ny war ka cen umoż -
li wia też oce nę i po zo sta wie nie ko men ta rza na te mat skle pu, w któ rym in ter nau ta do -
ko nał (lub nie) za ku pu. Sprze daw cy dba ją więc o swój wi ze ru nek, wie dząc, że je den nie -
za do wo lo ny klient mo że od stra szyć sied miu po ten cjal nych. 
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In ter ne to wa ak tyw ność kon su men tów prze kła da się tak że na han del tra dy cyj ny. We -
dług ba dań prze pro wa dzo nych przez Ge miu sa w Pol sce pra wie 50 proc. osób szu ka ją -
cych in for ma cji o da nym pro duk cie w wy szu ki war ce in ter ne to wej do ko na ło na stęp nie
za ku pu w zwy kłym skle pie. Ozna cza to, że na wet nie pro wa dząc in ter ne to we go skle -
pu czy nie ma jąc wi try ny in ter ne to wej (co nie jest rzad ko ścią), nie mo że my igno ro wać
te go ka na łu ko mu ni ka cji z klien ta mi. 

Z ana li zy da nych opu bli ko wa nych przez bry tyj skie Yahoo! wy ni ka, że w nie któ rych
ka te go riach pro duk to wych na wet 40 proc. osób ku pu ją cych to wa ry w tra dy cyj ny spo -
sób wcze śniej szu ka ło o nich in for ma cji wła śnie przez in ter net. W tej gru pie znaj du ją się
za rów no pro duk ty ko ja rzo ne z han dlem elek tro nicz nym ta kie jak pły ty CD, jak i sa mo -
cho dy, nie ru cho mo ści czy wy po sa że nie miesz kań.

Wy ni ka to z dwóch po wo dów. Po pierw sze, in ter net ofe ru je nie mal nie ogra ni czo ny i ła -
twy do stęp do in for ma cji o pro duk tach. Po dru gie, w nie któ rych sy tu acjach na by cie
pro duk tu on li ne jest nie moż li we lub je go do star cze nie trwa ło by zbyt dłu go. W wie lu
przy pad kach in ter net nie jest opty mal nym na rzę dziem do sprze da wa nia ar ty ku łów, ale
naj lep szym miej scem do po zy ski wa nia in for ma cji o nich. Tak jest w przy pad ku pro -
duk tów zło żo nych, ta kich jak: nie ru cho mo ści, sa mo cho dy, jach ty, urzą dze nia prze my -
sło we, spe cja li stycz ne, usłu gi fi nan so we itd.

Je śli po łą czy my wnio ski z te go ba da nia z prze ko na nia mi bry tyj skich kon su men tów
o ko niecz no ści do stęp no ści wszyst kich pro duk tów za rów no w sie ci, jak i w tra dy cyj -
nym han dlu, oka zu je się, że na le ży za dbać o od po wied nią eks po zy cję ofer ty, na wet
wów czas, gdy się nam wy da je, że nie jest to nie zbęd ne. Co wię cej, za miesz cza nie in for -
ma cji o pro duk tach w in ter ne cie stwa rza do dat ko we po le do po zy ska nia no wych, war -
to ścio wych kon su men tów. Oka zu je się bo wiem, że nie wszyst kie oso by, któ re wy ko -
rzy stu ją sieć, aby zna leźć po żą da ny to war lub usłu gę, są z gó ry zde cy do wa ne, ja ki kon -
kret nie pro dukt lub mar ka za spo koi ich po trze by. 

We dług ba dań zre ali zo wa nych w ma ju 2006 r. przez Yahoo! UK i OMD świa do -
mość po szu ki wa nej mar ki lub to wa ru wa ha się w za leż no ści od bran ży. We wspo -
mnia nym ba da niu 88 proc. kon su men tów po szu ku ją cych usług ban ko wych wie -
działo z gó ry, ja kie go pro duk tu po trze bu je, jed nak za le d wie dwie trze cie (58 proc.) tej
gru py by ło zde cy do wa ne od no śnie do wy bo ru mar ki ban ku. W przy pad ku gru py
arty ku łów tech no lo gicz nych tyl ko po ło wa kon su men tów wie dzia ła, ja ką mar kę
wybrać. Ten brak pre fe ren cji i zde cy do wa nia stwa rza no wą prze strzeń dla mar ke -
tingu.

Oprócz po szu ki wa nia in for ma cji o pro duk tach i usłu gach kon su men ci pu bli ku ją tak że
wła sne opi nie na ich te mat. Z cy to wa ne go ba da nia wy ni ka, że co czwar ty (27 proc.)
bry tyj ski in ter nau ta opu bli ko wał re cen zję pro duk tu, któ ry na był. To spo ro, zwłasz cza
bio rąc pod uwa gę to, że du żo czę ściej pu bli ko wa ne są ko men ta rze i opi nie nie przy chyl -
ne o pro duk tach niż po zy tyw ne.

I – Środowisko internetu
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In ter net jest me dium nie zno szą cym sta gna cji. Od kil ku lat ob ser wu je my dy na micz ny roz -
wój no wych na rzę dzi i form prze ka zu ofe ro wa nych w sie ci. Do naj waż niej szych na le ży
za li czyć roz wój blo gos fe ry, dzien ni kar stwa oby wa tel skie go, te le wi zji in ter ne to wej i wi deo
on li ne oraz ro sną ce zna cze nie pod ca stu (tre ści au dio). Wraz z po pu la ry za cją no wych tren -
dów w sie ci zmie nia ją się tak że uwa run ko wa nia zwią za ne z pla no wa niem i re ali za cją dzia -
łań mar ke tin go wych w in ter ne cie. Zmia ny te wpły wa ją z jed nej stro ny na zwięk sza nie się
moż li wo ści mar ke tin go wych, z dru giej – two rzą no we wy zwa nia, któ rym mar ki mu szą
spro stać. W tym tak że no we mu po dej ściu do wia ry god no ści i za ufa nia. 

Z ba dań zre ali zo wa nych przez Ip sos (li sto pad 2006 r.) we Fran cji, w Niem czech, we
Wło szech, w Hisz pa nii i Wiel kiej Bry ta nii do ty czą cych za ufa nych źró deł in for ma cji wy -
ni ka, że eu ro pej scy kon su men ci du żo bar dziej ufa ją blo gom niż re kla mie te le wi zyj nej.
24 proc. Eu ro pej czy ków twier dzi, że moż na za ufać blo ge rom, a tyl ko 17 proc. za ufa -
ło by re kla mie te le wi zyj nej. Co cie ka we, blo gom ufa aż po ło wa osób de kla ru ją cych za -
ufa nie do ga zet. Bio rąc pod uwa gę re la tyw nie „mło dy” wiek blo gów oraz ich du żo
mniej szą ich po pu lar ność w Eu ro pie niż w USA, to nie wąt pli wie bar dzo do bry wy nik.

Ro la blo gów i dzien ni kar stwa oby wa tel skie go (głów nie in ter wen cyj ne go) sta le ro śnie,
a co za tym idzie – wpły wa na opi nie i po glą dy kon su men tów. Ta kie wnio ski płyną
mię dzy in ny mi z ba da nia Zog by In te rac ti ve zre ali zo wa ne go w lu tym 2007 r. wśród
ame ry kań skich in ter nau tów. Ba da nie ob ję ło pra wie 6 tys. osób. Więk szość Ame ry ka -
nów (55 proc.) uwa ża, że blo ge rzy ode gra ją istot ną ro lę w kre owa niu przy szło ści dzien -
ni kar stwa, aż 74 proc. py ta nych wy ra ża ta ką sa mą opi nię o dzien ni kar stwie oby wa -
tel skim. 76 proc. uwa ża, że in ter net ode grał istot ną ro lę w pod nie sie niu ja ko ści tra dy -
cyj ne go dzien ni kar stwa. Wy ni ki ba da nia oprócz wska za nia na ro sną cą ro lę no wych
zja wisk w me diach uka zu ją nie naj lep szy ob raz tra dy cyj ne go dzien ni kar stwa wśród
ame ry kań skich kon su men tów. 72 proc. Ame ry ka nów nie jest za do wo lo nych z obec ne -
go po zio mu pra cy ame ry kań skich me diów, co mo że być tak że jed nym z po wo dów roz -
wo ju dzien ni kar stwa spo łecz ne go. 

Blo gi co raz czę ściej wy ko rzy sty wa ne są do dat ko wo ja ko na rzę dzie mar ke tin go we. Co
cie ka we, jest to for ma do syć do brze ak cep to wa na przez in ter nau tów. 30 proc. czy tel ni -
ków blo gów lu bi czy tać re cen zje pro duk tów i usług pi sa ne przez za ufa nych au to rów
blo gów. 20 proc. nie ma nic prze ciw ko te mu, by prze kaz re kla mo wy był za war ty w tre -
ści blo ga. Po nad 30 proc. in ter nau tów twier dzi też, iż pro wa dze nie blo ga kor po ra cyj ne -
go przez fir mę pod no si ich opi nię o niej.

Po dob nie ro sną cą po pu lar no ścią cie szą się prze ka zy wi deo w sie ci. We dług In di Ca re w za -
leż no ści od ro dza ju tre ści od kil ku na stu do kil ku dzie się ciu pro cent eu ro pej skich użyt -
kow ni ków in ter ne tu de kla ru je, że oglą da wi deo w sie ci. Róż ni ce w pre fe ren cjach wy ni -
ka ją m.in. z uwa run ko wań kul tu ro wych, jed nak bio rąc pod uwa gę śred nią eu ro pej ską
(naj więk sze kra je eu ro pej skie), naj po pu lar niej sze są mu zycz ne pli ki wi deo. 

Ak tyw ność kon su men tów w sie ci prze kła da się tak że na wzrost czę sto tli wo ści i cza su
po świę ca ne go pod ca stom oraz słu cha niu ra dia w in ter ne cie. We dług ba dań EIAA z li sto -
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pa da 2006 r. za chod nio eu ro pej skim li de rem by ła Szwe cja, gdzie słu cha nie ra dia on li ne
de kla ro wa ło 43 proc. użyt kow ni ków. Wy so ki po ziom te go wskaź ni ka utrzy mu je się
tak że w in nych kra jach eu ro pej skich – Fran cji (36 proc.) i Da nii (35 proc.). We dług da -
nych Ge miu sa (ba da nie „Kon sump cja me diów”) w li sto pa dzie 2006 r. w Pol sce słu cha -
nie ra dia przez in ter net de kla ro wa ło 50 proc. ko rzy sta ją cych z sie ci.

In ter net nie stoi w miej scu i już daw no prze stał być me dium jed no wy mia ro wym. Chcąc
za tem ak tyw nie i sku tecz nie wy ko rzy sty wać sieć w ce lach mar ke tin go wych, war to
po my śleć o czymś wię cej niż wi try na fir mo wa. Nie wąt pli wie w dal szym cią gu po zo -
sta nie ona obo wiąz ko wym ele men tem obec no ści fir my w sie ci. Na le ży się jed nak li czyć
z tym, że mo że oka zać się elementem nie wy star cza ją cym. 

No we ro dza je tre ści zy sku ją ce na po pu lar no ści w sie ci od dzia łu ją bez po śred nio na za -
cho wa nia kon su men tów. Przy kład blo gów po ka zu je, jak du że zna cze nie ma bez po śred -
nia, otwar ta for ma ko mu ni ka cji, któ ra jest prze ci wień stwem ję zy ka kor po ra cji i re kla -
my. Bez po śred niość wpły wa przede wszyst kim na bu do wa nie bliż szych re la cji po mię -
dzy od bior ca mi a nadaw cą ko mu ni ka cji, jest tak że bar dziej na tu ral na. To za pew ne jed -
na z przy czyn wy so kie go za ufa nia, ja kim kon su men ci da rzą blo ge rów.

Ko lej ną no wą ja ko ścią w ob sza rze tre ści są prze ka zy wi deo w in ter ne cie. Wraz ze zwięk -
sza niem się prze pu sto wo ści łą czy in ter ne to wych co raz wię cej osób ko rzy sta z tej for -
my spę dza nia cza su w sie ci. Nie bez zna cze nia dla sku tecz no ści ko mu ni ka cji z od bior -
ca mi jest miej sce, w któ rym klien ci ma ją kon takt z te go ty pu prze ka zem. We dług ba -
dań pro wa dzo nych przez Ad ver ti sing.com (sty czeń 2007 r.) aż 88 proc. osób de kla ru -
ją cych oglą da nie fil mów przez in ter net ro bi to w do mu. Szyb kie i mniej za wod ne łą cza
in ter ne to we zmie nia ją spo sób kon sump cji in ter ne tu, spra wia jąc, że użyt kow ni cy są du -
żo bar dziej ak tyw ni, po świę ca ją sie ci wię cej cza su, a twór cy ser wi sów mo gą two rzyć
no we, lep szej ja ko ści tre ści, ta kie jak np. prze ka zy wi deo. To wszyst ko spra wia, że dzi -
siej szy in ter net jest już zu peł nie in nym me dium, niż był jesz cze pięć lat te mu. Era e -ma -
ilo we go in ter ne tu ode szła bez pow rot nie. Dziś sieć jest peł no praw nym me dium, któ re
kon ku ru je z te le wi zją, a w wie lu ob sza rach jest pierw szym wy bo rem dla kon su men ta.

I – Środowisko internetu

Ksiazka-Kaznowski Rozdz 1:Layout 1  12.11.2008  17:32  Page 33



34

Ksiazka-Kaznowski Rozdz 1:Layout 1  12.11.2008  17:32  Page 34



Stra te gia w in ter ne cie

Przed fir mą pla nu ją cą bu do wę lub roz wój in te re su w sie ci stoi sze reg wy zwań. Wie -
le mo de li biz ne so wych spraw dza ją cych się w świe cie tra dy cyj nej go spo dar ki nie znaj -
du je od zwier cie dle nia w in ter ne cie. Przed się bior cy roz po czy na ją cy dzia łal ność w sie ci
zmu sze ni są do nie usta ją cej kre atyw no ści w po szu ki wa niu no wych dróg two rze nia
ren tow nych pro jek tów. Trud ność w prze no sze niu do świad czeń z tra dy cyj nych ka na -
łów jest tyl ko jed nym z ogra ni czeń. Mi mo wszyst ko podobnie jak przy pro wa dze niu
dzia łal no ści w świe cie tra dy cyj nym pod sta wą wszel kich po my słów biz ne so wych
w sie ci po wi nien być tak że ra chu nek eko no micz ny. Za zwy czaj to wła śnie zna le zie nie
od po wied nie go mo de lu fi nan so wa nia sta no wi naj więk szą ba rie rę dla star tu ak tyw no -
ści in ter ne to wych.

Po mysł czy kon cep cja po win ny zna leźć od zwier cie dle nie w wi zji i stra te gii. Do ty czy
to za rów no roz bu do wa nych i zło żo nych przed się wzięć, jak i znacz nie mniej wy ma -
ga ją cych mo de li obec no ści w in ter ne cie.

Na le ży bo wiem pa mię tać, że in ter net jest nie zwy kle kon ku ren cyj nym śro do wi skiem.
Ni ski próg wej ścia do biz ne su sie cio we go spra wia, że w sie ci dzia ła bar dzo du ża licz ba
pod mio tów. Po nad to ry nek in ter ne to wy z za ło że nia jest ryn kiem o za się gu glo bal nym,
co w na tu ral ny spo sób prze kła da się na je go bar dziej kon ku ren cyj ny cha rak ter. Z dru -

35

Rozdział II

Stra te gie i mo de le
biz ne su w sie ci

„What’s ac tu al ly oc cur ring is that mo re tech no lo gies are co ming up at the sa me ti me.
It is the une xpec ted cross -im pact of ma tu ring tech no lo gies that cre ates this po wer ful
ac ce le ra tion that we all fell” – Fie dler, Me dia mor pho sis: Un der stan ding New Me dia
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giej stro ny stwa rza to tak że moż li wo ść ofe ro wa nia wła snych pro duk tów lub usług po -
za ryn kiem lo kal nym. Du ży za sięg i po nadna ro do wy cha rak ter sie ci spra wiają, że ni -
sze ryn ko we mo gą stać się w ska li ca łe go in ter ne tu ryn ka mi ma so wy mi.

Za tem od sa me go po cząt ku na le ży się spo dzie wać, że w seg men cie ryn ku, który za -
mie rza my za jąć, najprawdopodobniej dzia ła ją już kon ku ren cyj ne pod mio ty. Wie lość
pod mio tów oraz ła twość do tar cia do nich przez kon su men tów spra wiają, że jak ni -
gdy do tąd zna cze nia za czy na ją na bie rać mar ka i za ję cie po zy cji pierw sze go pod mio -
tu w da nej ka te go rii. Do syć czę sto oba te ce le są ze so bą po wią za ne. Jak po ka zu je
prak ty ka, wśród naj więk szych suk ce sów in ter ne to wych w swo ich seg men tach do mi -
nu ją pod mio ty, któ re re la tyw nie wcze śnie roz po czę ły tam dzia łal ność.

Stra te gię obec no ści w sie ci moż na po dzie lić na dwie pod sta wo we czę ści. Pierw sza od -
no si się do kon tro lo wa nych przez fir mę ob sza rów – w tym przy pad ku mó wi my naj -
czę ściej o stro nie in ter ne to wej, jej cha rak te rze, za kre sie i spo so bie re ali zo wa nych za
jej po mo cą usług. Hi sto rycz nie do te go aspek tu przy wią zy wa no naj więk szą wa gę,
pla nu jąc wszel kie ak tyw no ści w sie ci. Co raz czę ściej jed nak do bry pro dukt, ja kim po -
win na być każ da ko mer cyj na wi try na – bez wzglę du na to, ja kie po trze by re ali zu je
– prze sta je wy star czać. Wraz ze wzro stem kon ku ren cji w in ter ne cie co raz więk szą ro -
lę za czy na od gry wać ka nał dys try bu cji. Dru gą czę ścią każ dej stra te gii po win na być
ta, któ ra od no si się do za sad obec no ści mar ki, tre ści czy ele men tów biz ne so wych po -
za wi try ną fir my.

Co wię cej, wraz z po pu la ry za cją tre ści two rzo nych przez użyt kow ni ków o mar kach
i pro duk tach oraz roz wo jem spo łecz no ści stra te gia obec no ści mar ki po za wi try ną in -
ter ne to wą na bie ra co raz więk sze go zna cze nia. Co raz trud niej bo wiem przy cią gnąć do
ser wi su in ter ne to we go fir my in ter nau tów. Z jed nej stro ny ro sną kosz ty po zy ska nia
użyt kow ni ka, z dru giej – kon su men ci ma ją co raz ła twiej szy do stęp do in for ma cji
o pro duk tach fir my na blo gach, w po rów ny war kach cen, ser wi sach za miesz cza ją -
cych re cen zje i oce ny in nych użyt kow ni ków czy po pro stu w miej scach al ter na tyw -
nych dla wi try ny fir mo wej.

To nie zwy kle waż ne, aby pod cho dzić do pro ce su two rze nia biz ne su w sie ci ca ło ścio wo, nie
kon cen tru jąc się wy łącz nie na jed nym wy mia rze dzia łań. De cy zje od no szą ce się do po -
szcze gól nych czę ści stra te gii mo gą na sie bie wza jem nie wpły wać i uzu peł niać się. Pla no -
wa na zwięk szo na ak tyw ność pro mo cyj na czy sprze da żo wa po za ser wi sem mo że w efek -
cie wpły nąć na tak za sad ni cze aspek ty two rze nia ser wi su in ter ne to we go, jak: wy bra na
tech no lo gia (zwią za na z wy daj no ścią), struk tu ra na wi ga cji czy wręcz kon struk cja i sys -
tem two rze nia nazw pod stron (co mo że być przy dat ne przy opty ma li zo wa niu stro ny dla
wy szu ki wa rek – SEO). Z dru giej stro ny wy ko na nie wi try ny w ode rwa niu od za pla no -
wa nych dzia łań mo że je w znacz nym stop niu utrud nić lub unie moż li wić.

Pro ces two rze nia stra te gii w in ter ne cie róż ni się tak że w za leż no ści od te go, czy na sza
mar ka bę dzie pod mio tem czy sto in ter ne to wym, czy jest od bi ciem mar ki tra dy cyj nej
w sie ci. Co raz czę ściej ma my tak że do czy nie nia z sy tu acją od wrot ną, w któ rej mar -
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ki po cząt ko wo wy łącz nie in ter ne to we sta ją się biz ne sa mi obec ny mi w tra dy cyj nej go -
spo dar ce. W Pol sce przy kła da mi ta kich firm są mBank czy Mer lin.pl, któ re po fa zie
dzia łal no ści in ter ne to wej roz po czę ły otwie ra nie tra dy cyj nych pla có wek.

Z za gad nie niem tym wią że się wie le py tań, które na le ży so bie po sta wić przy de fi nio -
wa niu biz ne su w sie ci. Two rze nie mar ki w in ter ne cie bez wzglę du na ro dzaj dzia łal -
no ści, ja ki chce my pro wa dzić – w za kre sie sprze da ży, ob słu gi, udo stęp nia nia usług
lub in for ma cji – to coś wię cej niż tyl ko prze no sze nie do tych czas zna nych mo de li biz -
ne so wych do in ter ne tu. Ła two przy tym wpaść w pu łap kę prze no sze nia z tra dy cyj -
ne go biz ne su ocze ki wań i za ło żeń od no śnie do kształ tu in ter ne tu ja ko oto cze nia biz -
ne so we go. Tym cza sem na wet naj bar dziej oczy wi ste me cha ni zmy, jak np.: sys te my
i for my płat no ści, go dzi ny ak tyw no ści kon su men tów czy pre fe ren cje pro duk to we
w sie ci, mo gą w spo sób dia me tral ny róż nić się od tych zna nych nam ze świa ta of fli -
ne. Na le ży rów nież pa mię tać, że suk ces bę dzie w znacz nym stop niu za le żał tak że od
na szych part ne rów biz ne so wych, ta kich jak np.: fir my lo gi stycz ne (ku rier skie, pocz -
to we), fi nan so we (ban ki, cen tra re ali za cji i au to ry za cji płat no ści) czy wresz cie fir my
zaj mu ją ce się utrzy ma niem na szej in fra struk tu ry tech nicz nej (ho sting, łą cza). A to
tyl ko nie któ re przy kła dy.

Mi mo iż naj chęt niej od wo łu je my się do przy kła dów spek ta ku lar nych, szyb kich suk -
ce sów, zde cy do wa na więk szość przed się wzięć in ter ne to wych opie ra się na prze my -
śla nych i sys te ma tycz nie re ali zo wa nych pla nach biz ne so wych. I choć ta dro ga wy -
da je się mniej atrak cyj na, nie wąt pli wie za pew nia znacz nie więk szą szan sę na suk ces.

In ter net róż ni się od tra dy cyj nej go spo dar ki w tak wie lu ob sza rach, że bez względ nie
na le ży stwo rzyć od dziel ną stra te gię dla te go ka na łu biz ne so we go. Dla firm tra dy cyj nej
go spo dar ki wcho dzą cych do sie ci czę sto jest to stra te gia po łą cze nia biz ne su tra dy cyj ne -
go i in ter ne to we go, w któ rej klu czo we ob sza ry dzia łal no ści wza jem nie się wspie ra ją.

Jed ną ze sku tecz niej szych stra te gii in ter ne to wych jest pró ba wy róż nie nia się i stwo -
rze nia wła sne go, no we go seg men tu usług. War to, zwłasz cza w po cząt ko wym eta pie
dzia łań, wy ko rzy stać tę szan sę. Star tu jąc z ta kiej po zy cji, za wsze ła twiej za własz czyć
po zy cję in no wa to ra, co mo że być ele men tem na szej stra te gii – są to ce chy nie zwy kle
po żą da ne przez in ter ne to wych kon su men tów.

Pod mio ty dzia ła ją ce już na tra dy cyj nym ryn ku nie mo gą oczy wi ście cał ko wi cie zi -
gno ro wać przy zwy cza jeń do tych cza so wych klien tów. Z dru giej stro ny waż niej sze
jest nada nie in te rak tyw ne go cha rak te ru ele men tom zna nym już klien tom, któ re ko -
ja rzo ne są z tra dy cyj ną dzia łal no ścią. Ozna cza to przede wszyst kim bu do wa nie in dy -
wi du al nych re la cji z klien ta mi. War to w tym miej scu pod kre ślić, że in te rak tyw ność
czę sto błęd nie po strze ga na jest ja ko moż li wość lub na rzę dzia in te rak cji ze stro ną, co
za zwy czaj spro wa dza się do two rze nia na rzę dzi i funk cjo nal no ści udo stęp nia nych in -
ter nau tom w ra mach wi try ny. W ro zu mie niu biz ne so wym, a zwłasz cza z punk tu
wi dze nia mar ki i bu do wa nia re la cji in te rak tyw ność po win na ozna czać re al ny kon -
takt i dia log fir my z kon su men ta mi oraz zmie rzać do za an ga żo wa nia.

II – Stra te gie i mo de le biz ne su w sie ci
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Aby zbu do wać sil ną re la cję po mię dzy mar ką a klien tem, mu si my do kład nie okre -
ślić na szą gru pę do ce lo wą. Jest to je den z kry tycz nych pro ce sów. Bio rąc pod uwa gę
obec ną struk tu rę in ter nau tów w Pol sce, więk szość tra dy cyj nych firm mu si grun tow -
nie przede fi nio wać do tych cza so wą gru pę kon su men tów, a co za tym idzie – przede fi -
nio wać tak że okre ślo ną część dzia łal no ści. Mo że się oka zać, że tej mo dy fi ka cji mu si -
my pod dać za rów no ofer tę pro duk to wą, pro ce sy ob słu go we, ce ny, jak i wa run ki
praw ne. Wła śnie dla te go nie zbęd ny jest pro ces ana li zy, two rze nia za ło żeń biz ne so -
wych, mo de li i stra te gii. W wy ni ku tych dzia łań mo że się oka zać, że aby od nieść suk -
ces w sie ci, na le ży stwo rzyć zu peł nie in ny pro dukt lub usłu gę, niż pier wot nie za kła -
da li śmy. Nie ste ty, etap ana li tycz ny czę sto jest po mi ja ny. Naj częst szym błę dem jest
przyj mo wa nie, że suk ces w tra dy cyj nym biz ne sie gwa ran tu je tak że suk ces w in ter -
ne cie.

Do pie ro po okre śle niu gru py od bior ców i po wyż szych za ło żeń biz ne su in ter ne to we -
go moż na przy stą pić do pro jek to wa nia fi zycz nej obec no ści w sie ci. Naj czę ściej ozna -
cza to bu do wę i two rze nie ser wi su in ter ne to we go.

Uwa run ko wa nia bu do wy ser wi su

Jed nym z naj lep szych punk tów wyj ścia do bu do wy do bre go ser wi su in ter ne to we go
jest po sta wie nie się w ro li użyt kow ni ka. Każ dy wła ści wie za pro jek to wa ny i wy ko na -
ny ser wis po wi nien przede wszyst kim sku piać się wo kół po trzeb kon su men tów. Te
ocze ki wa nia klien tów na le ży umie jęt nie po łą czyć z funkcja mi, ja kie ma speł niać wi -
try na fir mo wa.

In ter net mo że re ali zo wać i wspie rać wie le funk cji or ga ni za cji, ta kich jak: sprze daż,
ob słu ga klien ta, wspie ra nie pro ce sów lo gi stycz nych, fi nan so wych czy mar ke tin go -
wych. W opra co wy wa niu kon cep cji ser wi su fir mo we go nie na le ży za po mi nać o tym,
czym zaj mu je się na sza fir ma. Bez spój nej wi zji i stra te gii zwią za nej z miej scem, które
ma za jąć ser wis fir mo wy w po szcze gól nych ob sza rach dzia łal no ści, trud no jest stwo -
rzyć do bre i uży tecz ne na rzę dzie, któ re bę dzie słu żyć i klien tom, i sa mej kor po ra cji.

Jed ną z naj lep szych me tod roz wo ju stro ny fir mo wej jest two rze nie jej eta pa mi. Nie
ozna cza to oczy wi ście, że nie na le ży z od po wied nim wy prze dze niem pla no wać ko lej -
nych faz prac. Ta kie po dej ście za pew nia cią głe do sko na le nie wy ko rzy sty wa nych na -
rzę dzi, po zwa la opty ma li zo wać kosz ty i uła twia pra cow ni kom po zy ski wa nie wie dzy
o za rzą dza niu ser wi sem. Po nad to da je moż li wość bie żą ce go te sto wa nia wdra ża nych
roz wią zań, a tym sa mym ob ni ża ry zy ko po raż ki. Moż na w tym ce lu wy róż nić klu -
czo wy dla fir my ob szar lub cel, od któ re go war to roz po cząć two rze nie ser wi su, np.:
zwięk sza nie sprze da ży, uła twie nia w kon tak tach z klien ta mi, mi ni ma li zo wa nie kosz -
tów ob słu gi klien ta czy ob ni ża nie kosz tów tra dy cyj ne go mar ke tin gu (np. za stą pie nie
dru ku fol de rów re kla mo wych czy cen ni ków wer sją pu bli ko wa ną na stro nie). Ja sne
sta wia nie na wet szcze gó ło wych ce lów po szcze gól nym eta pom po zwa la oce nić koń -
co wy efekt za rów no sa mych eta pów, jak i ca ło ści.
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Ser wis in ter ne to wy mo że od gry wać bar dzo istot ną ro lę w ko mu ni ka cji z oto cze -
niem. Stro na jest wła snym me dium fir my. Do brą ana lo gią dla moż li wo ści, ja kie da je,
jest po rów na nie wi try ny do po sia da nia przez przed się bior stwo wła sne go ka na łu
telewi zyj ne go. To fir ma de cy du je, co w niej za mie ści – two rzy pro gram, czy li za war -
tość stro ny, okre śla, w któ rym mo men cie bę dą pu bli ko wa ne wszel kie in for ma cje.
Przed się bior stwo mo że bez ogra ni czeń re ali zo wać wła sne ce le na swo jej stro nie. Nale -
ży jed nak pa mię tać, że pu bli ko wa nie in for ma cji w ser wi sie jest zo bo wią za niem wo -
bec klien tów. Z jed nej stro ny umoż li wia to peł ną kon tro lę za miesz cza nych tam tre -
ści, z dru giej – ozna cza, że wszel ki mi nie do cią gnię cia mi zo sta nie obar czo ny twór ca
stro ny.

Po rów na nie stron in ter ne to wych do ka na łów te le wi zyj nych jest jak naj bar dziej uza -
sad nio ne. Na stro ny firm wcho dzi co raz wię cej lu dzi, cza sem są to na wet nie ty sią ce,
ale set ki ty się cy osób, np. wi try ny ope ra to rów te le fo nicz nych czy stro ny ban ków są
od wie dza ne przez mi lio ny użyt kow ni ków mie sięcz nie. Stro na jest me dium fir my
i trze ba ją świa do mie kre ować.

Istot nym tren dem, ja ki po ja wił się w cią gu kil ku ostat nich lat, jest za stę po wa nie stron,
zwłasz cza ma łych i śred nich przed się biorstw, blo ga mi fir mo wy mi. W prak ty ce oka -
zu je się bo wiem, że dla wie lu pod mio tów funk cjo nal no ści ofe ro wa ne przez blo gi są
w zu peł no ści wy star cza ją ce, a for ma blo ga bar dziej sprzy ja otwar tej i bez po śred niej
ko mu ni ka cji z od bior ca mi.

Ko lej nym czę sto wy ko rzy sty wa nym spo so bem na two rze nie i roz wi ja nie ser wi su jest
opie ra nie się na do świad cze niach po zy ski wa nych z ana li zy ru chu na stro nie. Da ne
do ty czą ce za cho wa nia in ter nau tów pod czas wi zy ty w ser wi sie są za zwy czaj naj tań -
szym i naj ła twiej do stęp nym dla przed się bior stwa źró dłem wie dzy o kie run kach po -
ten cjal nych zmian.

Bu do wę stro ny czy ser wi su trze ba roz po cząć od spraw naj waż niej szych, ale też nie -
zbyt skom pli ko wa nych. Zwłasz cza w przy pad ku pod mio tów roz po czy na ją cych dzia -
łal ność in ter ne to wą na po czą tek nie są ko niecz ne zło żo ne, a przez to kosz tow ne sys -
te my in for ma tycz ne. Naj lep szą me to dą jest dro ga ewo lu cyj na. Na le ży przy tym pod -
cho dzić ra cjo nal nie do swo jej obec no ści w sie ci. Roz bu do wa ne sys te my ob słu go we
czy trans ak cyj ne są kosz tow ne w utrzy ma niu. Być mo że mo del biz ne so wy czy wiel -
kość fir my nie uza sad niają ta kich na kła dów. Mo że się zda rzyć, że pro ste in for ma cje
pro duk to we i kon tak to we są wszyst kim, cze go ocze ku ją kon su men ci od ser wi su kor -
po ra cyj ne go. Nie każ da dzia łal ność zwią za na jest z ko niecz no ścią pro wa dze nia bran -
żo we go ser wi su in for ma cyj ne go.

Sy tu acja wy glą da od mien nie, gdy przed się bior stwo chce ofe ro wać usłu gi czy pro duk -
ty przez in ter net. Przy ję cie ta kie go mo de lu wią że się z pew nym zo bo wią za niem wo -
bec kon su men tów. Wy ma ga sta łej ak tu ali za cji ser wi su, za pew nie nia od po wied nie go
cza su re ak cji i po zio mu ob słu gi klien ta. Naj czę ściej ozna cza to, że ser wi sem in ter ne -
to wym mu si na sta łe zaj mo wać się co naj mniej jed na oso ba w fir mie.

II – Stra te gie i mo de le biz ne su w sie ci
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Moż li wo ści, ja kie ofe ru je in ter net, spra wia ją, że klien ci efek tyw niej i co raz bar dziej
ak tyw nie uży wa ją sie ci do po szu ki wa nia in for ma cji o usłu gach i pro duk tach. Na fir -
my na kła da to obo wią zek po sia da nia roz bu do wa nej in ter ne to wej pre zen ta cji pro duk -
tów. Czę sto oprócz sa me go opi su wią że się to z za miesz cza niem re ko men da cji kon su -
men tów, opi nia mi, ode sła nia mi do po rów ny wa rek cen, zdję cia mi, pre zen ta cja mi 3D.
Pod sta wo wą za le tą roz bu do wa nej stro ny, i to za rów no pod wzglę dem za war to ści tre -
ści me ry to rycz nej, jak i ty pów tej tre ści, jest to, że ta ka stro na po zwa la uzy skać do -
brą po zy cję w wy szu ki war ce in ter ne to wej (tzw. in dek sa cja). Obec ność na wy so kiej
po zy cji w wy ni kach wy szu ki wa nia po zwa la na efek tyw niej sze do tar cie do kon su -
men tów w sie ci.

In ter net zno si tak że w znacz nym stop niu do tych cza so we ba rie ry geo gra ficz ne zwią -
za ne z han dlem. Obec nie do wol ny pro dukt moż na za mó wić wraz z do sta wą z wy -
bra ne go miej sca w Pol sce czy na świe cie. Ta ka sy tu acja z jed nej stro ny spra wia, że do -
bra lo ka li za cja han dlo wa nie od gry wa już tak du żej ro li. Z dru giej – po zwa la przed -
się bior stwom za osz czę dzić na kosz tach naj mu po wierzch ni, np. lo ka li zu jąc cen tra
dys try bu cyj ne po za du ży mi mia sta mi.

In ter net po przez sze ro kie moż li wo ści po rów ny wa nia ofert jest z punk tu wi dze nia
firm nie zwy kle kon ku ren cyj nym me dium. War to za tem do brze prze my śleć i zbu do -
wać stra te gię pro mo cyj ną, ce no wą oraz sa mą ofer tę pro duk to wą.

Po ję cie in te rak tyw no ści

In te rak tyw ność jest wpi sa na w cha rak ter i moż li wo ści in ter ne tu. Ta ce cha sie ci jest
naj czę ściej wska zy wa na ja ko klu czo wa dla zro zu mie nia róż nic wo bec in nych, tra dy -
cyj nych ka na łów ko mu ni ka cji. Użyt kow nik dzię ki moż li wo ściom roz wią zań tech -
nicz nych sto so wa nych do bu do wy stron in ter ne to wych prze sta je być wy łącz nie pa -
syw nym od bior cą. Sa ma in te rak tyw ność nie jest jed nak wy łącz nie po ję ciem zwią za -
nym z na rzę dzia mi i spo so ba mi roz wią zy wa nia in te rak cji. Jest pro ce sem wie lo wy -
mia ro wym skła da ją cym się z kil ku wza jem nie uzu peł nia ją cych się ele men tów. W isto -
cie na rzę dzia i tech nicz na moż li wość są tyl ko jed ny mi z ele men tów peł nej in te rak -
tyw no ści.
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Pod sta wo we ele men ty in te rak tyw no ści to:
• na rzę dzia i pro ce sy – na któ re skła da ją się: tech no lo gia wy ko na nia na rzę dzi za pew -

nia ją cych in te rak tyw ność (np. HTML, Ado be Flash, Ajax, Ja va etc.), spo sób ich wy -
ko na nia (np. ja kość wpły wa ją ca na ła twość czy szyb kość in te rak cji), wy ko rzy sta nie
na rzę dzi (np. te sa me funk cje moż na zre ali zo wać w róż nych tech no lo giach), me to -
dy i prze bieg pro ce su in te rak tyw ne go (np. kli ka nie, prze cią ga nie, wpi sy wa nie, ko mu -
ni ka cja gło so wa etc.) czy wresz cie uży tecz ność ro zu mia na ja ko łącz ny efekt ła two -
ści (er go no mia) ko rzy sta nia z usług przez okre ślo nych uczest ni ków in te rak cji;

• uczest nic two i za an ga żo wa nie – do któ rych za li cza my: cel in te rak cji, po ziom
za an ga żo wa nia uczest ni ków (ni ski, wy so ki), na sta wie nie pro ce su na re ali za cję okre -
ślo nych po trzeb (np. za kup pro duk tu, po szu ki wa nie in for ma cji). Przy na leż ność,
uzna nie i ak cep ta cja przez po zo sta łe stro ny in te rak cji (np. ta kie wy ko na nie na rzę -
dzi, aby mak sy mal nie uła twić re ali za cję po trzeb). Po czu cie wspól ne go ce lu;

• kon wer sa cja (ko mu ni ka cja) – opie ra się na wol no ści wszyst kich uczest ni ków in -
te rak cji (np. brak przy mu su), na de mo kra tycz nych de cy zjach i wza jem nym sza cun -
ku. Za kła da dwu - lub wie lo stron ny prze pływ in for ma cji;

• kon tekst (czas, miej sce, za war tość) – skła da ją cy się z: oto cze nia i prze bie gu in terak -
cji, cza su trwa nia (dłu go ści, in ten syw no ści), tre ści kon wer sa cji i jej skut ku (zakoń cze -
nia, cią gu dal sze go w przy szło ści, na wią za nia do wcze śniej szej) czy wresz cie re la cji po -
mię dzy uczest ni ka mi i ich cha rak te ru, trwa ło ści (np. przy god ne, sta łe etc.). 

II – Stra te gie i mo de le biz ne su w sie ci

Sche mat skład ni ków pro ce su in te rak tyw no ści w in ter ne cie

Źródło: Dominik Kaznowski, Kaznowski.blox.pl.

Uczestnictwo
i zaangażowanie

Kontekst
(czas, miejsce, zawartość)

Konwersacja
(komunikacja)Narzędzia i procesy

• technika, technologia
• sposób wykonania
• metody
• użyteczność

• otoczenie, przebieg
• treść i skutek
• relacje, trwałość relacji

• potrzeby, pragnienia
• przynależność
• status, uznanie, akceptacja
• poczucie wspólnoty

• wolność stron
• demokracja
• szacunek

Interaktywność
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Każ dy pro ces in te rak tyw ny skła da się z wie lu czę ści i po win no się go oce niać oraz
ana li zo wać ca ło ścio wo. Na le ży rów nież pa mię tać o wza jem nych re la cjach po mię -
dzy po szcze gól ny mi ele men ta mi. W prak ty ce ser wi sy in ter ne to we mo gą się
między so bą zna czą co róż nić za rów no w za kre sie zna cze nia po szcze gól nych sek cji,
jak i ce lu oraz ocze ki wań użyt kow ni ków. Zło żo ne sys te my po win ny uwzględ niać
w róż nym stop niu wy mie nio ne po wy żej ele men ty. Jed nak re la tyw nie ła twe do zre -
ali zo wa nia po trze by,  np. in for ma cyj ne, nie wy ma ga ją two rze nia zło żo nych in te rak -
tyw nych sys te mów, po nie waż bę dą one tak na praw dę utrud nia ły (wy dłu ża ły) re ali -
za cję po trze by.

Po dob nie nie za wsze do brym roz wią za niem jest two rze nie uni ka to wych sys te mów
na wi ga cji w ser wi sach i apli ka cjach – użyt kow nik sta je przed ba rie rą ucze nia się no -
we go sys te mu, ponieważ wy ma ga to cza su. Mo że to oka zać się nie war te doj ścia do
koń co wej ko rzy ści. Z dru giej stro ny w nie któ rych sy tu acjach spo sób roz wią zy wa nia
in te rak cji mo że oka zać się bez zna cze nia, je śli użyt kow ni cy re ali zu ją w peł ni swo je po -
trze by bądź są wy so ce zmo ty wo wa ni. Bę dą w sta nie prze brnąć na wet przez skom pli -
ko wa ny lub nie do pra co wa ny układ funk cji ser wi su (ang. in ter fa ce) np. w ob cym ję -
zy ku lub sko rzy sta ją z me cha ni zmów za stęp czych.

Mar ka w in ter ne cie

Przed się wzię cia in ter ne to we rzą dzą się swo imi pra wa mi. Moż na po wie dzieć, że
wszyst kie mar ki stwo rzo ne z my ślą o sie ci ma ją jed ną wspól ną ce chę bez wzglę du na
miej sce po wsta nia i gru pę do ce lo wą. Ta uni wer sal na ce cha to uży tecz ność, któ ra prze -
kła da się na prak tycz ny cha rak ter ser wi su in ter ne to we go.

Dla te go pa syw na pre zen ta cja mar ki w sie ci, na wet je śli jest zna na, nie wy star czy. Ta -
ki styl mo że na to miast sku tecz nie znie chę cić klien tów do od wie dza nia ser wi su,
a w kon se kwen cji osła bić po zy tyw ne re la cje z kon su men ta mi i nie ko rzyst nie wpły -
nąć na wi ze ru nek mar ki.

Nie wy star czy jed nak po prze stać na opra co wa niu kom plek so wej me ry to rycz nie i za -
awan so wa nej tech no lo gicz nie wi try ny. Ak tyw ną obec ność mar ki w in ter ne cie na le -
ży wspie rać tak że in ny mi dzia ła nia mi. Ca łość po win na nie tyl ko kształ to wać po zy -
tyw ny wi ze ru nek mar ki, lecz tak że do sto so wy wać go do ak tu al nych tren dów.

In ter net da je moż li wość do tar cia z pro duk tem oraz ko mu ni ko wa nia war to ści na nie -
spo ty ka ną do tych czas ska lę. Do star cza zu peł nie no wych in te rak tyw nych na rzę dzi
mar ke tin go wych. Umie jęt ne wy ko rzy sta nie ich moż li wo ści po zwa la na stwo rze nie
glo bal nej mar ki za le d wie w cią gu kil ku lat. Naj lep szym przy kła dem ta kich ma rek są:
Ama zon, eBay, Go ogle, Yahoo!, My Spa ce czy Fa ce bo ok. W świe cie tra dy cyj nej go spo -
dar ki stwo rze nie po rów ny wal nych przed się wzięć na ta ką ska lę obej mu ją cych bu do -
wę ba zy klien tów i osią gnię cie wy so kie go po zio mu sprze da ży za ję ło by kil ka na ście lub
kil ka dzie siąt lat.

Ksiazka-Kaznowski Rozdz 2:Layout 1  12.11.2008  17:32  Page 42



43

In ter net stał się tak że in te gral ną czę ścią stra te gii firm z tra dy cyj nych sektorów go spo -
dar ki. Zmia ny w po strze ga niu sie ci przez biz nes wy mu sza ją sa mi klien ci, któ rzy ko -
rzy sta jąc z in ter ne tu, uczą się i do strze ga ją ko rzy ści z je go za sto so wań. Uzna ne bran -
dy, sta jąc przed no wy mi ocze ki wa nia mi kon su men tów, zmu szo ne są bu do wać wła sne
od bi cia w in ter ne cie. Jed nak wy ma ga nia wo bec ma rek in ter ne to wych są du żo wyż sze
niż w sto sun ku do ich „ro dzi ców”. Oprócz speł nia nia ocze ki wań wy ni ka ją cych z cech
mar ki tra dy cyj nej mu szą wy wią zać się z tych sta wia nych przez klien tów in ter nau tów.
Nie ste ty, w więk szo ści me to dy sto so wa ne w kre owa niu tra dy cyj nych ma rek są nie sku -
tecz ne w in te rak tyw nym śro do wi sku in ter ne tu. Brak zro zu mie nia tych uwa run ko wań
przez fir my pro wa dzi do za prze pasz cze nia moż li wo ści zbu do wa nia sil ne go e -bran du.

Każ da mar ka to ca łość skła da ją ca się nie tyl ko z na ma cal nych, lecz tak że nie wy mier nych
ko rzy ści. Wła ści wie za rzą dza ne mo gą przy nieść war tość wła ści cie lo wi i prze ło żyć się na
wy mier ny suk ces go spo dar czy. Bu do wa sil nej mar ki to pro ces zło żo ny. Waż niej szym
za da niem niż utwo rze nie mar ki i przy cią gnię cie kon su men tów jest po zy tyw na we ry -
fi ka cja jej przez od bior ców. Oprócz stan dar do wych na rzę dzi mar ke tin go wych i ko mu -
ni ka cji w pro ce sie zwią za nia klien ta z mar ką istot ne jest bu do wa nie z nim za ży łych re -
la cji. Po zwo lą one wy two rzyć po trze bę ko rzy sta nia z jej za so bów. Ze sta wie nie wszyst -
kich dzia łań wpły wa ją cych na kre owa nie mar ki i po trzeb znaj du je za sto so wa nie rów -
nież w przy pad ku ma rek in ter ne to wych. Jed nak śro do wi sko in ter ne to we i na rzę dzia
bu do wy bran du róż nią się od tra dy cyj nych i wy ma ga ją zro zu mie nia.

In ter net jest śro do wi skiem uła twia ją cym wy szu ki wa nie i po rów ny wa nie ofert do -
staw ców w du żo więk szym stop niu niż umoż li wia ją to tra dy cyj ne na rzę dzia. Istot -
nym wy róż ni kiem jest rów nież na sta wie nie klien ta na niż szą ce nę niż na co dzień.
Nie jed no krot nie mo że to spra wiać, że uzna ne mar ki ob ni ża ją ce ny w in ter ne cie przy
jed no cze snym pod no sze niu ja ko ści.

Po nad to w sie ci klien ci są zo bli go wa ni do po da wa nia wła snych da nych w ce lu do ko -
na nia za ku pu (na zwi sko, ad res, te le fon etc.). Nie ste ty, czę sto pod cho dzą nie uf nie do
te go obo wiąz ku. Mar ka sta je więc przed ko niecz no ścią zbu do wa nia wyż sze go niż do -
tych czas po czu cia bez pie czeń stwa i za ufa nia. Istot ną ro lę mo że tu ode grać wspo mnia -
ne bu do wa nie re la cji z od bior ca mi.

Nie jest to ła twe, bo oto cze nie sie cio we ma pew ną ne ga tyw ną ce chę – nad mier ne ob -
cią że nie in for ma cja mi, co skut ku je znie kształ ce niem ko mu ni ka cji lub wręcz czy ni ją
nie moż li wą. Dla te go klien ci pre fe ru ją zwię złe i rze czo we for my ko mu ni ka cji. Mię dzy
in ny mi z po wo du na tło ku in for ma cji in ter nau ci naj czę ściej wy bie ra ją do brze zna ne,
sta bil ne i cie szą ce się za ufa niem mar ki, któ re ofe ru ją po żą da ną pro stą for mę i za war -
tość in for ma cyj ną.

Na tłok in for ma cji (ang. in for ma tion over lo ad) i wy ni ka ją ca z niego po trze ba sta bi li -
za cji oraz za ufa nia są jed nymi z przy czyn zja wi ska glo bal nych ma rek in ter ne to wych.
Zja wi sko to po le ga na wy two rze niu się w in ter ne cie bar dzo czy tel ne go po dzia łu na
du że, zna ne mar ki i ca łą resz tę mniej zna nych, moż na po wie dzieć ni szo wych ser wi -
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sów oraz por ta li. W kon se kwen cji po sia da nie sil nej mar ki mo że być du żo waż niej sze
w in ter ne cie niż w świe cie tra dy cyj nej go spo dar ki.

In ter ne to we mar ki nie ma ją pla có wek czy skle pów. Za zwy czaj ich obec ność ogra ni -
cza się do jed ne go wir tu al ne go przed sta wi ciel stwa – ser wi su lub por ta lu. W tym miej -
scu zbie ra ją się wszy scy kon su men ci, na wet z ca łe go świa ta, co wy mu sza na twór -
cach zna czą cą uni fi ka cję sto so wa nych roz wią zań oraz uni wer sal ne po dej ście do biz -
ne su. W oczy wi sty spo sób prze kła da się to na ce chy mar ki. Naj waż niej szym za da niem
sta je się prze ku cie kon su men tów od wie dza ją cych wi try nę w po wra ca ją cych użyt -
kow ni ków, a na stęp nie prze kształ ce nie tej gru py w lo jal nych klien tów.

Ta kie po sta wie nie spra wy zmie nia po dej ście do tra dy cyj ne go mo de lu po strze ga nia biz -
ne su. Go spo dar ka in ter ne to wa prze su wa cię żar ko mu ni ka cji z ku sze nia atrak cyj ną
ofer tą na roz wią zy wa nie po trzeb i pro ble mów klien ta. Do ko nu je się to m.in. po przez
wzrost zna cze nia in for ma cji i do dat ko wych na rzę dzi, tak aby klient sa mo ist nie od krył
swo je po trze by i ocze ki wa nia.

Do kład ne zro zu mie nie pro ce su bu do wa nia mar ki in ter ne to wej za le ży od wła ści we go
zde fi nio wa nia śro do wi ska, w któ rym po wsta je. In ter net bo wiem tyl ko w pew nym
stop niu ada ptu je tra dy cyj nie przy ję te roz wią za nia. W prze ci wień stwie do cha rak te ry -
stycz ne go dla mar ke tin gu jed no kie run ko we go prze sy ła nia in for ma cji pod sta wo wą
ce chą ko mu ni ka cji in ter ne to wej jest dia log z od bior cą. Naj czę ściej wy ni ka ją cą z tej ce -
chy za leż no ścią jest tzw. in te rak tyw ność, klu czo wy ele ment wy róż nia ją cy to me -
dium od tra dy cyj nym ka na łów mar ke tin go wych.

Zmie nia się rów nież cha rak ter nar ra cji i po ro zu mie wa nia się z od bior cą. Do sto so wa -
ny do in dy wi du al nych po trzeb prze kaz (tzw. sper so na li zo wa ny) wy pie ra ko mu ni ka -
cję skie ro wa ną do ma so we go od bior cy okre ślo nych grup do ce lo wych. Po nad to każ dy
klient prze sta je być ano ni mo wy po przez pro ce sy re je stra cyj ne nie zbęd ne w pro ce sie za -
ku pu i sta je się kon kret ną oso bą. Tym sa mym po przecz ka za ufa nia do mar ki zo sta je
usta wio na bar dzo wy so ko.

Zmu sza to fir my do za sto so wa nia du żo bar dziej wy ra fi no wa nych me tod ko mu ni ka -
cji po le ga ją cych ra czej na uzy ska niu zgo dy lub przy zwo le nia i współ pra cy z klien ta -
mi. Stąd co raz czę ściej przy wo ły wa ne są ta kie po ję cia jak „bu do wa nie spo łecz no ści”
czy „za an ga żo wa nie” wska zu ją ce na pe wien ro dzaj re la cji od bior ca – mar ka. Te re la -
cje prze kła da ją się bez po śred nio na mo del biz ne so wy na sta wio ny bar dziej na bu do wę
lo jal nych klien tów niż na jed no ra zo wą sprze daż.

Tech no lo gie in ter ne to we do star cza ją nam wie le moż li wo ści po zy ski wa nia i ana li zo wa -
nia da nych o kon su men tach, po czy na jąc od in for ma cji de mo gra ficz nych do ty czą cych
na sta wie nia do za ku pów czy skłon no ści do okre ślo nych za cho wań. Zbie ra nie i prze -
cho wy wa nie in for ma cji o każ dym użyt kow ni ku po ma ga w bu do wa niu wza jem nych
re la cji mar ka – klient np. po przez bu do wa nie stron de dy ko wa nych. Prze kła da się to
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na częst sze i efek tyw niej sze wi zy ty w ser wi sie. Istot ną funk cją ta kich roz wią zań jest
uła twia nie i uprasz cza nie ko mu ni ka cji z mar ką.

Ele men tem wy róż nia ją cym mar ki in ter ne to we, a wy ni ka ją cym z ich in no wa cyj -
nego cha rak te ru jest ich sta łe po szu ki wa nie moż li wo ści po więk sza nia wła snej war -
tości. Nie ustan nie do ser wi sów do da wa ne są no we usłu gi i funk cjo nal no ści roz sze -
rzają ce pod sta wo wą dzia łal ność. Ta za sa da bez względ ne go wdra ża nia ko lej nych
rozwią zań jest me to dą na utrzy my wa nie bez piecz ne go dy stan su do kon ku ren tów.
Nie jed no krot nie wdra ża nie tych usług wy ni ka bez po śred nio z ana li zy po sia da nych
baz danych klien tów i umie jęt ne go zde fi nio wa nia ich ocze ki wań. W ten spo sób po -
wsta ją funk cjonal no ści od po wia da ją ce bez po śred nio na po trze by użyt kow ni ków. Są
one trud ne do na śla do wa nia przez kon ku ren cję i da ją mar ce nie zbęd ną prze wa gę na
ryn ku.

Ist nie ją cą już prze wa gę wy ko rzy stu ją mar ki tra dy cyj ne, prze no sząc swo ją dzia łal -
ność do in ter ne tu. Znaj du ją się one w lep szej po zy cji star to wej niż czy sto elek tro nicz -
ne bran dy nie ma ją ce tak ob szer nych za so bów i moż li wo ści. Mar ka tra dy cyj na wcho -
dzą ca do sie ci ma utrwa lo ną po zy cję i sta bil ne re la cje z klien ta mi. Po nad to ce chą wy -
róż nia ją cą ją od bran dów in ter ne to wych jest to, że ma in fra struk tu rę, za ple cze lo gi -
stycz ne oraz co naj waż niej sze – roz bu do wa ne sie ci przed sta wi cielstw.

Naj czę ściej mar ki tra dy cyj ne sil nie in te gru ją się ze swo imi młod szy mi sie cio wy mi od -
po wied ni ka mi, tak aby obie mo gły ko rzy stać ze swo ich za let. Jed nak wy zwa nia sto -
ją ce przed elek tro nicz ną wer sją mar ki tra dy cyj nej są trud ne. Mu si ona bo wiem mieć
wszyst kie ce chy mar ki mat ki oraz te, któ re są nie zbęd ne do za ist nie nia w świe cie on -
li ne. Ści sła asy mi la cja pro wa dzi do mar gi na li zo wa nia i uza leż nie nia bran du elek tro -
nicz ne go. Naj czę ściej ist nie nie sie cio wej wer sji zna nej mar ki two rzy je dy nie war tość
do da ną dla jej klien tów. Tak więc mar ki tra dy cyj ne, je śli my ślą o two rze niu sil nych
przed się wzięć sie cio wych, po win ny w jak naj mniej szym stop niu pró bo wać uza leż niać
je od sie bie.

Naj więk sza re wo lu cja w po dej ściu do pro ce su bu do wy mar ki w sie ci to nie sły cha nie
krót ki czas (ang. li ght ning spe ed) po trzeb ny do zbu do wa nia mar ki glo bal nej w in ter -
ne cie. Np. w przy pad ku eBaya wynosił on za le d wie pół to ra ro ku. Zresz tą wszyst kie
glo bal ne mar ki in ter ne to we nie ist nie ją dłu żej niż sa ma sieć. Po rów nu jąc to z tra dy -
cyj ny mi bran da mi, któ rym wy pra co wa nie po zy cji za ję ło nie jed no krot nie de ka dy,
zmia na jest ra dy kal na. Zwłasz cza bio rąc pod uwa gę to, że przed się wzię cia elek tro -
nicz ne dys po nu ją je dy nie ma łym okien kiem, któ rym jest ekran mo ni to ra, aby usta -
no wić więź z od bior cą.

Naj bar dziej zna ne mar ki in ter ne to we wy kra cza ją po za świat on li ne. Jed nak więk szość
wy ko rzy stu je głów nie na rzę dzia sie cio we. Pro ces bu do wa nia mar ki in ter ne to wej wy -
ma ga sil nej stra te gii ko mu ni ka cji oraz sku tecz ne go pro gra mu po zy ski wa nia (przy -
wią zy wa nia) klien tów.

II – Stra te gie i mo de le biz ne su w sie ci
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Nie ste ty, pra wa kie ru ją ce no wą go spo dar ką róż nią się od tych, któ re funkcjonowa ły
do tych czas. Znaj du je to rów nież od bi cie w pro ce sie two rze nia mar ki in ter ne to wej.
W naj prost szym uję ciu róż ni ca po mię dzy mar ka mi tra dy cyj ny mi a elek tro nicz ny mi
spro wa dza się do ogra ni czeń ka na łu dys try bu cji. Twór cy mar ki wy łącz nie in ter ne to wej
(ang. pu re play ers) ma ją do dys po zy cji tyl ko mo ni tor kom pu te ra, któ ry do dat ko wo
mu szą dzie lić z wła ści cie la mi mi lio nów in nych stron in ter ne to wych. Tak więc wal ka
o kon su men ta roz gry wa się na 17 ca lach szkla ne go ekra nu. Si łą mar ki tra dy cyj nej jest
obec ność w na szym bez po śred nim oto cze niu pro duk tów, skle pów, re kla my etc.

Jed nak ta pod sta wo wa od mien ność wy ni ka ją ca ze śro do wisk, w ja kich funk cjo nu ją
marki, de ter mi nu je spo sób po stę po wa nia z nimi. Ba da nia kon su menc kie po twier dza -
ją, że ina czej po strze ga ne są mar ki tra dy cyj ne, a ina czej marki on li ne. In ter nau ci cha -
rak te ry zu ją się wyż szy mi ocze ki wa nia mi niż zwy kli kon su men ci.

Szyb ki roz wój tech no lo gicz ny oraz moż li wo ści, ja kie da je sieć, nie po zo sta ły bez wpły -
wu na fir my dzia ła ją ce w spo sób tra dy cyj ny. Te raz rów nież one pra gną prze no sić swo -
ją dzia łal ność do in ter ne tu. W ję zy ku an giel skim na ten spo sób łą czo ne go pro wa dze -
nia biz ne su funk cjo nu je okre śle nie „clicks and mor tar bu si ness mo del”, które po wsta -
ło po ada pta cji okre śle nia biz ne su tra dy cyj ne go „bricks and mor tar bu si ness mo del”.

Przy prze no sze niu mar ki tra dy cyj nej do in ter ne tu na le ży pa mię tać o kil ku pod sta wo -
wych za sa dach. Po pierw sze, no wa mar ka nie sta je się au to ma tycz nie klo nem mar ki
tra dy cyj nej. Po dru gie, ce chy mar ki elek tro nicz nej są prze no szo ne na jej pier wo wzór.
Po trze cie i naj waż niej sze, ocze ki wa nia od bior ców wo bec mar ki in ter ne to wej mo gą
być dia me tral nie różne niż wo bec tej ist nie ją cej w świe cie tra dy cyj nym.

Hi sto ria roz wo ju biz ne su w sie ci

Sieć w cią gu za le d wie 20 lat z nie wiel kie go pro jek tu na uko we go prze kształ ci ła się
w glo bal ny ka nał biz ne so wy, me dial ny i ko mu ni ka cyj ny. Dzi siaj in ter net jest jed ną
z klu czo wych in no wa cji na świe cie. Co wię cej, w ta kich ob sza rach, jak: edu ka cja, te -
le ko mu ni ka cja, han del czy ban ko wość, in ter net jest in te gral ną czę ścią mo de li biz ne -
so wych. Wła ści wie trud no obec nie okre ślić ja sną gra ni cę po dzia łu po mię dzy sie cią
a tra dy cyj ną dzia łal no ścią.

In ter net zmie nił nie wąt pli wie ska lę pro wa dze nia biz ne su oraz wpły nął zna czą co na
du żą część ryn ków. Je go po ja wie nie się oraz ro sną ce moż li wo ści spra wia ją, że co raz
czę ściej ma my do czy nie nia z mo de la mi biz ne so wy mi, któ re przed po ja wie niem się sie -
ci nie by ły moż li we do zre ali zo wa nia.

Ko mu ni ka cja elek tro nicz na w tak sil nym stop niu wkro czy ła w na szą co dzien ność, że
co raz czę ściej trud no jest nam wy obra zić so bie ży cie i pra cę bez do stę pu do sie ci. Tym -
cza sem hi sto ria ko mer cyj ne go in ter ne tu jest nie zwy kle krót ka – za le d wie w 1995 r.
po wstał naj więk szy świa to wy sklep on li ne Ama zon.com, for mat za pi su dźwię ku MP3
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ist nie je do pie ro od 1997 r., na to miast hi sto ria ban ko wo ści elek tro nicz nej w Pol sce roz -
po czę ła się w 1998 r.

Funk cjo nal ny roz wój in ter ne tu

Dy na micz ny roz wój in ter ne tu wpły wa na po wsta wa nie coraz to no wszych roz wią -
zań biz ne so wych i funk cjo nal nych. W pierw szej po ło wie lat 90. sieć trak to wa na by -
ła głów nie ja ko miej sce po szu ki wa nia i kon su mo wa nia in for ma cji (tzw. fa za od bio ru
tre ści – ang. re ad). Ogra ni cze nie w szyb ko ści łą czy in ter ne to wych spra wia ło, że nie po -
wsta wa ły za awan so wa ne wi try ny in ter ne to we. Por ta le i wy daw cy mniej szych ser -
wi sów kon cen tro wa li się głów nie na do star cza niu tre ści użyt kow ni kom. W pierw -
szych la tach do mi na cji por ta li in ter ne to wych licz ba stron WWW by ła na ty le nie -
wiel ka, że aby sku tecz nie od naj do wać po szu ki wa ne in for ma cje, wy star cza ły roz wią -
za nia ka ta lo go we. Wraz ze zwiększeniem się tre ści w in ter ne cie za czę ły po ja wiać się
pierw sze wy szu ki war ki. Po wstał ko lej ny po prze glą da niu (ang. brow sing) spo sób
kon sump cji i ko rzy sta nia z in ter ne tu – wy szu ki wa nie (ang. se arch). 

Wy szu ki wa nie oka za ło się roz wią za niem sty mu lu ją cym two rze nie ko lej nych mo de -
li in ter ne to wych – skle pów on li ne. Prze szu ki wa nie baz pro duk tów by ło ła twiej szym
spo so bem do cie ra nia do in for ma cji, niż „prze kli ki wa nie” się przez me nu (fa za za ku -
pów) czy roz wój au kcji, któ re wpro wa dzi ły in ter net w fa zę han dlu.

Ko lej nym prze ło mo wym roz wią za niem, któ re zmie ni ło spo sób kon sump cji in ter ne tu
i stwo rzy ło no we moż li wo ści, by ła otwar ta ko mu ni ka cja. Jej fla go wy mi przed sta wi -
cie la mi są ko mu ni ka to ry in ter ne to we (ang. in stant mes sa ging). W Pol sce naj po pu lar -
niej szy mi apli ka cja mi te go ty pu są Ga du -Ga du i Sky pe – li der ko mu ni ka cji gło so wej
na świe cie. Za pew ne w naj bliż szych la tach na le ży spo dzie wać się po pu la ry za cji ko mu -
ni ka cji wi deo.
Od 2005 r. w sie ci na zna cze niu za czę ły zy ski wać tzw. ser wi sy spo łecz no ścio we,
głów nie za spra wą ta kich ma rek, jak: My Spa ce, Fa ce bo ok, YouTu be czy Flickr.

Jed nak in ter net nie jest jed no wy mia ro wy, a je go hi sto rię trud no po dzie lić na kon kret -
ne na stę pu ją ce po so bie eta py. Na hi sto rię roz wią zań in ter ne to wych na le ży spoj rzeć
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Dynamika wzrostu liczby stron internetowych na świecie

Źródło: Hobbes Internet Timeline, Robert H. Zakon, 2006 (www.zakon.org/robert/internet/timeline).
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ra czej jak na wciąż po więk sza ją ce się ze stawy moż li wo ści – za rów no biz ne so wych, jak
i funk cjo nal nych. Zło żo ność in ter ne tu i je go dy na micz ny cha rak ter spra wia ją, że tak
trud no zna leźć po ro zu mie nie w wie lu spo rach o Web 2.0, spo łecz no ści, oce nę pierw -
szych lat roz wo ju in ter ne tu czy wresz cie przy szłość mo de li sie cio wych.

Ko lej nym utrud nie niem jest prze ni ka nie się za rów no faz, eta pów, mo de li biz ne so wych,
jak i spo so bów kon sump cji oraz bu do wy ser wi sów in ter ne to wych. Wy da je się jed nak,
że na tym eta pie roz wo ju sie ci moż na wy róż nić czte ry pod sta wo we mo de le opi su ją ce
spo sób kon sump cji, wy ko rzy sta nia i bu do wy ser wi sów in ter ne to wych.

Web 1.0

Naj wię cej zgo dy jest nie wąt pli wie w oce nie prze szło ści – czy li pierw szych lat roz wo -
ju in ter ne tu, kie dy kon cen tro wa no się głów nie na two rze niu ser wi sów, któ re w mniej -
szym lub więk szym stop niu by ły od zwier cie dle niem tra dy cyj ne go świa ta. Czę sto
w od nie sie niu do te go mo de lu po słu gu je my się ta ki mi okre śle nia mi jak wersja elek tro -
nicz na. Pierw sze wi try ny fir mo we by ły w isto cie elek tro nicz ny mi wer sja mi bro szur

wysoki

wysoki

niski

niski technologia/narzędzia 

tworzenie

(za)wartości

Web 2.0
faza tworzenia treści

(ang. creation):

Blogger, YouTube, Flickr

Web 1.0
faza odbioru treści

(ang. read),

faza portali, e-commerce

i wyszukiwania (interakcja

tylko z treścią strony):

Yahoo!, Amazon, Google

Live Web X.0
faza asymilacji

– telewizje internetowe:

Joost, Babelgum,

internet semantyczny

Społeczności
faza współuczestnictwa,

relacji:

MySpace, Facebook

podmiot „ja”

podmiot „oni”

podmiot „universe”

podmiot „my”

Macierz ewolucji funkcjonalnej internetu

Źródło: Dominik Kaznowski, Kaznowski.blox.pl.
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re kla mo wych i po dob nie jak ser wi sy in for ma cyj ne sta ra ły się na śla do wać w bu do wie
i za war to ści ga ze ty.

Ta fa za czę sto na zy wa na jest fa zą od bio ru tre ści. W tym cza sie je dy nym ele men tem
wza jem ne go od dzia ły wa nia by ła in te rak cja, któ rą moż na okre ślić ja ko tech nicz ną. Tak
na praw dę in ter nau ta mógł de cy do wać tyl ko o tym, w co klik nie i jak dłu go po zo sta -
nie na da nej stro nie. Był skon cen tro wa ny na od naj dy wa niu (w po cząt ko wej fa zie na -
wet nie na szu ka niu, bo nie by ło wy szu ki wa rek, tyl ko ka ta lo gi) i kon su mo wa niu tre -
ści. Wy mia na za cho dzi ła tyl ko po mię dzy kon su men tem a stro ną in ter ne to wą (jej me -
cha ni zma mi tzw. in te rak tyw ny mi, np.: lin ka mi, me nu, for mu la rza mi, iko na mi itp.).

Jest to mo del na sta wio ny na nar ra cję i jed no kie run ko wy prze pływ in for ma cji. Przy -
kła da mi ta kich roz wią zań są: Yahoo! (czy por ta le w ogó le), Ama zon (skle py) czy
Google (wy szu ki war ki). Z punk tu wi dze nia re la cji w tym mo de lu pod mio tem są wy -
daw cy, twór cy lub do staw cy ser wi sów in ter ne to wych. In ter nau ta jest ska za ny wy -
łącz nie na kon sump cję pro duk tów wy my ślo nych i do star czo nych przez naj czę ściej
in sty tu cjo nal nych twór ców. Kon su ment mo że się po ru szać i po dej mo wać de cy zje wy -
łącz nie w ra mach do star czo ne go roz wią za nia (ser wi su).

Web 2.0 (UGC)

Po ję cie „Web 2.0” czę sto utoż sa mia ne jest z ko lej ną, chro no lo gicz nie na stę pu ją cą po so -
bie fa zą lub mo de lem in ter ne to wym. Ta kie po dej ście nie jest w peł ni upraw nio ne.
Pierw szych oznak po ja wia nia się tren du Web 2.0 moż na do szu kać się już w pierw -
szych la tach roz wo ju sie ci (fo ra in ter ne to we, gru py dys ku syj ne). Z dru giej stro ny
ser wi sy opar te wy łącz nie na idei do star cza nia tre ści – jak choćby serwisy
informacyjne – w dal szym cią gu po wsta ją i są kon su mo wa ne przez in ter nau tów.

Wszel kie ko lej ne in no wa cje w sie ci roz sze rza ją jej moż li wo ści i nie na stę pu ją jed na po
dru giej. Na le ży pa mię tać, że każ dy ko lej ny mo de l ko rzy sta z okre ślo nej su my na rzę -
dzi z eta pów wyj ścio wych.

Roz wią za nia Web 2.0 opie ra ją się na two rze niu tre ści (za war to ści), gdzie treść mo że
być de fi nio wa nia w róż ny spo sób. W tym sen sie Web 2.0 opie ra się i w znacz nym
stop niu wy ni ka z mo de lu Web 1.0. Istot ny mi róż ni ca mi są licz ba i spo sób po wsta wa -
nia in for ma cji. Bez dy sku syj nie Web 2.0 to przede wszyst kim ma te ria ły two rzo ne
przez nie pro fe sjo nal nych twór ców. Stąd bez po śred nio wy ni ka tak że znacz nie więk sza
licz ba po wsta ją cych stron – in dy wi du al nych twór ców jest po pro stu wię cej niż za wo -
do wych. Spra wą dys ku syj ną jest oczy wi ście ja kość po wsta ją cych tre ści.

Z punk tu wi dze nia re la cji pod mio tem w Web 2.0 je stem „ja”. Bez wzglę du na typ roz -
wią za nia za war tość jest two rzo na przez zin dy wi du ali zo wa ny pod miot, na wet je śli
jest czę ścią mo de lu spo łecz ne go. Przy kła da mi, które moż na tu taj po dać, są YouTu be
(wi deo), Flickr (fo to gra fie i ob ra zy) czy Blog ger (blo gi).

II – Stra te gie i mo de le biz ne su w sie ci
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Spo łecz no ści

Spo łecz no ści czę sto my lo ne są z mo de la mi Web 2.0, choć w prak ty ce nie rzad ko wza -
jem nie się prze ni ka ją. Co naj waż niej sze, spo łecz ne mo de le w sie ci nie są wca le kon ku -
ren cyj ne wo bec Web 2.0, ale ra czej roz wi ja ją się rów no le gle. Naj istot niej szą róż ni cą
spo łecz no ści w sto sun ku do Web 1.0 i 2.0 jest zbio ro wy pod miot re la cji w mo de lu
„my”. Spo łecz no ści opie ra ją się na współ uczest nic twie i two rze niu bar dziej kon tek stu
niż za war to ści czy tre ści.

Z te go po wo du za spra wą my le nia i utoż sa mia nia Web 2.0 oraz spo łecz no ści w stro -
nę obu tych mo de li kie ro wa ne są za rzu ty o za śmie ca nie sie ci lub two rze nie tre ści o ni -
skiej ja ko ści. To jed nak myl na in ter pre ta cja, po nie waż za da niem spo łecz no ści wca le
nie jest two rze nie in for ma cji. W oczy wi sty spo sób pro fil w ser wi sie spo łecz no ścio -
wym czy ko mu ni ka cja w ko men ta rzach nie słu żą two rze niu ma te ria łów o wy so kim
po zio mie me ry to rycz nym. Ser wi sy spo łecz no ścio we od zwier cie dla ją ra czej siat kę po -
łą czeń spo łecz nych ist nie ją cych re al nie lub two rzą cych no we po wią za nia w ra mach
sie ci spo łecz nej po wsta łej dzię ki in ter ne to wi. Za tem bu do wa nie ocze ki wań two rze nia
war to ści o cha rak te rze in for ma cyj nym w ta kich ser wi sach jest nie uza sad nio ne.

Przy kła da mi ser wi sów spo łecz no ścio wych są: My Spa ce, Fa ce bo ok czy Be bo, gdzie treść
jest co naj wy żej dru go rzęd nym czyn ni kiem wpły wa ją cym na mo del in te rak cji.

Li ve Web

Wy da je się, że ko lej nym istot nym i w na tu ral ny spo sób wy ni ka ją cym z wcze śniej -
szych (rów no le głych) tren dów bę dzie mo del sie ci opar ty na ko mu ni ka cji stru mie nio -
wej. Od 2006 r. moż na już za ob ser wo wać z jed nej stro ny ob ja wy wy czer py wa nia się
wy mie nio nych po wy żej mo de li, a z dru giej – no we roz wią za nia, któ re nie miesz czą
się w trzech po przed nich. Sła bość sta rych (lub mo że le piej po wie dzieć – zde fi nio wa -
nych) mo de li ob ja wia się w kil ku klu czo wych ob sza rach: 
• pro ble my z wy szu ki wa niem (ro sną ca zło żo ność za py tań w wy szu ki war kach,

pro ble my z wy szu ki wa niem ob ra zów i wi deo, w dal szym cią gu opie ra nie się
na wy szu ki wa niu tek sto wym);

• za rzą dza nie toż sa mo ścią on li ne (licz ba ha seł, pro fi li, sys te mów au to ry za cji);
• rosnąca liczba treści w sieci (głów nie za spra wą Web 2.0) i zwią za na z tym trud -

ność w od na le zie niu wia ry god nych in for ma cji;
• pra wa au tor skie (a w rze czy wi sto ści nie przy sto so wa nie obec nych mo de li do dys -

try bu cji in ter ne to wej);
• pro blem trans gra nicz no ści in ter ne tu (roz wią za nia praw ne i biz ne so we nie na dą -

ża ją za glo bal nym mo de lem ko mu ni ka cji czy prze pły wem kon su men tów/ryn ków);
• brak re gu la cji, a co za tym idzie – kon tro li nad tre ścia mi za miesz cza ny mi w sie ci.

War to tak że zwró cić uwa gę na no we tren dy, któ re w znacz nym stop niu zmie nia ją po -
dej ście do mo de li in ter ne to wych. Wy da je mi się, że naj istot niej szym ele men tem, któ -
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ry na le ży brać pod uwa gę, jest tzw. in ter net se man tycz ny. Moż na go utoż sa miać
z „uczło wie cza niem” roz wią zań oraz in ter netem w cza sie rze czy wi stym roz pa try -
wa nym ja ko wy dzie lo ny stru mień cza so prze strzen ny – „uni wer sum”.

Trend se man tycz ny czy mo że ra czej le piej po wie dzieć – an tro po lo gicz ny, to sto so wa nie
ta kich roz wią zań, jak: roz po zna wa nie kon tek stu i zna cze nia ca łych fraz wpi sy wa nych
w okno wy szu ki war ki, two rze nie na wi ga cji i sys te mów ob słu gi urzą dzeń (ang. in ter -
fa ce) w opar ciu o do tyk, sztucz nej in te li gen cji, ko mu ni ka cji gło so wej z urzą dze nia mi
elek tro nicz ny mi (ang. vo ice re co gni tion) czy w koń cu wir tu al nych świa tów. Wszyst -
kie te czyn ni ki wpły wa ją na co raz bar dziej ludz ki cha rak ter two rzo nych mo de li, za tem
w znacz nie więk szym stop niu prze ni ka ją się z rze czy wi sto ścią lub wręcz się nią sta ją.
Praw do po dob nie w nie od le głej przy szło ści do ob słu gi kom pu te rów nie bę dzie ko niecz -
ne po słu gi wa nie się po śred ni mi urzą dze nia mi ta ki mi jak kla wia tu ra czy mysz.

Dru gim istot nym tren dem, któ ry moż na już ob ser wo wać, jest zmia na mo de lu dys -
try bu cji i kon sump cji in ter ne tu z ko rzy sta nia pa kie to we go (od bie ram – wy sy łam, kli -
kam – wcho dzę, pi szę – za pi su ję) na rzecz uczest nic twa w cza sie rze czy wi stym (ma
cha rak ter cią gły). Wszyst kie do tych cza so we mo de le (co jest ich ce chą wspól ną) opie -
ra ły się po cząt ko wo na in te rak cji, a po tem na in te rak tyw no ści (in ter nau ta nie tyl ko
kli ka w ce lu do tar cia do in for ma cji, lecz tak że pró bu je bu do wać re la cje z in ny mi użyt -
kow ni ka mi). Dzi siaj już wi dać, że mo del bu do wa nia i ko rzy sta nia z in ter ne tu w opar -
ciu o na stę pu ją cą po so bie se rię od słon wy czer pu je się.

Mo de le te le wi zji in ter ne to wych ma ją cha rak ter stru mie nio wy, a nie in te rak tyw ny
(ak cja – re ak cja). Czyn nik „li ve” do da je in ter ne to wi ostat ni ele ment zbli ża ją cy sieć do
re al ne go ży cia – nie po wta rzal ność (prze bie gu) cza su. In ter net co raz czę ściej nie bę dzie
sta tycz ny, nie bę dzie cze kał na nas, ale bę dzie ist niał ja ko rów no le gły stru mień, uni -
wer sum, któ re nie jest ni gdzie utrwa la ne. Bę dzie bar dziej rze ką niż je zio rem. Czyn ni -
ki i pod mio ty two rzą ce przy szłe mo de le bę dą te sa me, jed nak wy two rzo na war tość
czy kon tekst bę dzie nie po wta rzal ny.

Przy kła dem, któ ry do brze ilu stru je to zja wi sko, są in ter ne to we trans mi sje te le wi zyj ne on -
li ne. Ekran po dzie lo ny jest na kil ka czę ści, w jed nym oknie wi dzi my re la cję fil mo wą
z dźwię kiem/ko men ta rzem, w dru gim cza tu je my z (nie)zna jo my mi, w trze cim wi dzi my
pod gląd dys ku sji to czą cej się w po ko jach obok przy in nych trans mi sjach na ży wo. W tym
przy pad ku nie moż na w każ dej chwi li wejść do sie ci i do świad czać te go sa me go – dzię ki
prze bie go wi cza su in ter net bę dzie co raz czę ściej miej scem to cze nia się wy da rzeń.

Pod sta wo we ro dza je i mo de le przed się wzięć
inter ne to wych
Biz nes w sie ci w spo sób za sad ni czy od róż nia się od mo de lu zna ne go nam z tra dy cyj -
nej go spo dar ki. Do ty czy to za rów no cha rak te ru przed się wzięć, jak i do mi nu ją cych
w sie ci mo de li biz ne so wych. Po nad to dzię ki moż li wo ściom in ter ne tu wie le do tych -

II – Stra te gie i mo de le biz ne su w sie ci
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cza so wych ryn ków zo sta ło na no wo zde fi nio wa nych oraz czę ścio wo lub cał ko wi cie
prze bu do wa nych. Ogól ną cha rak te ry sty ką in ter ne tu ja ko oto cze nia biz ne so we go jest
mniej sze zna cze nie mo de lu sprze da ży bez po śred niej.

Pod sta wo we mo de le przy cho do we w sie ci to:
• Przy cho dy z re kla my – to je den z do mi nu ją cych mo de li w sie ci. Ser wi sy in ter ne -

to we pra wie wy łącz nie lub w znacz nym stop niu fi nan su ją swo ją dzia łal ność z przy -
cho dów re kla mo wych. Bez po śred nią przy czy ną po pu lar no ści te go spo so bu fi nan -
so wa nia jest nie chęć użyt kow ni ków do pła ce nia za treść w in ter ne cie. W prze ci -
wień stwie np. do ga zet czy cza so pism kon su men ci ocze ku ją bez płat ne go do stę pu
do in for ma cji na stro nach in ter ne to wych. Za tem kosz ty ich utrzy ma nia prze no -
szo ne są na re kla mo daw ców.

• Mi kro płat no ści – ma ła po pu lar ność, ry zy ko oraz uciąż li wość do ko ny wa nia trans -
ak cji w sie ci w pierw szych la tach jej roz wo ju by ły po wo dem po pu la ry za cji te go
wła śnie spo so bu bu do wa nia przy cho dów przez pod mio ty in ter ne to we. Ni ska jed no -
ra zo wa opła ta za do stęp do tre ści, moż li wość po bra nia pli ku, sko rzy sta nia z gry
on li ne czy in nej usłu gi w sie ci wią że się z ni skim ry zy kiem dla użyt kow ni ka. Ca ły
czas do trans ak cji o ni skich war to ściach wy ko rzy sty wa ne są czę sto te le fo ny ko -
mór ko we i tzw. usłu gi pre mium (np. SMS, MMS Pre mium). Dla sku tecz ne go funk -
cjo no wa nia te go mo de lu ze wzglę du na nie wiel ki po ziom jed no ra zo wej trans ak cji
nie zbęd na jest du ża ska la. 

Fazy i modele rozwoju internetu

Źródło: Dominik Kaznowski, Kaznowski.blox.pl.
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• Abo na men ty – mo del zbli żo ny w swo jej idei do mo de lu mi kro płat no ści i czę sto
z nim łą czo ny. Wy ko rzy sty wa ny za zwy czaj dla dłuż sze go niż kil ka dni lub wie lo -
krot ne go ko rzy sta nia z okre ślo nej usłu gi za po mo cą sie ci, np. do stęp do ar chi wal -
nych za so bów ser wi sów in ter ne to wych lub sta ły abo na ment do stę pu do ser we ra
gier sie cio wych. 

• Pro wi zje – ba zu ją cy na po bie ra niu opłat od re kla mo daw ców lub part ne rów biz ne -
so wych za wy ko na nie przez użyt kow ni ków okre ślo nej ak cji lub za kon kret ny efekt
dzia łań ser wi su in ter ne to we go – np. za klik nię cie, wy peł nie nie for mu la rza re je stra -
cyj ne go lub po pro stu za za kup to wa ru w skle pie in ter ne to wym. W tej sy tu acji ser -
wis in ter ne to wy wy stę pu je w ro li po śred ni ka po mię dzy stro na mi trans ak cji. 

• Sprze daż bez po śred nia – czy li mo del więk szo ści skle pów in ter ne to wych, w któ -
rym źró dłem zy sków jest mar ża uzy ska na ze sprze da ży pro duk tów i usług.

• Brak bez po śred nich zy sków – to czę sto po mi ja ny mo del do ty czą cy jed nak znacz -
nej czę ści firm tra dy cyj nej go spo dar ki, któ re wy ko rzy stu ją in ter net do opty ma li za -
cji kosz tów, np. prze no sząc pro ce sy ob słu gi klien ta do in ter ne tu. W ta kiej sy tu acji
zy skiem fir my jest ob ni że nie dzię ki efek tyw niej szej re ali za cji wy bra nych pro ce sów
kosz tów w in nych ob sza rach.

Po wyż sze mo de le czę sto są ze so bą łą czo ne. W prak ty ce pod mio ty in ter ne to we sta ra -
ją się wy ko rzy sty wać jak naj wię cej mo de li przy cho do wych. Po zwa la to na zdy wer -
sy fi ko wa nie źró deł przy cho dów, bar dziej wy daj ne wy ko rzy sta nie za so bów ser wi su
(np. wol nych po wierzch ni re kla mo wych) oraz do tar cie do róż nych grup klien tów.
Przy kła dem te go ty pu dzia łań mo że być emi sja płat nej re kla my przez sklep in ter ne -
to wy.

Po nad to ze wzglę du na po do bień stwa mo de li czę sto dzia łal ność in ter ne to wa jest roz -
pa try wa na i dzie lo na we dług stron wy stę pu ją cych w trans ak cji. Pod sta wą po dzia łu
są kie run ki prze pły wu pro duk tów lub usług i za pła ty za nie. Po niż sze ze sta wie nie
obej mu je czte ry naj po pu lar niej sze mo de le:
• BtoB (ang. bu si ness to bu si ness) – mo del, w któ rym jed na fir ma ofe ru je dru giej

to war lub usłu gę, a trans ak cja i prze pływ fi nan so wy od by wa ją się wy łącz nie po mię -
dzy dwo ma przed się bior stwa mi. Do te go ty pu przed się wzięć moż na za li czyć po -
rów ny war ki cen, pa sa że han dlo we w sie ci czy plat for my prze tar go we. 

• BtoC (ang. bu si ness to cu sto mer) – mo del, w któ rym fir ma ofe ru je swo je pro -
duk ty bez po śred nio kon su men tom i to oni wno szą opła tę za ko rzy sta nie z produktu
lub jego na by cie. W tym mo de lu dzia ła ją skle py in ter ne to we. 

• CtoC (ang. customer to customer) – przed się wzię cia, w któ rych kon su men ci
sprze da ją swo je pro duk ty lub usłu gi bez po śred nio in nym użyt kow ni kom. Przy kła -
da mi ta kich mo de li mo gą być au kcje lub han del przed mio ta mi w wir tu al nym
świecie. 

• CtoB (ang. customer to business) – tak okre śla się sy tu ację, w któ rej kon su men -
ci sprze da ją swo je pro duk ty lub usłu gi bez po śred nio fir mom. Choć nie jest to roz -
po wszech nio ny mo del, ko rzy sta ją z nie go np. oso by za ra bia ją ce na re kla mach na
pry wat nych blo gach, pro jek tan ci ser wi sów in ter ne to wych, lo go ty pów czy opa ko -
wań pro duk tów. Te go ty pu ofer ty są za zwy czaj za miesz cza ne w więk szych zbio -
rach, aby za pew nić szerszy wy bór, np. wy gląd stron in ter ne to wych. 

II – Stra te gie i mo de le biz ne su w sie ci
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Po dob nie jak w przy pad ku mo de li przy cho do wych czę stą prak ty ką jest łą cze nie w róż -
nych ob sza rach dzia łal no ści kil ku źró deł przy cho dów. W przy to czo nym przy kła dzie
skle pu in ter ne to we go, który oprócz sprze da ży zajmuje się również emisją płat nych re -
kla m, w pierw szym przy pad ku dzia ła on w mo de lu BtoC, a w dru gim BtoB – sprze -
da je bo wiem po wierzch nię re kla mo wą in nej fir mie.

Mo de le obec no ści w in ter ne cie ze wzglę du
na rodzaj i wiel kość przed się bior stwa

Spo sób po dej ścia do obec no ści w in ter ne cie mo że za le żeć tak że od uwa run ko wań zwią -
za nych z wiel ko ścią fir my, za so ba mi, któ ry mi dys po nu je, czy ro dza jem dzia łal no ści.
Nie każ de przed się bior stwo po win no w tym sa mym stop niu kon cen tro wać się na
dzia ła niach w sie ci, a sam pro ces ada pto wa nia no wych roz wią zań mo że prze bie gać
w róż nym tem pie na wet w ra mach firm re pre zen tu ją cych ten sam sek tor. Bio rąc pod
uwa gę po wyż sze ce chy, wy róż nia my na stę pu ją ce mo de le obec no ści w in ter ne cie:
• Mo del tra dy cyj ny (ang. bricks and mor tar) – to cał ko wi cie skon cen tro wa ny na

kla sycz nym spo so bie pro wa dze nia dzia łal no ści spo sób po dej ścia do biz ne su. W ta kiej
sy tu acji fir ma za do wa la się za zwy czaj zwy kłą in for ma cyj ną wi try ną fir mo wą, któ -
ra peł ni funk cję in ter ne to wej wi zy tów ki. Ta kie po dej ście nie wy klu cza re ali zo wa nia
kam pa nii re kla mo wych w in ter ne cie, jed nak ko rzy ści uzy ski wa ne z tych dzia łań są
kon su mo wa ne w tra dy cyj ny spo sób. Przy kła da mi te go ty pu firm są np.: mar ki sta -
cji pa liw, sie ci bu ti ków czy fir my z bran ży ga stro no micz nej – jed nym sło wem przed -
się wzię cia do brze pro spe ru ją ce bez ak tyw nej obec no ści w sie ci. Choć zna ne są oczy -
wi ście przy kła dy usług mo gą cych wspie rać te go ty pu biz ne sy, jak choć by za ma wia -
nie piz zy przez in ter net.

• Mo del mie sza ny (ang. clicks and mor tar) – w tej ka te go rii miesz czą się wszyst -
kie fir my, któ re po cząt ko wo pro wa dzi ły tra dy cyj ną dzia łal ność, aby z cza sem
w zna czą cym stop niu za cząć ją prze no sić do in ter ne tu. O mo de lu mie sza nym mó -
wi my za zwy czaj w sy tu acji, w któ rej znacz na część dzia łal no ści, przy cho dów lub
ope ra cji jest re ali zo wa na za po mo cą in ter ne tu. Do tej ka te go rii moż na za li czyć ta -
kie fir my, jak: księ gar nie (któ re oprócz tra dy cyj nej dzia łal no ści pro wa dzą tak że
sprze daż on li ne), ban ki (ban ko wość elek tro nicz na) czy sta cje ra dio we (na da ją ce pro -
gram tak że przez in ter net). 

• Mo del czy sty (ang. pu re play ers) – są to fir my pro wa dzą ce dzia łal ność wy łącz -
nie w in ter ne cie. Nie ma ją one fi zycz nych pla có wek dys try bu cji czy ob słu gi. W tej
ka te go rii mie ści się wie le wy mie nio nych już ro dza jów przed się wzięć in ter ne to wych,
głów nie: skle py in ter ne to we, por ta le i ser wi sy in ter ne to we za ra bia ją ce na re kla mie,
plat for my au kcyj ne, trans ak cyj ne etc.

Ma łe i śred nie przed się bior stwa

In ter net sta je się po wszech nym na rzę dziem tak że wśród małych i średnich firm. Więk -
szość te go ty pu pod mio tów roz po czy na wy ko rzy sty wa nie sie ci w swo jej dzia łal no ści biz -
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ne so wej od pocz ty elek tro nicz nej i stwo rze nia pro stej stro ny in ter ne to wej. Jed nak co raz
czę ściej ma my do czy nie nia z wy ko rzy sty wa niem przez przed się bior ców in ter ne tu w bar -
dziej za awan so wa ny spo sób. Ta dzia łal ność ma kil ka pod sta wo wych wy mia rów:
• Prze no sze nie dzia łal no ści pro mo cyj nej do sie ci – co raz czę ściej ak tu al ne cen -

ni ki, ofer ty czy pre zen ta cje no wych pro duk tów ła twiej, a co waż niej sze – ta niej, jest
zamie szczać na stro nie in ter ne to wej. Do tej po ry je dy ną moż li wo ścią do tar cia do
po ten cjal nych klien tów lub part ne rów by ła bro szu ra fir mo wa. 

• Za mó wie nia on li ne – szyb kość i ela stycz ność in ter ne tu wy ko rzy sty wa na jest tak -
że do two rze nia pro stych sys te mów za mó wień i na wet je śli opar te są one na po czcie
elek tro nicz nej, w zna czą cy spo sób skra ca to czas re ak cji. Bar dziej zło żo ne sys te my
po zwa la ją np. na bu do wa nie baz da nych, póź niej szą ana li zę oraz opty ma li za cję pro -
ce sów za mó wień i do staw. 

• Sys te my obie gu do ku men tów – zwłasz cza w śred nich przed się bior stwach co raz
czę ściej do ku men ty i pli ki po wsta ją ce w wy ni ku ak tyw no ści klien tów na stro nie
in ter ne to wej są prze twa rza ne w in nych sys te mach fir my (np. księ go wym, ma ga -
zy no wym). Po zwa la to przy spie szyć czas ich obiegu oraz ob ni żyć kosz ty. 

• Ekstra ne ty, in tra ne ty – czy li wy dzie lo ne dla klien tów, part ne rów lub pra cow ni -
ków czę ści ser wi sów in ter ne to wych po zwa la ją ce na per so na li zo wa nie in for ma cji,
usług lub ofer ty kie ro wa nej do okre ślo nych grup. Co raz czę ściej są one wy ko rzy -
sty wa ne rów nież ja ko ele ment za rzą dza nia roz pro szo ny mi sie cia mi sprze da ży lub
ko mu ni ka cji z punk ta mi dys try bu cji.

In ter net a sprze daż

Sprze daż w sie ci, zwłasz cza dla firm nie ma ją cych do świad cze nia in ter ne to we go, nie
jest za da niem ła twym. Nie wąt pli wie roz po czy na jąc bu do wę sprze da ży w sie ci, nie
na le ży się od ra zu spo dzie wać wiel kich efek tów. Jed nak mi mo wszyst ko war to roz -
wi jać ten ka nał sprze da ży. Na tym jesz cze dość wcze snym eta pie roz wo ju in ter ne tu
w Pol sce moż na dzię ki te mu zdo być prze wa gę kon ku ren cyj ną, któ ra mo że oka zać się
nie oce nio na w przy szłych la tach. Na le ży za tem pod cho dzić to te go pro ce su bar dziej
jak do in we sty cji, jed no cze śnie pa mię ta jąc o tym, że wcze śniej czy póź niej in ter net bę -
dzie po wszech nym na rzę dziem w ob ro cie han dlo wym.

Roz wój sprze da ży in ter ne to wej to tak że, a mo że przede wszyst kim in we sty cja w wie -
dzę. Nie zwy kle czę sto pró by re ali za cji pro jek tów sprze da żo wych w in ter ne cie koń czą
się po raż ka mi wła śnie z po wo du bra ku wie dzy na te mat pod sta wo wych me cha ni -
zmów sprze da ży in ter ne to wej (np. zbyt skom pli ko wa ny for mu larz re je stra cji, zbyt
dłu gi czas do sta wy, zła ob słu ga klien ta etc.). Po wstęp nych po raż kach pro jek ty sprze -
da żo we są, nie ste ty, czę sto po rzu ca ne ja ko nie efek tyw ne.
De cy zja o wej ściu (lub nie wcho dze niu) do sprze da ży sie cio wej po win na być świa do -
ma i prze my śla na. Wpły wa ona bo wiem na wie le ob sza rów dzia ła nia fir my: lo gi sty -
kę, ob słu gę klien ta, mar ke ting, pro ce sy fi nan so we czy po li ty kę ce no wą. Mo że rów nież
przy czy nić się do kon flik tu ka na łów sprze da ży. W związ ku z tym jest de cy zją waż -
ną z punk tu wi dze nia an ga żo wa nia za so bów.

II – Stra te gie i mo de le biz ne su w sie ci
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Du żą ko rzy ścią zwią za ną z pro ce sem roz pa try wa nia za i prze ciw wej ścia do sprze da -
ży w sie ci jest zbu do wa nie od po wie dzi na wie le istot nych py tań, któ re na co dzień
nie są w fir mie za da wa ne. Oto kil ka z nich:
• Czy in ter net jest dla nas waż ny ja ko ka nał dys try bu cji?

Od po wiedź mo że być za rów no po zy tyw na, jak i ne ga tyw na. Nie każ da fir ma dys -
po nu je ofer tą pro duk tów lub usług, któ re z do brą sku tecz no ścią mo gą być sprze -
da wa ne przez in ter net. Oczy wi ście nie ozna cza to, że nie moż na wy ko rzy sty wać sie -
ci np. do wspar cia sprze da ży w in nych ka na łach, pro ce sie ob słu gi klien ta czy do ce -
lów mar ke tin go wych. 

• Ho ry zont cza so wy – kie dy za mie rza my roz po cząć sprze daż?
Od po wiedź na to py ta nie tak że nie jest jed no znacz na i mo że za le żeć od róż nych
uwa run ko wań. Jed nak głów ny mi czyn ni ka mi wpły wa ją cy mi na de cy zję w tym
za kre sie są na po zio mie ope ra cyj nym moż li wo ści fir my, ta kie jak: ogra ni cze nia tech -
nicz ne, za so by ludz kie, fi nan so we, po sia da ne do świad cze nie (ang. know -how). Na
po zio mie za rząd czym jest to stra te gia fir my – być mo że wdro że nie sprze da ży in ter -
ne to wej war to sko re lo wać z in ny mi dzia ła nia mi przed się bior stwa lub z ja kichś po -
wo dów odło żyć w cza sie. Jed nak okre śle nie choć by przy bli żo ne go ter mi nu po zwa -
la śle dzić po stę py prac, dzia ła mo ty wu ją co oraz da je szan sę na nie zbęd ne ko rek ty,
np. za kre su wdro że nia. Ter min ten mo że zo stać okre ślo ny tak że pa syw nie, np.: „Do
koń ca ro ku nie zaj mu je my się dzia ła nia mi w ob sza rze sprze da ży in ter ne to wej”. Ta -
kie po sta wie nie spra wy tak że znacz nie uła twia dzia ła nia. 

• Czy za mie rza my sprze da wać w sie ci wszyst kie na sze pro duk ty i usłu gi,
czy tyl ko ich część?
De cy zja o wej ściu ze sprze da żą do sie ci nie za wsze mu si wią zać się z ko niecz no ścią
udo stęp nie nia ca łej ofer ty. Być mo że na po cząt ku war to za cząć od kon kret nej gru -
py pro duk to wej. Z dru giej stro ny ist nie ją mo de le sprze da ży, któ re pre miu ją jak naj -
bar dziej peł ną ofer tę pro duk to wą, np. skle py spo żyw cze. W ta kim przy pad ku trud -
no zde cy do wać się na sprze daż tyl ko czę ści pro duk tów. 

• Ja kie pro duk ty chce my sprze da wać on li ne?
Wy bór pro duk tów lub usług sprze da wa nych on li ne mo że wią zać się z pew ny mi
uwa run ko wa nia mi, ta ki mi jak: po ten cjal ny kon flikt ka na łów sprze da ży (np. tań -
sza sprze daż w sie ci bę dzie ka ni ba li zo wać sprze daż fi zycz ną), do sto so wa nie usług
lub pro duk tów do in ter ne to wej sprze da ży (np. ni ska ce na jed nost ko wa nie któ rych
pro duk tów nie po zo sta wia miej sca na mar żę, a kosz ty wy sył ki mo gą znacz nie prze -
kra czać kosz ty za ku pu), obec ność w seg men cie sil nej kon ku ren cji (np. du że go pod -
mio tu o ugrun to wa nej po zy cji) czy pe ne tra cja in ter ne tu w gru pie kon su men tów
da ne go pro duk tu (np. skie ro wa ne go do osób star szych, któ re re la tyw nie rzad ko ko -
rzy sta ją z sie ci). 

• Mo że le piej stwo rzyć pro duk ty de dy ko wa ne do sprze da ży w sie ci?
Jest to je den z czę sto sto so wa nych spo so bów roz wią zu ją cych pro ble my kon -
fliktu ka na łów sprze da ży, przy sto so wa nia do sprze da ży on li ne i po li ty ki ce no wej.
Po zwa la to na opra co wa nie de dy ko wa ne go pro duk tu do sto so wa ne go do okre ślo -
nych wa run ków ryn ko wych – w tym przy pad ku in ter ne tu. Czę sto te go ty pu pro -
duk ty są kre owa ne w sek to rze usług fi nan so wych (kre dy ty, lo ka ty, ubez pie cze nia
etc.). 
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• Kto w or ga ni za cji bę dzie od po wie dzial ny za sprze daż in ter ne to wą?
Mo że się wy da wać, że od po wiedź na to py ta nie jest oczy wi sta. Jed nak nie za wsze
umiej sco wie nie e -com mer ce w dzia le sprze da ży bez po śred niej mo że być uza sad nio -
ne. Czę sto na po cząt ko wym eta pie wdro że nia sprze daż w no wym ka na le mo że być
od bie ra na ja ko za gro że nie i nie uzy ski wać wy star cza ją ce go wspar cia lub po pro stu
być tor pe do wa na. Po nad to no wy ka nał sprze da ży, a zwłasz cza in ter net wy ma ga
in nych kom pe ten cji niż np. sprze daż bez po śred nia czy kor po ra cyj na. 

• Czy zo sta nie wy dzie lo na od ręb na ko mór ka zaj mu ją ca się e -com mer ce?
Od po wiedź na to py ta nie moż na roz pa try wać na dwóch po zio mach – wy dzie le nia
ko mór ki (lub oso by) w ra mach ist nie ją ce go dzia łu lub utwo rze nia sa mo dziel ne go
dzia łu sprze da ży on li ne. Nie za leż na jed nost ka wy da je się lep szym roz wią za niem
w przy pad ku sprze da ży w sie ci pro duk tów stwo rzo nych spe cjal nie dla te go ka na łu. 

To oczy wi ście wy bra ne za gad nie nia. Po mi mo wszel kich za let in ter ne tu bu do wa sprze -
da ży w sie ci jest pro ce sem dłu go fa lo wym. Bez ja snych od po wie dzi mię dzy in ny mi na
ta kie wła śnie py ta nia trud no my śleć o sku tecz nej sprze da ży w in ter ne cie. Tym cza -
sem wie le te go ty pu przed się wzięć jest re ali zo wa nych bez głęb szej re flek sji oraz w ode -
rwa niu od re aliów ca łe go spek trum dzia łal no ści fir my.

Oba wy i uprze dze nia zwią za ne z wy ko rzy sty wa niem
in ter ne tu

Roz wój i po pu lar ność in ter ne tu spra wia ją, że znacz nie czę ściej mó wi się o szan sach
i za le tach sie ci. Jed nak in ter net ma wie le ogra ni czeń. Roz wa ża jąc ogra ni cze nia sie ci,
war to kon cen tro wać się na tych re al nych, a nie wy ni ka ją cych z uprze dzeń czy za sły -
sza nych opi nii. Z dru giej stro ny, bę dąc świa do mym ogra ni czeń i uwa run ko wań, ja -
kim pod da ny jest in ter net, moż na sta rać się im prze ciw dzia łać. Naj częst sze pro ble my
zwią za ne z wy ko rzy sty wa niem in ter ne tu to:
• Oba wa, strach przed nie zna nym, no wym me dium. To czę sto spo ty ka na po sta wa.

Je śli cze goś nie zna my, nie ro zu mie my – od rzu camy to. Do dal szych po szu ki wań skła nia
mnie to, że to me dium – czy te go chce my, czy nie – bę dzie się roz wi ja ło. Dla cze go? Bo chcą
te go kon su men ci, któ rzy ko rzy sta ją z sie ci co raz licz niej, czę ściej i in ten syw niej. In ter net
nie mu si być sta wia ny na pie de sta le biz ne su czy mar ke tin gu, ale nie moż na o nim za po -
mi nać. Naj bez piecz niej szym roz wią za niem dla firm, któ re nie są in no wa to ra mi, jest po
pro stu po dą ża nie za ryn kiem, co np. w mar ke tin gu ozna cza, że oko ło 10 proc. pie nię dzy
prze zna czo nych na re kla mę w me diach po win no tra fić do sie ci. 

• In ter net jest skom pli ko wa ny i trud ny. To praw da. Jed nak aby go wy ko rzy sty -
wać w dzia ła niach biz ne so wych, nie trze ba wca le się gać do skom pli ko wa nych me -
tod. Po nad to za wsze je śli cze goś nie wie my, mo że my ku pić nie zbęd ne kom pe ten cje
(np. za trud nia jąc pra cow ni ka lub zle ca jąc pra cę fir mie ze wnętrz nej). Z cza sem sa -
mi bę dzie my się uczyć i wraz z ty mi po stę pa mi bę dzie zmie niać się w na szych
oczach wy obra że nie te go, co jest skom pli ko wa ne. 

• W in nych me diach te sa me efek ty osią ga my mniej szym na kła dem pra cy. To
tak że praw da i być mo że w tym tkwi głów ny pro blem z wy ko rzy sta niem in ter ne -

II – Stra te gie i mo de le biz ne su w sie ci
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tu. Czy jed nak zle ca jąc pro duk cję re kla my te le wi zyj nej, sa mi sta je my za ka me rą?
Oczy wi ście nie, zle ca my to ca łe mu szta bo wi spe cja li stów. Je śli wy ka że my się po -
dob nym po dej ściem do in ter ne tu, to wszyst ko mo że się oka zać mniej pra co chłon -
ne. Pod su mo wu jąc, z za sa dy in ter net jest rze czy wi ście bar dziej wy ma ga ją cy, jed -
nak efek ty uzy ska ne z te go ka na łu są wyż sze. Im wię cej wło żysz, tym wię cej wyj -
miesz. Po pro stu w sie ci obo wią zu ją in ne mia ry. 

• In ter net ma ma ły za sięg. Po mi mo jed ne go z naj gor szych w Eu ro pie wskaź ni ka
licz by użyt kow ni ków internetu w Pol sce in ter nau tów jest już wię cej niż miesz kań -
ców Bel gii czy Gre cji. Za sta nów my się nad tym w kon tek ście okre śle nia „ma ły za -
sięg”. Roz wi nę przy kład – gdy by przy szło nam wpro wa dzać pro dukt na ry nek grec -
ki czy bel gij ski, to czy tak że uzna li by śmy go za ma ły? 

• In ter net jest dro gi. In ter net rze czy wi ście ofe ru je wyż szy koszt do tar cia. Jed nak
czy re kla ma w te le wi zji bądź w pra sie jest in te rak tyw na? Po rów nu jąc kosz ty po mię -
dzy in ter ne tem a in ny mi me dia mi, w tym tak że kosz ty pro wa dze nia biz ne su, czę -
sto za po mi na się o tym, że nie moż na ich bez po śred nio po rów ny wać. Ile by ła by
war ta re kla ma w te le wi zji, gdy by moż na by ło w nią klik nąć? Ty le sa mo co tra dy -
cyj na czy wię cej? 

• Moi klien ci nie ko rzy sta ją z sie ci. Rze czy wi ście wie le grup nie ko rzy sta jesz cze
w Pol sce z in ter ne tu. Jed nak z sie ci ko rzy sta naj waż niej sza gru pa kon su men tów
– oso by, któ re są li de ra mi opi nii (ang. in flu en cers, trend set ters) i kształ tu ją po sta -
wy oraz za cho wa nia po zo sta łej czę ści klien tów. Czy fir ma jest w sta nie zi gno ro -
wać tę gru pę? Czy rze czy wi ście nie za le ży jej na tym, aby do trzeć do osób,
które kreu ją po sta wy za ku po we in nych kon su men tów? Je śli nie, war to po my śleć
o tym, że do cie ra ją do nich twoi kon ku ren ci. Mo że to zmie ni two je spoj rze nia na tę
sprawę. 

• Z in ter ne tu ko rzy stają tyl ko mło dzież i stu den ci. To tak że praw da, ale czę -
ścio wa. Rze czy wi ście naj licz niej szą gru pę de mo gra ficz ną w pol skiej sie ci stanowią
ucznio wie i stu den ci, ale te sa me ba da nia po wie dzą ci, że naj licz niej szą gru pą użyt -
kow ni ków sie ci są oso by miesz ka ją ce na wsi. Ten przy kład po ka zu je, że wnio ski
naj le piej bu do wać na pod sta wie wła snych ana liz, a nie ogól nie przy ję tych za ło żeń.
Na le ży pa mię tać, że struk tu ra użyt kow ni ków jest zło żo na. 

• In ter net to śmiet nik. Praw da. Tym ła twiej za ist nieć do brym pro jek tom. Każ da ja -
kość w sie ci ma szan sę na uzna nie. Wła śnie za miast kon te sta cji i kry ty ki war to
udo wod nić, że moż na zro bić coś do bre go. Nie ste ty, jak zwy kle by wa w ta kich przy -
pad kach, oka zu je się, że trud niej jest rze czy wi ście do star czyć re al ną war tość użyt -
kow ni kom. 

• Brak świa do mo ści zna cze nia i moż li wo ści in ter ne tu. Więk szość mo ich roz -
mów ców nie zwią za nych z in ter ne tem nie jest świa do ma te go, czym jest sieć. In ter -
net przede wszyst kim nie jest ano ni mo wy. Nie jest to tak że tyl ko i wy łącz nie me -
dium. Jest to ka nał dys try bu cji, ko mu ni ka cji, usłu go wy, sprze da żo wy, ba daw czy,
spo łecz ny etc. Funk cja me dial na to tyl ko je go po bocz na ce cha. 

• In ter net nie prze kła da się na sprze daż. Na wszyst ko po trze ba cza su. Rów nież
in ter ne to we mo de le sprze da żo we wy ma ga ją cza su na do sko na le nie oraz sta ły roz -
wój i cią głe po szu ki wa nie no wych po my słów. Nic nie stoi w miej scu, a zwłasz cza
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sprze daż, tym bar dziej w in ter ne cie. Sieć po dob nie jak in ne ka na ły sprze da ży nie da -
je nic za dar mo. To tak jak by przy jąć, że to war na pół ce sam się sprze da.

Nie wiem, czy moż na coś jesz cze do dać do tej li sty, a mo że tak na praw dę nie są to pro -
ble my? Być mo że wszyst ko za le ży od punk tu wi dze nia. Dzia łal ność w in ter ne cie po -
dob nie jak na in nych ryn kach wy ma ga od każ de go przed się bior stwa wie dzy i de ter -
mi na cji. Nie ule gaj my złu dze niu, że w sie ci moż na ła twiej od nieść suk ces, ale tak że nie
po pa daj my w odrę twie nie wy ni ka ją ce z wy mie nio nych uwa run ko wań.

Mię dzy na ro do wy wy miar biz ne su w sie ci

Czę sto za po mi na my o tym, że każ de przed się wzię cie w sie ci ma z za ło że nia wy miar glo -
bal ny. Każ da stro na in ter ne to wa jest do stęp na dla każ de go miesz kań ca zie mi bez wzglę du
na miej sce, spo sób czy po rę, w ja kiej łą czy się z in ter ne tem. Tę ce chę in ter ne tu moż na wy -
ko rzy stać na dwa spo so by. Po pierw sze, w za ło że niach po my słu na przed się wzię cie in ter -
ne to we moż na pró bo wać stwo rzyć mię dzy na ro do wy mo del za kła da ją cy jed no cze sny start
na wie lu ryn kach – ho mo ge nicz nych np. pod wzglę dem ję zy ka. Ta kie po dej ście za pew nia
twór com już na star cie du żo więk szy po ten cjał bez ko niecz no ści po no sze nia do dat ko wych
kosz tów. Po drugie – każ dy, na wet ist nie ją cy już biz nes lo kal ny, dzię ki sie ci mo że po zy skać
no wych klien tów z zu peł nie in nych re gio nów kra ju czy na wet świa ta.

Ro dza je pod mio tów ryn ku mar ke tin gu
internetowe go

Wraz ze wzro stem na kła dów na mar ke ting w in ter ne cie ro śnie tak że licz ba pod mio -
tów spe cja li zu ją cych się w do star cza niu usług w tym za kre sie. Po nad to w ślad za doj -
rze wa niem bran ży me diów in te rak tyw nych po wsta ją no we seg men ty usług zwią za -
nych z co raz sku tecz niej szą re ali za cją dzia łań pro mo cyj nych w sie ci. Z usług do mów
me dio wych i agen cji in te rak tyw nych ko rzy sta ją naj więk si re kla mo daw cy. War to jed -
nak mieć ogól ne ro ze zna nie odnośnie do funk cji i za dań re ali zo wa nych przez pod mio -
ty klu czo we dla ryn ku in te rak tyw ne go.

Por ta le

Por ta le są naj więk szy mi pod wzglę dem za war to ści tre ści i za się gu pod mio ta mi in ter ne to -
wy mi. Choć pod wzglę dem licz by użyt kow ni ków ustę pu ją nie znacz nie wy szu ki war kom
(np. Go ogle) czy na ryn kach świa to wych bar dziej wy spe cja li zo wa nym ser wi som, ta kim
jak: YouTu be, Ama zon czy eBay, ja ko je dy ne są w sta nie za ofe ro wać re kla mo daw com za -
rów no du ży za sięg, jak i sze ro ki wy bór kon tek stu, w któ rym mo że być emi to wa na re kla -
ma. Por ta le z za ło że nia są wie lo te ma tycz ne, skła da ją się z du żej licz by po wią za nych ze so -
bą pod ser wi sów po świę co nych niemal wszyst kim dzie dzi nom ży cia.

II – Stra te gie i mo de le biz ne su w sie ci
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Dziś licz ba ser wi sów por ta li z re gu ły prze kra cza set kę. Oprócz ofe ro wa nia do stę pu
do róż nych ty pów tre ści zaj mu ją się tak że do star cza niem usług użyt kow ni kom. Stra -
te gia por ta li po le ga na in te gro wa niu wie lu ro dza jów tre ści i usług pod jed ną mar ką.

Trzo nem por ta lu, je go naj waż niej szym ele men tem jest stro na głów na. Peł ni ona funk -
cję wi zy tów ki i roz pro wa dza użyt kow ni ków po wszyst kich tre ściach. Naj więk sze
por ta le ma ją na wet kil ka set pod ser wi sów do ty czą cych róż nych ob sza rów te ma tycz -
nych. Do naj waż niej szych z nich na le żą ser wi sy: 
• in for ma cyj ne (tak że te zwią za ne z pu bli cy sty ką, opi nia mi, ko men ta rza mi czy

ostat nio rów nież z dzien ni kar stwem oby wa tel skim);
• po świę co ne spę dza niu cza su wol ne go, zainteresowaniom (ang. li fe sty le – do -

ty czą ce sty lu ży cia, np.: ko bie ta, dziec ko, kuch nia, mo da, zdro wie, czas wol ny itp.);
• biz ne so we (zwią za ne z go spo dar ką, gieł dą, pra wem, po dat ka mi, pro wa dze niem

ma łych firm);
• zwią za ne z kul tu rą i roz ryw ką (te ma ty ka fil mo wa, im pre zy i wy da rze nia kul -

tu ral ne, re cen zje fil mów, przed sta wień te atral nych, wy staw i kon cer tów, wszel kie
ser wi sy zwią za ne z mu zy ką i plot ka mi, ży ciem gwiazd, ser wi sy mu zycz ne i wi deo);

• spor to we (funk cjo nu ją cza sa mi ja ko ka te go ria in for ma cyj na);
• edu ka cyj ne (kie ro wa ne do młod szych użyt kow ni ków, zwią za ne z różny mi dzie -

dzi na mi wie dzy);
• tu ry stycz ne (zwią za ne z wy jaz da mi, po dró ża mi, za wie ra ją ce ofer ty biur po dró ży,

a także opi sy cie ka wych miejsc i tras na ca łym świe cie, re por ta że);
• zwią za ne z no wy mi tech no lo gia mi (in ter ne tem, ser wi sy dla użyt kow ni ków

kom pu te rów);
• mo to ry za cyj ne (in for ma cje o sa mo cho dach, mo to cy klach, za wie ra ją opi sy i po -

rów na nia);
• spo łecz no ścio we (fo ra, blo gi, gru py dys ku syj ne, cza ty, ser wi sy rand ko we).

Po szcze gól ne ser wi sy są czę sto nie za leż ne od głów ne go por ta lu, a stro na głów na agre -
gu je za zwy czaj wy łącz nie in for ma cje z je go róż nych czę ści. Ze wzglę du na ro dzaj ser -
wi su, je go te ma ty kę czy gru pę od bior ców pre zen to wa ne tre ści mo gą przyj mo wać od -
mien ną for mę, np. w ser wi sie in for ma cyj nym ma ją cha rak ter tek sto wy, za wie ra ją
zdję cia i fil my. Na fo rum znaj dzie my wpi sy wy łącz nie tek sto we, a w ser wi sie spo łecz -
no ścio wym mo gą być za miesz cza ne tek sty bądź zdję cia.

Kon ku ren cja w sie ci sta le się zwięk sza. Wciąż po wsta ją no we ser wi sy i mo de le biz ne -
so we w in ter ne cie. Por ta le nie znaj du ją się już w tak uprzy wi le jo wa nej po zy cji jak
jesz cze kil ka lat te mu. Co raz czę ściej mu szą kon ku ro wać nie tyl ko z in ny mi por ta la -
mi, lecz tak że z wy szu ki war ka mi czy ser wi sa mi spo łecz no ścio wy mi. Naj więk szy na
świe cie ser wis ty pu so cial ne twor king My Spa ce już w 2007 r. roz po czął two rze nie
bez po śred niej kon ku ren cji dla por ta li – tzw. ka na łów te ma tycz nych (ang. chan nels).
Są one bez po śred nią kon ku ren cją dla ser wi sów te ma tycz nych por ta li. My Spa ce ma już
m.in. ka na ły: mu zycz ny, o mo dzie, wi deo, ko me dio wy, fil mo wy, z gra mi. Ofe ru je
tak że po dob ne usłu gi jak por ta le, ta kie jak: fo rum, pocz tę elek tro nicz ną, moż li wość
za miesz cza nia ogło szeń w sie ci i wie le in nych.
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Wy mie nio ne wy żej czyn ni ki spo wo do wa ły mię dzy in ny mi, że naj więk szy por tal na
świe cie Yahoo! ma obec nie pro ble my ze stra te gią roz wo ju. Na po cząt ku 2008 r. Mi -
cro soft zło żył na wet ofer tę jego za ku pu. Mo del por ta lu wy pa lił się i te raz je go wła -
ści cie le sto ją przed ko niecz no ścią okre śle nia no we go spo so bu pro wa dze nia biznesu
w sie ci. W Pol sce nie wi dać jesz cze bez po śred nio te go tren du, jed nak na le ży się spo dzie -
wać, że glo bal ne zja wi ska za wi ta ją tak że nad Wi słę. Na po cząt ku 2008 r. My Spa ce
roz po czął bu do wa nie wła sne go ze spo łu pra cow ni ków w Pol sce.

Wor ta le

Dru gim ty pem pod mio tów in ter ne to wych są wor ta le. Są to ser wi sy, któ re spe cja li zu -
ją się w jed nym te ma cie, np.: fi nan sach, mo to ry za cji, nie ru cho mo ściach, czy są skie -
ro wa ne do kon kret nych grup od bior ców, np. ad re su ją swo ją ofer tę do ko biet. Gra ni -
ca po mię dzy te ma ta mi, któ ry mi zaj mu je się da ny wor tal, jest płyn na, za le ży przede
wszyst kim od sze ro ko ści uję cia te ma tu przez twór ców ser wi su. Wor ta le czę sto na zy -
wa ne są por ta la mi te ma tycz ny mi. Z za ło że nia wor tal po wi nien zaj mo wać się sze ro -
ko da nym te ma tem, np.: ty po wy wor tal nie ru cho mo ści obej mu je za zwy czaj ogło -
sze nia kup na, sprze da ży, naj mu z ryn ku pier wot ne go i wtór ne go, po ra dy do ty czą ce
kre dy tów miesz ka nio wych, ofer ty ban ków, po ra dy, jak urzą dzić miesz ka nie, w tym
np. do ty czą ce wy bo ru me bli, in for ma to ry np. firm prze wo zo wych, po ra dy eks per tów
nt. in sta la cji elek trycz nych itp.

Po dob nie w przy pad ku wor ta lu mo to ry za cyj ne go po win ny się w nim zna leźć da ne
o naj now szych mo de lach sa mo cho dów, te sty po rów naw cze, li sty fan klu bów po szcze -
gól nych ma rek sa mo cho dów, ak tu al ne ce ny ben zy ny, cen ni ki uży wa nych aut, opi -
nie użyt kow ni ków, kal ku la to ry zu ży cia pa li wa, ma py z na wi ga cją sa te li tar ną, ga -
dże ty sa mo cho do we czy in for ma cje o kwe stiach tech nicz nych i tu nin gu. W tym kon -
tek ście wor ta lem nie bę dzie ser wis o sku te rach (bę dzie to ra czej ser wis te ma tycz ny).

Jed nym z naj po pu lar niej szych i naj sil niej szych ro dza jów ser wi sów z tej ka te go rii są
wor ta le fi nan so we. Stop nio wo w Pol sce po wsta ją nie za leż ne od por ta li ser wi sy w in nych
ka te go riach, np. wor ta le skie ro wa ne do ko biet. W naj bliż szych la tach na le ży się spo dzie -
wać umac nia nia po zy cji ser wi sów wer ty kal nych. Si łą wor ta li jest wła śnie spe cja li za cja.

Ser wi sy spo łecz no ścio we

To szcze gól ny typ ser wi sów in ter ne to wych. Głów ną róż ni cę wo bec por ta li i wor ta li
sta no wi ro dzaj za war to ści te go ty pu stron. Ser wi sy spo łecz no ścio we są w znacz nym
stop niu two rzo ne przez użyt kow ni ków, a głów nym po wo dem ich wy ko rzy sty wa nia
jest moż li wość ko mu ni ko wa nia się z in ny mi oso ba mi oraz po zna wa nia no wych lu -
dzi. Po dob nie jak in ne pod mio ty bę dą ce wła ści cie la mi ser wi sów w sie ci ich głów ne
przy cho dy po cho dzą ze sprze da ży po wierzch ni re kla mo wej i usług. Zo sta ły one szcze -
gó ło wo opi sa ne w czę ści książ ki po świę co nej spo łecz no ściom i Web 2.0.

II – Stra te gie i mo de le biz ne su w sie ci
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Agen cje in te rak tyw ne

Agen cje in te rak tyw ne są in ter ne to wy mi od po wied ni ka mi zna nych z tra dy cyj ne go
mar ke tin gu agen cji re kla mo wych. Spe cja li zu ją się w re ali za cji kam pa nii re kla mo wych
w in ter ne cie, choć war to pod kre ślić, że co raz więk sza część stra te gii mar ke tin go wych
prze pro wa dza nych of fli ne jest in spi ro wa na wła śnie przez kon cep cje firm in te rak tyw -
nych. Ofer ta te go ty pu agen cji obej mu je za zwy czaj pla no wa nie lub do radz two w za -
kre sie re ali za cji kam pa nii re kla mo wych, opra co wy wa nie stra te gii obec no ści mar ki
w in ter ne cie, pro duk cję ser wi sów in ter ne to wych oraz opra co wy wa nie i pro jek to wa -
nie form re kla my in ter ne to wej.

Tra dy cyj ne agen cje re kla mo we mo gą mieć tak że tzw. dzia ły in te rak tyw ne, któ re w ra -
mach zin te gro wa nej ofer ty zaj mu ją się in ter ne tem. W 2007 r. w Pol sce dzia ła ło już
pra wie sto wy spe cja li zo wa nych agen cji in te rak tyw nych. Naj więk sze z nich za trud -
nia ją po wy żej 100 osób, a ich ob ro ty sza co wa ne są na wię cej niż 10 mln zł rocz nie.
Ko rzy sta nie z usług agen cji in te rak tyw nych zwią za ne jest z kosz ta mi. Dla te go przed
roz po czę ciem współ pra cy z agen cją na le ży się upew nić, że ma ona do świad cze nie
zwią za ne z re ali za cją dzia łań in ter ne to wych.

Od 2006 r. moż na za ob ser wo wać stop nio wą seg men ta cję ryn ku agen cji in te rak tyw -
nych. Ro sną ca licz ba te go ty pu pod mio tów z jed nej stro ny wy mu sza na fir mach ja -
sne okre śle nie swo jej toż sa mo ści, z dru giej – po zwa la na za ję cie okre ślo nej czę ści ryn -
ku in te rak tyw ne go. Nie ozna cza to oczy wi ście, że agen cje re ali zu ją wy łącz nie okre -
ślo ne za da nia w ra mach spe cja li za cji. Spe cja li za cje agen cji do mi nu ją cych na ryn ku:
• Kre atyw na – skon cen tro wa na i sil nie roz wi ja ją ca swo je zdol no ści w two rze niu,

pro jek to wa niu wi docz nej czę ści ko mu ni ka cji. Zbli żo na mo de lem do ty po wych tra -
dy cyj nych agen cji kre atyw nych (bu ti ków kre atyw nych). 

• Tech no lo gicz na (ang. so ftwa re ho use) – wy ko rzy stu je swo je prze wa gi w za sto so wa -
niach tech no lo gii, głów nie w ob sza rze pro gra mi stycz nym. Mo że to mieć kil ka wy mia -
rów, np.: szyb kość, ja kość lub za kres re ali za cji zło żo nych pro jek tów. Nie bez zna cze nia
jest po sia da nie przez te go ty pu agen cje wła sne go sil ne go za ple cza pro gra mi stów.

• Kon sul tin go wa – spe cja li zu ją ca się w do ra dza niu, po szu ki wa niu roz wią zań czy ana li zie
zło żo nych za gad nień. Za zwy czaj te go ty pu fir my ma ją sil nie roz wi nię te dzia ły pro wa -
dze nia i za rzą dza nia pro jek ta mi, co przy wie lu wdro że niach mo że oka zać się klu czo we.

•  SEO i SEM – wy spe cja li zo wa ne w świad cze niu usług zwią za nych z po zy cjo no wa -
niem stron oraz ob słu gą klien tów w za kre sie płat nej re kla my w wy szu ki war kach. 

• Wdro że nio wa – skon cen tro wa na na du żych pro jek tach wdro że nio wych – in tra ne -
tach (sie ci we wnętrz ne firm), sys te mach obie gu do ku men tów, ser wi sach e -com mer -
ce, plat for mach trans ak cyj nych.

• Uni wer sal na (ang. full se rvi ce) – fir ma bez okre ślo nej spe cja li za cji ob słu gu ją ca
klien tów z róż nych branż i zaj mu ją ca się ca łym spek trum dzia łal no ści. Za zwy czaj
zle ca pod wy ko naw com za da nia, któ rych nie jest w sta nie sa ma zre ali zo wać (ang.
out so ur cing).

• Ni szo wa lub bran żo wa – spe cy ficz ny typ agen cji wy spe cja li zo wa nej w wą skiej ni -
szy, np.: pro duk cja gier in ter ne to wych, e -ma il mar ke ting, wy ko ny wa nie pro jek -
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tów skie ro wa nych wy łącz nie do okre ślo nych grup kon su men tów, np. mło dzie ży.
Co raz czę ściej po wsta ją tak że agen cje wy spe cja li zo wa ne w re ali za cji pro jek tów skie -
ro wa nych do okre ślo nych bran ż, np. ryn ku me dycz nego. 

• Pro jek to wo -ba daw cza – skon cen tro wa na na pro jek to wa niu in te rak cji z użyt -
kow ni kiem (ang. usa bi li ty) oraz ofe ru ją ca tak że ba da nia i au dyt ist nie ją cych już
ser wi sów.

Do my me dio we

Waż nym pod mio tem dzia ła ją cym na ryn ku in ter ne to wym są do my me dio we. Po dob -
nie jak w przy pad ku agen cji in te rak tyw nych funk cjo nu ją one w dwóch mo de lach
– ja ko nie za leż ne fir my lub w ra mach grup, gdzie mo gą być czę ścią du że go do mu
me dio we go zaj mu ją ce go się wszyst ki mi me dia mi. Do my me dio we zaj mu ją się pla -
no wa niem kam pa nii i za ku pem me diów w in ter ne cie.

Ro la po szcze gól nych pod mio tów w pro ce sie przy go to wa nia i re ali za cji kam pa nii jest
po dzie lo na na kil ka eta pów. Za da niem agen cji in te rak tyw nych jest przed sta wie nie po -
my słu kre atyw ne go prze ka zu re kla mo we go kie ro wa ne go do kon su men ta. Dom me -
dio wy pla nu je i pro po nu je zaś od po wied nie ka na ły do tar cia z prze ka zem re kla mo -
wym. Je śli gru pą do ce lo wą kam pa nii są męż czyź ni w wie ku 15-49 lat, to dom me -
dio wy od po wia da za okre śle nie na pod sta wie do stęp nych ba dań, w ja kim ser wi sie in -
ter ne to wym na le ży emi to wać re kla mę, aby do trzeć do tej wła śnie gru py. Szcze gól nie
pod czas re ali za cji kam pa nii na więk szą ska lę wspar cie do mu me dio we go mo że się
oka zać nie zbęd ne.

Do my me dio we ma ją do stęp do wy ni ków ba dań, dzię ki któ rym są w sta nie pro po -
nować opty mal ne miej sca emi sji kam pa nii re kla mo wych. Ta kie kam pa nie nie są za -
zwy czaj re ali zo wa ne w ra mach jed ne go por ta lu, czę sto aby do trzeć do wy bra nej gru -
py do ce lo wej, na le ży emi to wać kre acje re kla mo we w wie lu ser wi sach. Dom me dio wy
od po wia da w ta kiej sy tu acji za ko or dy na cję emi sji kam pa nii, za pla no wa nie od po wied -
nich for ma tów re klam, któ re są ak cep to wa ne przez wła ści cie li po szcze gól nych ser -
wi sów, do star cze nie nie zbęd nej spe cy fi ka cji tech nicz nej emi sji, po miar efek tów kam -
pa nii czy roz li cze nia się z po szcze gól ny mi ser wi sa mi. Pod mio ty te po bie ra ją za swo -
je usłu gi kil ku pro cen to wą pro wi zję li czo ną od war to ści.

Na le ży jed nak zwró cić uwa gę na stop nio we za cie ra nie się róż nic po mię dzy do ma mi
me dio wy mi i agen cja mi in te rak tyw ny mi. Co raz czę ściej ma my do czy nie nia z sy tu -
acją, w któ rej agen cja ofe ru je tak że usłu gi pla no wa nia me diów, a dom me dio wy pro -
po nu je klien tom roz wią za nia kre atyw ne. Bez po śred ni wpływ na to zja wi sko ma tak -
że przej mo wa nie przez świa to we lub po nadna ro do we gru py re kla mo we firm z róż -
nych sek to rów ryn ku. W Pol sce dzia ła kil ka glo bal nych grup re kla mo wych bę dą cych
wła ści cie la mi za rów no tra dy cyj nych agen cji re kla mo wych, agen cji in te rak tyw nych,
jak i do mów me dio wych.

II – Stra te gie i mo de le biz ne su w sie ci
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Sie ci re kla mo we

Ko lej nym cha rak te ry stycz nym dla in ter ne tu ty pem pod mio tów są in ter ne to we sie ci
re kla mo we. Sie ci re kla mo we to fir my, któ re po śred ni czą w sprze da ży po wierzch ni
w ma łych ser wi sach in ter ne to wych (choć nie jest to re gu łą). Czę sto wi try ny pro wa -
dzo ne przez ma łe pod mio ty ma ją atrak cyj ne miej sca re kla mo we, jed nak przy cho dy ze
sprze da ży tej po wierzch ni są zbyt ni skie, aby wła ści cie lo wi opła ca ło się utrzy my wać
dział sprze da ży. W ta kiej sy tu acji zle ca ją sprze daż swo jej po wierzch ni re kla mo wej sie -
ciom, z któ ry mi dzie lą się przy cho da mi.

Sie ci są nie tyl ko po śred ni ka mi han dlo wy mi, lecz tak że do star cza ją tech no lo gii nie -
zbęd nej do emi sji re klam, od po wia da ją za pro mo cję, or ga ni za cję sprze da ży i pla no -
wa nie kam pa nii w in ter ne cie (czę sto peł nią funk cję do mów me dio wych w ra mach
wła snej sie ci). Ko lej ną za le tą udzia łu w sie ci re kla mo wej dla ma łych wi tryn jest moż -
li wość sprze da ży swo jej po wierzch ni w pa kie tach te ma tycz nych lub za się go wych.
W prak ty ce dzię ki umo wom z set ka mi ma łych wi tryn sie ci re kla mo we są w sta nie
ofe ro wać re kla mo daw com po dob ny za sięg jak por ta le in ter ne to we.

Na tu ral nym pro ce sem jest wy cho dze nie ser wi sów z sie ci re kla mo wych. Wraz z roz -
wo jem naj więk sze ser wi sy two rzą wła sne dzia ły sprze da ży i usa mo dziel nia ją się. Na
pol skim ryn ku in ter ne to wym dzia ła kil ka sie ci. Przy ję tą za sa dą jest, że je den ser wis
mo że być zrze szo ny tyl ko w jed nej sie ci. Uczest nic two w sie ci nie wy klu cza pra wa do
sprze da ży po wierzch ni sa mo dziel nie.

Fir my ba daw cze

Ko lej ną gru pą pod mio tów in ter ne to wych są fir my ba daw cze. Po dob nie jak w przy pad -
ku agen cji i do mów me dio wych na ryn ku funk cjo nu ją dwa mo de le – fir my ba daw -
cze wy spe cja li zo wa ne w in ter ne cie lub tra dy cyj ne, któ re ma ją dzia ły in ter ne to we.
Więk szość du żych świa to wych firm zaj mu ją cych się ba da nia mi mar ke tin go wy mi
ofe ru je róż ne for my ba dań in ter ne tu. Wraz z roz wo jem sie ci za czę ły po wsta wać fir -
my ba daw cze wy spe cja li zo wa ne w ba da niach in ter ne to wych.
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Wpływ in ter ne tu na me dia tra dy cyj ne

Sieć w nie spo ty ka nym wcześniej stop niu zmie nia sy tu ację na ryn ku me diów. Wcze -
śniej sze prze mia ny zwią za ne z upo wszech nia niem się no wych roz wią zań nie od by -
wa ły się tak burz li wie. Obec nie, za le d wie po kil ku na stu la tach roz wo ju ko mer cyj ne -
go in ter ne tu, nie któ re sek to ry ryn ku me diów zo sta ły cał ko wi cie prze bu do wa ne.

Głów nym wy zwa niem, przed ja kim sto ją tra dy cyj ne me dia, ta kie jak: te le wi zja, pra -
sa, ra dio, ma ga zy ny, re kla ma ze wnętrz na (ang. out do or) i ki no, jest po stę pu ją cy od -
pływ pie nię dzy re kla mo wych do in ter ne tu. Ma to bez po śred ni zwią zek z dwo ma
czyn ni ka mi. Po pierw sze, z sie ci ko rzy sta co raz więk sza licz ba kon su men tów, co od -
by wa się kosz tem cza su po świę ca ne go in nym me diom. Po dru gie, sieć ofe ru je od mien -
ny od tra dy cyj ne go mo del roz li cza nia się za efek ty kam pa nii. Wszyst kie dzia ła nia
i kam pa nie in ter ne to we mo gą być w ła twy i efek tyw ny spo sób ana li zo wa ne pod ką -
tem sku tecz no ści. Tra dy cyj ne me dia ja ko ca łość nie ofe ru ją moż li wo ści śle dze nia, ana -
li zy i kon wer sji po je dyn czych kon su men tów.

Tra cą ce au dy to rium i klien tów tra dy cyj ne me dia za czy na ją po szu ki wać spo so bów na
za trzy ma nie kon su men tów lub na zmia nę mo de lów biz ne so wych, tak aby obro nić
swo je po zy cje przy cho do we. Co raz czę ściej ozna cza to po rzu ca nie do tych cza so we go
mo de lu dzia ła nia. Pol skie me dia mo gą tu sko rzy stać z do świad czeń za chod nich ryn -
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„Jo ur na lism is an ar ti fact of the 20th Cen tu ry” – Lo uis Ros set to, fo un der of Wi red
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ków, zwłasz cza ame ry kań skie go, któ ry do świad czył w ostat nich la tach zmian spo -
wo do wa nych prze no sze niem za in te re so wa nia kon su men tów w stro nę in ter ne tu.
W czerw cu 2007 r. sta cja te le wi zyj na ABC News ogło si ła dwu let ni plan re struk tu ry -
za cji. Za pla no wa no zmniej sze nie za trud nie nia w dzia le pro gra mów in for ma cyj nych
o 35 osób. ABC News prze su wa się bar dziej w stro nę in ter ne tu. Cię cia eta tów do ty -
czą dzia łów te le wi zyj nych, w czę ści in ter ne to wej ma ją zo stać utwo rzo ne no we.
W USA ta kie dzia ła nia ni ko go nie dzi wią. Kon su men ci co raz czę ściej się ga ją po tre ści
in for ma cyj ne do in ter ne tu. Ro śnie tak że czas po świę ca ny na oglą da nie wi deo w sie ci.
We dług da nych fir my ba daw czej com Sco re w czerw cu 2007 r. aż 76 proc. ame ry -
kań skich, 80 proc. bry tyj skich i 79 proc. fran cu skich użyt kow ni ków in ter ne tu od wie -
dza ło ser wi sy z tre ścia mi mul ti me dial ny mi. Stop nio wo kon sump cja in ter ne tu prze -
su wa się z sur fo wa nia po sie ci w stro nę oglą da nia wi deo. W naj bliż szych la tach pro -
ce sy te bę dą za uwa żal ne w na szym kra ju na du żo więk szą ska lę. 

Ana li zu jąc za cho dzą ce zmia ny, nie na le ży oczy wi ście prze ce niać ich szyb ko ści i zna cze -
nia. Prze kształ ce nia na ryn ku nie są re wo lu cyj ne i prze bie ga ją w róż nym tem pie w za -
leż no ści od seg men tu me dio we go (np. szyb ciej na ryn ku pra so wym, wol niej na te le -
wi zyj nym). To wła śnie ze wzglę du na ich ewo lu cyj ny cha rak ter trud no jest wska zać
jed no znacz nie prze ło mo we mo men ty. Być mo że dzie je się tak dla te go, że oma wia ne
prze kształ ce nia w znacz nie więk szym stop niu do ty ka ją mniej wi docz nej stro ny biz ne -
su me dio we go. Tak na praw dę ma ga zy ny czy ga ze ty nie zmie ni ły swo je go wy glą du
w ja kiś za sad ni czy spo sób, a te le wi zja emi tu je wciąż te sa me lub po dob ne au dy cje.

Mi mo zło żo no ści pro ce sów wpły wa ją cych na kształt ryn ku moż na wska zać dwa pod -
sta wo we ob sza ry, któ re ule gły du żej zmia nie w ostat nich la tach. Po pierw sze, za sad -
ni czej ewo lu cji ule gło oto cze nie, w ja kim dzia ła ją me dia. Po dru gie, w istot ny spo sób
zmie ni ła się men tal ność wła ści cie li i twór ców sta cji TV, pra sy czy ra dia. In ter net nie
jest już trak to wa ny przez bran żę ja ko zło ko niecz ne czy wręcz za gro że nie, co jesz cze
do nie daw na nie by ło od osob nio nym po glą dem.

Dzi siej sza rze czy wi stość wy glą da ina czej. Naj więk sze gru py me dio we dzia ła ją ce
w Pol sce ak tyw nie za zna cza ją swo ją obec ność w sie ci. Za rów no wy daw nic twa, sta -
cje ra dio we, jak i po szcze gól ne pod mio ty zwią za ne z ryn kiem te le wi zyj nym two rzą
ze spo ły od po wie dzial ne za stra te gie on li ne. Wy daw cy nie zaj mu ją się już wy łącz nie
wy da wa niem pra sy, ra dio – nada wa niem, a te le wi zja emi sją. Re alia ryn ko we są bar -
dziej skom pli ko wa ne: 
• ra dio i te le wi zja w cza sach in ter ne tu mu szą zmie rzyć się ze sło wem pi sa nym i wi deo; 
• dzien ni ki i ma ga zy ny zmie nia ją mo del pra cy z do sto so wa ne go do tradycyjnego cy -

klu wy daw ni cze go na ca ło do bo wy, te le wi zyj ny – 24 go dziny 7 dni w ty go dniu;
• pod mio ty in ter ne to we mu szą zaj mo wać się ob ra zem, wi deo oraz tre ścia mi au dio.

Fir my me dio we obej mu ją wszyst kie ob sza ry dzia łal no ści bez wzglę du na ich ko rze nie. Zja -
wi sko kon wer gen cji (prze ni ka nia się, łą cze nia) róż nych ty pów tre ści do brze ilu stru ją wy ni -
ki ra por tu fir my The Bi vings Gro up przed sta wia ją ce ana li zę funk cjo nal no ści ser wi sów in ter -
ne to wych ame ry kań skiej pra sy. Ana li zie pod da no 100 naj więk szych ser wi sów pra so wych
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w Sta nach Zjed no czo nych. W sierp niu 2007 r. aż 95 proc. te go ty pu wi tryn za wie ra ło blo -
gi dzien ni ka rzy, 92 proc. za miesz cza ło ma te ria ły wi deo, a 49 proc. pli ki au dio (ang. pod cast).

Do brym przy kła dem na by wa nia no wych kom pe ten cji przez me dia i kon wer gen cję
róż nych ty pów tre ści jest ser wis in ter ne to wy ka na łu in for ma cyj ne go TVN24
(TVN24.pl). Użyt kow ni cy mo gą oglą dać ma te ria ły wi deo, czy tać ar ty ku ły oraz za -
miesz czać wła sne ko men ta rze. To no wa ja kość dla sta cji te le wi zyj nej, któ ra do tej po -
ry przy go to wy wa ła wy łącz nie ma te ria ły fil mo we. Co raz czę ściej ma my do czy nie nia
z ta ką sy tu acją. Tra dy cyj ne mar ki me dio we two rzą swo je od po wied ni ki w sie ci (np.
„Ga ze ta Wy bor cza” – Wy bor cza.pl, „Dzien nik” – Dzien nik.pl). Jed nak jak po ka zu je
prak ty ka, zwy kle tre ści pre zen to wa ne of fli ne i on li ne róż nią się zna czą co mię dzy so -
bą w ra mach te go sa me go ty tu łu pra so we go czy sta cji TV. Wy ni ka to z od mien nej
spe cy fi ki in ter ne tu i in ne go na sta wie nia od bior ców do te go ka na łu ko mu ni ka cji. Róż -
ni ce te wy raź nie wi dać na roz wi nię tych ryn kach, ale na le ży się spo dzie wać, że po dob -
ne tren dy za wi ta ją rów nież do na szego kra ju. We dług ba da nia „A Year in News 2007”
zre ali zo wa ne go w USA in for ma cyj ne ser wi sy in ter ne to we w zna czą cym stop niu wy -
prze dza ją in ne me dia pod wzglę dem pre zen to wa nia wia do mo ści za gra nicz nych. Prze -
cięt nie co czwar ta głów na in for ma cja w ame ry kań skich por ta lach new so wych do ty -
czy te ma tów nie zwią za nych z lo kal ny mi wy da rze nia mi. W przy pad ku pra sy 87 proc.
in for ma cji jest po wią za nych z wy da rze nia mi w Sta nach Zjed no czo nych, dla ra dia
wskaź nik ten wy niósł 94 proc., a dla te le wi zji aż 96 proc. Ta ki stan rze czy moż na
tłu ma czyć do stęp no ścią ser wi sów in for ma cyj nych, a co za tym idzie – więk szym
zróż ni co wa niem ich od bior ców. Na rzu ca to jed nak okre ślo ne po dej ście do two rze nia
od po wied ni ków ma rek tra dy cyj nych me diów w sie ci. Za leż no ści te do brze ob ra zu je
po rów na nie tre ści pre zen to wa nych w CNN z ty mi pu bli ko wa ny mi w wi try nie
CNN.com. Od bior cy in ter ne to wi sta cji by li w 2007 r. wy raź nie bar dziej za in te re so wa -
ni prze bie giem woj ny w Ira ku niż po li ty ką rzą du USA na tym ob sza rze.

Wy da je się, że ry nek doj rzał już do świa do mo ści, że w sie ci nie spraw dza ją się tra dy cyj ne mo -
de le biz ne so we. Po nad to in ter net przy no si no we wy zwa nia zwią za ne np. z kwe stią praw au -
tor skich czy bez płat ne go do stę pu do tre ści. Do brym przy kła dem zmian, dy le ma tów i spo -
so bów ada pta cji do no wych wa run ków biz ne so wych jest bran ża mu zycz na, któ ra w ciągu

III – Przy szłość me diów

Porównanie treści stacji CNN i serwisu CNN.com

Źródło: PEJ, A Year in the News, 2007 (Journalism.org – State of the News Media 2008).
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ostat nich pię ciu lat prze szła za sad ni czą prze mia nę zwią za ną z roz wo jem in ter ne to wej (elek -
tro nicz nej) dys try bu cji mu zy ki. W kwiet niu 2007 r. sklep in ter ne to wy fir my Ap ple – iTu -
nes – był już naj więk szym sprze daw cą mu zy ki w Sta nach Zjed no czo nych (z 15-proc. udzia -
łem). W cią gu za le d wie kil ku lat wy prze dził ta kich po ten ta tów ryn ko wych jak Wal -Mart.
Czwar tym pod wzglę dem wiel ko ści sprze da ży jest ser wis Ama zon.com. Ozna cza to, że te
dwa pod mio ty kon tro lu ją po nad 20 proc. ryn ku mu zycz ne go w USA.

Re wo lu cja cy fro wa

Po pu lar nym sło wem wy stę pu ją cym w kon tek ście zmian w me diach jest „re wo lu cja”.
Rze czy wi ście na tle hi sto rii me diów ob ser wo wa ne dzi siaj zja wi ska moż na okre ślić ja -
ko prze ło mo we. Nie na le ży ule gać ma gii te go sło wa. Tem po obec nych zmian w me -
diach jest szyb kie, jed nak o re wo lu cji trud no jest mó wić na pod sta wie da ją cej się prze -
wi dzieć per spek ty wy cza so wej (5-10 lat). Obec ną sy tu ację moż na ra czej okre ślić mia -
nem dy na micz nej ada pta cji no wych roz wią zań na ryn ku me diów. 
Sa ma re wo lu cja cy fro wa, na wet je śli na chwi lę przyj mie my to ja ko pra wi dło we okre -
śle nie, nie jest zwią za na wy łącz nie z me dia mi. W więk szym stop niu od no si się do po -
zo sta łych ak tyw no ści czło wie ka i po win na być roz pa try wa na ja ko su ma wszyst kich
no wych roz wią zań, z ja ki mi ma my do czy nie nia. Zmia na spo so bu ży cia i na szych
przy zwy cza jeń wią że się z kil ko ma glo bal ny mi tren da mi: 
• po pu la ry za cji for ma tu i urzą dzeń cy fro wych: fo to gra fii, ob ra zu, ka mer, te le wi zo -

rów czy apa ra tów cy fro wych;
• upo wszech nia nia się cy fro wych urzą dzeń i na rzę dzi umoż li wia ją cych ko mu ni ka cję:

te le fo nów i urzą dzeń mo bil nych, ko mu ni ka to rów in ter ne to wych;
• ob ni że nia kosz tu mo cy ob li cze nio wych oraz pa mię ci do prze cho wy wa nia da nych:

dys ków twar dych, pro ce so rów, pa mię ci kom pu te rów;
• roz wo ju i cy wil ne go wy ko rzy sta nia tech no lo gii woj sko wych – map sa te li tar nych, GPS.

Wszyst kie te czyn ni ki wpły wa ją na zmia nę sty lu ży cia, a co za tym idzie – na po sta -
wy kon su men tów. No wa rze czy wi stość otwie ra py ta nie o przy szłość me diów, w tym
o to, ja ki los cze ka me dia tra dy cyj ne. Prze ciw ko teo rii za kła da ją cej cał ko wi te wy par -
cie zna nych nam do tej po ry me diów prze ma wia kil ka ar gu men tów:
• Lu dzie za wsze bę dą po trze bo wa li in for ma cji i roz ryw ki. Są to seg men ty cha rak te -

ry zu ją ce się du żą ba rie rą wej ścia, głów nie z po wo du kosz tów do star cze nia pro fe sjo -
nal nych tre ści, co sta no wi na tu ral ną ba rie rę dla no wych pod mio tów.

• Kon su men ci w na tło ku in for ma cji bę dą po szu ki wa li au to ry te tów i za ufa nych źró -
deł wiedzy. Po stę pu ją ca seg men ta cja, szum in for ma cyj ny i brak cza su bę dą spra -
wia ły, że me dia o uzna nych mar kach bę dą ca ły czas po trzeb ne. 

• W dal szym cią gu do stęp ność, a co za tym idzie – ła twość w ko rzy sta niu z me diów,
ta kich jak: te le wi zja, ra dio czy pra sa, bę dzie od gry wa ła du żą ro lę. 

• Znacz na część kon su men tów pre fe ru je bier ny spo sób ko rzy sta nia z me diów.
• Nie da się po mi nąć zna cze nia współ uczest nic twa w waż nych ze spo łecz ne go punk -

tu wi dze nia wy da rze niach, ta kich jak: roz gryw ki spor to we, kon cer ty czy wresz cie
wy da rze nia o cha rak te rze po li tycz nym.
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Przy szłość, któ ra po wo li wy ła nia się z obec ne go ob ra zu ryn ku, to w głów nej mie rze
współ ist nie nie no wych i sta rych me diów. Nie da się prze mil czeć te go, iż co raz wię cej
osób ko rzy sta z sie ci, a to przy cią ga pie nią dze re kla mo daw ców i ko lej ne przed się wzię -
cia me dio we do in ter ne tu. Po nad to no we me dia umoż li wia ją do pa so wa nie prze ka zu
do in dy wi du al nych po trzeb i ocze ki wań od bior ców, co po zwa la za osz czę dzić czas. In -
ter net, te le wi zja cy fro wa czy urzą dze nia mo bil ne ofe ru ją tak że in te rak cję oraz ela -
stycz ność ko rzy sta nia prze kła da ją cą się na moż li wość wy bo ru cza su i miej sca kon -
sump cji me diów. Wła śnie ze wzglę du na zło żo ność pro ce su po wsta wa nia, two rze nia
i od bio ru tre ści co raz czę ściej sto su je się no wy po dział me diów na:
• Me dia tra dy cyj ne (TV, ga ze ty, ra dio, ma ga zy ny, por ta le in ter ne to we) – cha rak te -

ry zu ją się cen tral ną kon tro lą tre ści, jed no kie run ko wym prze pły wem in for ma cji oraz
ogra ni czo ny mi ka na ła mi ko mu ni ka cji. Me dia tra dy cyj ne pod da ne są tak że re gu la cji
rzą do wej wy ra ża nej li cen cja mi nadaw czy mi i in ny mi ogra ni cze nia mi praw ny mi. 

• Me dia spo łecz ne (oby wa tel skie) – do tej ka te go rii za li cza ne są blo gi, ser wi sy dzien -
ni kar stwa oby wa tel skie go (ang. ci ti zen jo ur na lism) czy two rzo ne od dol nie pi sma
spo łecz no ści lo kal nych. Me dia spo łecz ne cha rak te ry zu ją się in dy wi du al ną kon tro lą
tre ści oraz wie lo kie run ko wą, wie lo pod mio to wą ko mu ni ka cją. 

• Me dia zauto ma ty zo wa ne – cał kiem no wa ka te go ria, do któ rej na le ży za li czyć
wszel kie ro dza je agre ga cji tre ści, np. ser wi sy: Go ogle News, Ne tvi bes czy Yahoo Pi pes.
Me dia zauto ma ty zo wa ne (ang. au to ma ted me dia) prze twa rza ją, se lek cjo nu ją i pre -
zen tu ją in for ma cje bez udzia łu czło wie ka. Twór ca ser wi su wy stę pu je wy łącz nie na
po cząt ku łań cu cha two rze nia me cha ni zmu do star cza ją ce go in for ma cje.

Wy zwa nia me diów tra dy cyj nych

Wła ści cie le przed się wzięć me dio wych sto ją przed istot ny mi wy zwa nia mi. We dług dłu -
go ter mi no wej pro gno zy ame ry kań skiej fir my in we sty cyj nej Ve ro nis Suh ler Ste ven son
(VSS) spe cja li zu ją cej się w ryn ku me diów in ter net do 2011 r. bę dzie naj więk szym pod
wzglę dem na kła dów re kla mo wych ka na łem mar ke tin go wym w USA. Fir ma ana li -
zu je 19 ka te go rii i po nad 100 pod ka te go rii re kla mo wych w Sta nach Zjed no czo nych.
Pu bli ka cja tej pro gno zy jest o ty le zna mien na, iż od 10 lat do tych cza so we es ty ma cje
VSS do ty czą ce te go ryn ku by ły nie zwy kle do kład ne, błąd w pro gno zach wy no sił co
naj wy żej 2 proc.

To, że in ter net ro śnie, wia do mo od kil ku lat. I je śli uznać pro gno zę Ame ry ka nów za
wia ry god ną, to wy da rze nia na ryn ku za czy na ją na bie rać więk sze go tem pa. Ra port
VSS mo że za tem być ostat nim czy tel nym sy gna łem dla przed się biorstw, któ re jesz cze
nie do strze gły lub nie do ce ni ły szyb ko ści zmian. Czte ry la ta to nie zwy kle krót ki okres.

Sieć nie jest je dy nym czyn ni kiem kształ tu ją cym przy szłość me diów. Kon su men ci ma -
ją wy bór ze sta le zwięk sza ją cej się licz by ty tu łów pra so wych, ka na łów te le wi zyj nych
czy ser wi sów in ter ne to wych. Po głę bia ją ca się seg men ta cja ude rza w me dia ma so we
i pro mu je przed się wzię cia le piej do pa so wa ne do po trzeb mniej licz nych, ale bar dziej
zaan ga żo wa nych od bior ców. Ro sną ca kon ku ren cja ryn ko wa oraz zmniej sza nie się

III – Przy szłość me diów
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au dy to rium me diów ma so wych spra wiają, że wal ka ryn ko wa sta je się co raz trud niej -
sza. Znaj du je to od zwier cie dle nie za rów no w ro sną cych kosz tach mar ke tin gu me -
diów, jak i w zmniej sza ją cej się ren tow no ści tych przed się wzięć.
Praw do po dob nie już w 2008 r. na kła dy na re kla mę in ter ne to wą w Pol sce prze kro czą
1 mld zł. Nie któ re pol skie pod mio ty me dio we do strze gły nie za gro że nie, ale szan sę
w dy na micz nym roz wo ju sie ci. Oprócz uru cha mia nia no wych pro jek tów, łą cze nia
przed się wzięć tra dy cyj nych z in ter ne to wy mi czy szu ka nia po ten cjal nych sy ner gii na -
tu ral ną dro gą jest tak że po szu ki wa nie prze jęć.

Ma ga zy ny

Przy zwy cza ili śmy się już do te go, że no wo cze sne cza so pi sma ma ją swo je stro ny in -
ter ne to we. Głów ną war to ścią wi tryn ma ga zy nów nie są za awan so wa ne funk cjo nal -
no ści, lecz uni ka to wa treść, do brze do pa so wa na do po trzeb od bior ców. Co raz po pu -
lar niej sze w ta kich ser wi sach jest wy ko rzy sty wa nie ma te ria łów wi deo. W tym ro zu -
mie niu cza so pi sma sta ją się wy daw ca mi mu ti me dial ny mi.

Te wszyst kie dzia ła nia są naj czę ściej wy ni kiem zmian ocze ki wań kon su men tów. Dzi -
siaj od bior cy spo dzie wa ją się do stę pu do in for ma cji z wię cej niż jed nego źró dła. Z biz -
ne so we go punk tu wi dze nia two rze nie in ter ne to wych ser wi sów ty tu łów pra so wych
da je szan sę na wpro wa dze nie do sprze da ży łą czo nych pa kie tów obej mu ją cych wy da -
nie pa pie ro we i in ter net. Praw do po dob nie te go ty pu ofer ta w cią gu kli ku naj bliż szych
lat bę dzie trak to wa na ja ko stan dar do wa. Po sia da nie roz bu do wa nej i czę sto od wie dza -
nej wi try ny stwa rza tak że moż li wość sprze da ży re kla my wy łącz nie w sie ci.

Przy tej oka zji czę sto pod no szo ne są gło sy o ka ni ba li za cję sprze da ży wy da nia pa pie -
ro we go przez ser wis in ter ne to wy. Nie ma to uza sad nie nia. Dzię ki obec no ści w sie ci
tra dy cyj ni wy daw cy są w sta nie znacz nie zwięk szyć za sięg mar ki i po sze rzyć gro no
od bior ców. We dług wy ni ków ba da nia firm Nie lsen//Ne tRa tings i Me dia mark opu bli -
ko wa nych w sierp niu 2007 r. aż 83 proc. od bior ców nie ku pu je wy da nia pa pie ro we -
go, ogra ni czając się do wer sji elek tro nicz nej cza so pi sma. Ba da nie ob ję ło 23 naj więk -
sze ty tu ły ame ry kań skie.

Od se tek użyt kow ni ków ko rzy sta ją cych wy łącz nie
z internetowego ser wi su cza so pi sma

Ogó łem 83 proc.
Męż czyź ni 90 proc.
Ko bie ty 83 proc.
Wszy scy w wie ku 18-44 lata 82 proc.
Wszy scy po wy żej 45. ro ku ży cia 85 proc.

Źró dło: Net//MRI, maj 2007 r. Ba za: użyt kow ni cy 23 naj więk szych stron in ter ne to wych ame ry kań skich ma ga zy nów.
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Szyb kie zmia ny na ryn ku me diów i po stę pu ją ca ada pta cja wła ści cie li cza so pism do no wej
sy tu acji spra wia ją, że tra dy cyj ny, wy łącz nie pa pie ro wy spo sób pro wa dze nia wy daw nic -
twa za czy na od cho dzić w prze szłość. Ewo lu cja mo de li biz ne so wych zwią za na jest rów nież
z cy klem wy daw ni czym. Fir my pra so we mu szą prze sta wić się z mie sięcz ne go try bu przy -
go to wa nia i dru ku swo je go ty tu łu na co dzien ną ak tu ali za cję in for ma cji na stro nie in ter -
ne to wej. Istot nym za gro że niem dla wy daw ców jest nie usta ją cy kon flikt po mię dzy re dak -
cjami wy dań pa pie ro we go i in ter ne to we go – jed na chce za cho wa nia eks klu zyw nych tre -
ści dla wer sji dru ko wa nej, a dru ga jest głod na no wych in for ma cji kil ka ra zy dzien nie.

Pra sa

Na świe cie ro śnie czy tel nic two pra sy, ale głów nie za spra wą ty tu łów bez płat nych oraz
wy so kiej dy na mi ki ryn ków roz wi ja ją cych się, głów nie Chin i In dii. Na roz wi nię tych
ryn kach ta kich jak USA czy Eu ro pa Za chod nia czy tel nic two pra sy mie rzo ne na kła da -
mi ma le je. We dług ABC (Au dit Bu re au Cir cu la tion) mo ni to ru ją cej ame ry kań ski ry nek
pra sy sprze daż ga zet sys te ma tycz nie spa da. W cią gu 15 lat po mię dzy ro kiem 1990
a 2005 łącz ny na kład dzien ni ków wy da wa nych w Sta nach Zjed no czo nych ob ni żył się
z 60 mln do 43,7 mln eg zem pla rzy. Po dob na sy tu acja ma miej sce w Wiel kiej Bry ta nii,
gdzie ten spa dek w la tach 2000-2005 wy niósł 12,5 proc. W tym cza sie za sięg in ter ne -
tu i czas ko rzy sta nia z sie ci rosły. Wro giem tra dy cyj nej pra sy i in nych kla sycz nych me -
diów nie jest jed nak sa ma pe ne tra cja in ter ne tu, lecz ro sną cy czas ko rzy sta nia z nie go.

W od po wie dzi na ten trend wy daw cy dzien ni ków de cy du ją się naj czę ściej na pro wa -
dze nie ser wi sów pod mar ką ga ze ty. Nie mal za wsze mają one cha rak ter in for ma cyj -
ny lub opi nio twór czy. Ta kie dzia ła nia są znacz nie bar dziej zbli żo ne do mo de lu te le wi -
zyj ne go, w któ rym in for ma cje prze ka zy wa ne są przez 24 go dzi ny 7 dni w ty go dniu.
Po ten cjal nie wy wo łu je to kon flik ty po mię dzy re dak cją pa pie ro wą i in ter ne to wą, np.
od no śnie do pierw szeń stwa pu bli ka cji in for ma cji. Wraz z upły wem cza su ta ki stan
pro wa dzi do ko niecz no ści okre śle nia, co z biz ne so we go punk tu wi dze nia jest waż niej -
sze. Re wo lu cja men tal na w tym za kre sie już do ko na ła się w USA i w czę ści kra jów eu -
ro pej skich. Wy grał lub wy gry wa in ter net. W USA ga ze ty pro wa dzo ne wy łącz nie
w tra dy cyj nym mo de lu są rzad ko ścią.

Ko lej nym mo de lem wy ko rzy sty wa nym przez wy daw ców pra so wych jest pro wa dze -
nie od dziel ne go biz ne su in ter ne to we go pod mar ką tra dy cyj ną. W tym wy pad ku mar -
ka tra dy cyj na i in ter ne to wa się uzu peł nia ją. Ta ki mo del wy mu si li w Sta nach Zjed no czo -
nych sa mi kon su men ci, któ rzy by li przy wią za ni do zna ne go im od lat źró dła in for ma -
cji i ocze ki wa li, że w dal szym cią gu bę dą mo gli z nie go ko rzy stać rów nież w sie ci. Przy -
ję cie ta kie go roz wią za nia po wo du je jed nak, że wy daw cy mu szą zmie nić do tych cza so -
wy mo del funk cjo no wa nia. Po bocz nym wąt kiem mie rze nia się z in ter ne tem przez ty -
tu ły pra so we i ma ga zy ny są e -wy da nia. W obec nym mo de lu ska za ne są one ra czej na
ni szo wość, bo w prak ty ce ak cep to wa ne są przez bar dzo ma ły od se tek kon su men tów.
Jed nym z ar gu men tów pod no szo nych w obro nie po zy cji tra dy cyj nych me diów wo -
bec ser wi sów i wy szu ki wa rek in ter ne to wych jest kwe stia praw au tor skich. Zbyt ry -

III – Przy szłość me diów
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go ry stycz ne pod cho dze nie do te go te ma tu przez nie któ re me dia pro wa dzi do wy klu -
cze nia ich z wy ni ków wy szu ki wa nia czy też wy stę po wa nia ja ko źró dło. Za gad nie nie
wła sno ści in te lek tu al nej w in ter ne cie jest od dziel ną kwe stią i po dej mo wa ne są róż ne
ini cja ty wy uno wo cze śnia ją ce po dej ście do tej spra wy.

Jed ną z ta kich ini cja tyw jest Cre ati ve Com mons (Cre ati ve com mons.pl), or ga ni za cja
spo łecz na za ło żo na w 2001 r. w USA, któ rej ce lem jest wy pra co wa nie za sad i stan -
dar dów do ty czą cych nie skrę po wa ne go udo stęp nia nia ma te ria łów bę dą cych utwo ra -
mi pod le ga ją cy mi ochro nie praw au tor skich. Cre ati ve Com mons sta ra się opra co wać
sys tem ochro ny dóbr in te lek tu al nych, któ ry bę dzie uwzględ niał zmie nia ją cą się rze -
czy wi stość, w tym dy na micz ny roz wój no wych tech no lo gii umoż li wia ją cych nie -
ogra ni czo ne po wie la nie czy dzie le nie się utwo ra mi. Pod sta wo wym ce lem or ga ni za cji
jest roz sze rze nie do tych cza so we go, wą skie go ro zu mie nia praw au tor skich. Głów ną
ideą twór ców no we go sys te mu jest przej ście z for mu ły „wszyst kie pra wa za strze żo -
ne” do „pew ne pra wa za strze żo ne”, co po zwo li twór com na du żo bar dziej ela stycz ne
de cy do wa nie o do stęp no ści swo ich utwo rów.

Przed sta wio ne pró by za ra dze nia pro ble mo wi od cho dze nia kon su men tów nie są je dy -
ny mi ini cja ty wa mi me diów tra dy cyj nych. Ame ry kań skie ga ze ty doj rza ły do te go,
aby wspól nie dzia łać nie ty le na rzecz obro ny swo ich mo de li biz ne so wych, ile pro mo -
wać za le ty łą cze nia in ter ne tu z pa pie rem. W 2007 r. pod ha słem „New spa per: the
Mul ti -Me dium” ame ry kań skie sto wa rzy sze nie wy daw ców pra so wych NAA (New -
spa per As so cia tion of Ame ri ca) zre ali zo wa ło skie ro wa ną do re kla mo daw ców kam pa -
nię pro mu ją cą mul ti me dial ny cha rak ter pra sy.

Dziś w USA znacz na część dzien ni ków ma sil ne ser wi sy in ter ne to we, któ re są jed nym
z istot nych ele men tów ich stra te gii. Nie jed no krot nie po łą czo ne re dak cje ma ją wła sne
stu dia te le wi zyj ne, w któ rych przy go to wu ją ma te ria ły pu bli ko wa ne w sie ci. Te go ty -
pu dzia ła nia nie są za tem roz pacz li wy mi pró ba mi ra to wa nia się przed upad kiem, lecz
ra czej prze my śla ną stra te gią ukie run ko wa ną na zre ali zo wa nie okre ślo nych ce lów.
Ame ry kań ska pra sa już daw no za czę ła się zmie niać i przy sto so wy wać do no wych
re aliów w me diach. Więk szość zna czą cych ty tu łów ma roz bu do wa ne ser wi sy in ter -
ne to we, stu dia new so we i do star cza tre ści na urzą dze nia mo bil ne.

O ro sną cej ro li in ter ne tu świad czą choć by ta kie ini cja ty wy jak kon kur sy na naj lep sze
tek sty dzien ni kar skie stwo rzo ne z my ślą o pu bli ka cji w sie ci. W paź dzier ni ku 2007 r.
On li ne News As so cia tion ogło si ło wy ni ki kon kur su On li ne Jo ur na lism Awards. Wśród
wy róż nio nych zna la zły się m.in. Wi red.com czy Li ve scien ce.com.

Zda rza się, że no we po my sły tra dy cyj nych me diów koń czą się po raż ką. Ta ka sy tu -
acja spo tka ła m.in. „The Wa shing ton Post” i pró bę po łą cze nia pa pie ro wej ga ze ty z in -
for ma cyj ną sta cją ra dio wą Wa shing ton Post Ra dio.

Mi mo nie po wo dzeń ada pta cja no wych roz wią zań przez wy daw ców jest ra czej prze -
są dzo na. Du żą szan są dla pra sy, o któ rej się obec nie mó wi, jest e -pa per. Ten no wy typ
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urzą dzeń prze no śnych da je tak że no we moż li wo ści wy daw com ksią żek. Od po ło wy
2006 r. kil ku świa to wych po ten ta tów, m.in.: Fu ji, Xe rox i So ny, in ten syw nie te stu je
ta kie urzą dze nia. We dług eks per tów z bran ży re wo lu cja e -pa pe ro wa ma się za cząć na
świe cie już w 2008 r.

W 2007 r. kil ka eu ro pej skich ga zet wpro wa dzi ło wy da nia z wy ko rzy sta niem tech no -
lo gii e -pa per, m.in. fran cu ska ga ze ta „Les Echos”, któ ra wcze śniej te sto wa ła ją przez
kil ka na ście mie się cy. Koszt rocz nej pre nu me ra ty ga ze ty w wer sji elek tro nicz nej to oko -
ło 500 eu ro ra zem z kosz tem czyt ni ka (ro dzaj palm to pa lub ekra nu). Zwy kła rocz na
pa pie ro wa pre nu me ra ta „Les Echos” kosz tu je 416 eu ro. Jak wi dać, e -pa per mo że być
kon ku ren cyj ny wo bec tra dy cyj nej pre nu me ra ty. Wpro wa dze nie go na szer szą ska lę
mo że się oka zać ta ką sa mą re wo lu cją dla ga zet, ja ką dla prze my słu mu zycz ne go by -
ło po ja wie nie się iPo da.

Ra dio

Ra dio jest cie ka wą ka te go rią me diów, któ ra wciąż szu ka sku tecz ne go spo so bu na za -
ist nie nie w no wej, in ter ne to wej rze czy wi sto ści. Jed nak wy da je się, że jest jed nym
z tych, któ re dłu go fa lo wo bę dą w sta nie zna leźć so bie miej sce w wir tu al nym świe cie.
Mo że to się wią zać ze zmia ną mo de lu, a na pew no z roz sze rze niem dys try bu cji. Pod -
sta wo wą stra te gią sta nie się udo stęp nia nie sy gna łu przez in ter net. Już dziś więk szość
sta cji umoż li wia słu cha nie ra dia w sie ci dzię ki apli ka cjom ta kim jak Wi namp czy Win -
dows Me dia Play er. W przy szło ści licz ba urzą dzeń do ko rzy sta nia z ra dia in ter ne to -
we go zwięk szy się i bę dzie go moż na słu chać za po mo cą te le fo nu ko mór ko we go lub
w sa mo cho dzie (wraz z roz wo jem bez prze wo do we go in ter ne tu).

Ta kie dzia ła nie mo że po sze rzyć słu chal ność sta cji. Z dru giej stro ny wią że się to kon -
wer sją słu cha czy do in ter ne tu. Zja wi sko prze su wa nia się od bior ców mo że się wy da -
wać neu tral ne dla za się gu, ale w prak ty ce jest to bar dziej skom pli ko wa ne. Wy ko rzy -
stu jąc do słu cha nia ra dia apli ka cje ta kie jak Wi namp, kon su men ci od kry ją, że do wy -
bo ru ma ją nie kil ka czy kil ka na ście, ale kil ka dzie siąt ty się cy sta cji ra dio wych z ca łe -
go świa ta do stęp nych po jed nym klik nię ciu. Ta ka stra te gia ma za tem po waż ną wa dę
– wska zu je kon su men tom moż li wość wy bo ru. Jest to jed nak wa da z punk tu wi dze -
nia nadaw ców, a nie kon su men tów.

Nie wąt pli wie szan są ra dia jest moż li wość jed no cze sne go ko rzy sta nia z in ter ne tu i słu -
cha nia mu zy ki. Więk szy pro blem z przy sto so wa niem się bę dą mia ły ra dio we sta cje in -
for ma cyj ne lub o for ma tach mó wio nych. Po nad to zwięk szo na kon ku ren cja bę dzie się
wią za ła z więk szą seg men ta cją, a w efek cie spad kiem za się gu naj więk szych gra czy
– na pew no część słu cha czy odej dzie do in nych in ter ne to wych sta cji, o ist nie niu któ -
rych nie mie li wcze śniej po ję cia. 
Gor szy sce na riusz dla ra dia to po wsta wa nie ser wi sów, któ re bę dą umoż li wia ły kon -
fi gu ro wa nie wła snych ka na łów przez użyt kow ni ków, np. La stfm, czy two rze nie czy -
sto in ter ne to wych ka na łów ra dio wych przez za pa leń ców, któ rzy nie chcą za ra biać. Po -

III – Przy szłość me diów
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dob ne spo łecz ne mo de le re ali za cji przed się wzięć są już roz po wszech nio ne w in ter ne -
cie. War to zwró cić uwa gę, że pro wa dze nie wła snej sta cji ra dio wej w sie ci nie wy ma -
ga po sia da nia li cen cji i za rów no z fi nan so we go, jak i tech nicz ne go punk tu wi dze nia
jest ła twiej sze.

Pol ski ry nek ra dio wy wcho dzi jed nak ak tyw nie do in ter ne tu. W 2008 r. in ter ne to wa
ofer ta sta cji ra dio wych do stęp nych on li ne by ła już znacz nie szer sza niż ta ofe ro wa na
w tra dy cyj ny spo sób. In ter ne to wą obec ność sil nie roz wi ja RMF ze swo im pro jek tem
Mia sto mu zy ki.pl. W czerw cu 2008 r. na plat for mie tej by ło do stęp nych 36 te ma tycz -
nych sta cji ra dio wych, głów nie o pro fi lach mu zycz nych lub mu zycz no -in for ma cyj -
nych. Ofer ta in ter ne to wa jest kie ro wa na do młod szych słu cha czy (w wie ku 15-25
lat). Do star szych grup od bior ców skie ro wa ny jest pro jekt Gru py Ra dio wej Ago ry
– Tu ba.fm (Ro xy FM, Zło te Prze bo je). Ta in ter ne to wa plat for ma ra dio wa do cze ka ła się
na wet w po ło wie 2008 r. wspie ra ją cej jej roz wój kam pa nii re kla mo wej. Po dob ny pro -
jekt uru cho mi ła tak że Eska, któ ra pro po nu je słu cha czom plat for mę Fa bry ka Mu zy.
Prze su wa nie środ ków mar ke tin go wych na pro mo cję swo ich przed się wzięć on li ne
świad czy o wzro ście zna cze nia te go ka na łu dys try bu cji. Nie wąt pli wie przy czy niły się
do te go tak że istot ny wzrost słu chal no ści ra dia za po mo cą in ter ne tu w Pol sce oraz
po ja wie nie się pierw szych wpły wów z re kla my w tym ka na le. We dług CR Me dia re -
kla ma ra dio wa w in ter ne cie w 2007 r. ro sła cztery ra zy szyb ciej niż ta emi to wa na
w tra dy cyj ny spo sób.
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Ba da nia rynku

W sie ci jak w żad nym in nym ka na le ko mu ni ka cji mar ke tin go wej uzy sku je my wie le
in for ma cji o za cho wa niach i dzia ła niach kon su men tów. Już z chwi lą pu bli ka cji pierw -
szej stro ny WWW do stęp ne by ły da ne o licz bie wi zyt użyt kow ni ków oraz o tym,
kie dy i co od wie dza ją cy oglą da li w wi try nie. Ze wzglę du na ła twość po zy ski wa nia da -
nych oraz łą cze nie ich z in ny mi źró dła mi ry nek in ter ne to wy szyb ko opra co wał na -
rzę dzia słu żą ce po łą czo nej pre zen ta cji ak tyw no ści i pro fi lu spo łecz no -de mo gra ficz ne -
go in ter nau tów. Sieć ofe ru je sze ro kie moż li wo ści po zy ski wa nia da nych, któ re mo gą
po móc le piej zro zu mieć za cho wa nia kon su men tów. Do stęp ność in for ma cji w sie ci jest
tak że spo rym wy zwa niem ana li tycz nym.

Ba da nia mar ke tin go we w in ter ne cie są in te gral nym ele men tem pro wa dze nia biz ne su w sie -
ci. Po pu lar ne sta tysty ki in ter ne to we są stan dar do wym me cha ni zmem wy ko rzy sty wa -
nym czę sto na wet przez zwy kłych użyt kow ni ków do spraw dza nia po pu lar no ści blo ga
lub pro fi lu w ser wi sie spo łecz no ścio wym. Na ryn ku ist nie je wie le wy spe cja li zo wa nych
firm i roz wią zań po świę co nych pro fe sjo nal nym za sto so wa niom ba dań. De cy zję o wy ko -
rzy sta niu okre ślo nych na rzę dzi na le ży roz pa try wać, bio rąc pod uwa gę kil ka czyn ni ków:

• Koszt – nie za wsze roz wią za nia płat ne są je dy ną moż li wo ścią ze bra nia od po wied -
nich in for ma cji. W sie ci do stęp nych jest wie le bez płat nych me cha ni zmów słu żą -
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Rozdział IV

Badania marketingowe
w internecie

„Internet audiences are more fragmented, but online viewers leave a more visible footprint
about their interest, dreams and desires” – „Financial Times”, 23 maja 2006 r.
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cych np. do kon stru owa nia kwe stio na riu szy, po mia ru po pu lar no ści stron i ana li -
zy wy ni ków ba dań: Sta t24.pl, Ale xa.com, Trends.go ogle.com, We ban kie ta.pl. Mo -
że war to przed de cy zją o za ku pie pro fe sjo nal nej usłu gi wy ko nać ba da nia o cha rak -
te rze pi lo ta żo wym?

• Ja kość – zda rza się, że nie je ste śmy w sta nie wy ko rzy stać wszyst kich in for ma cji
po cho dzą cych z ba da nia. Na le ży roz wa żyć, czy nie zre zy gno wać ze zbie ra nia czę -
ści in for ma cji. Po zwa la to za zwy czaj ob ni żyć koszt re ali za cji ba da nia lub skró cić
czas opra co wa nia wy ni ków. 

• Do stęp ność – czę sto po żą da ne przez nas in for ma cje są do stęp ne w al ter na tyw nych
źró dłach da nych. Przed re ali za cją wła sne go ba da nia war to się z ni mi za po znać. Np.
in for ma cje o struk tu rze spo łecz no -de mo gra ficz nej użyt kow ni ków na szej wi try ny
mo gą być do stęp ne w ba da niu Me ga pa nel PBI/Ge mius.

• Szyb kość – więk szość in for ma cji zwią za nych z po pu lar no ścią ser wi sów in ter ne to -
wych jest do stęp na na bie żą co. Wy ni ki do ty czą ce opi nii kon su men tów mo gą wy -
ma gać dłuż sze go cy klu re ali za cji i opra co wa nia. De cy du jąc się na na rzę dzia i me to -
dy ba da nia, na le ży uwzględ nić opóź nie nie w uzy ski wa niu wy ni ków.

• Czas – część in for ma cji mo że być zbie ra na tyl ko w okre ślo nym prze dzia le cza so -
wym. Do ty czy to zwłasz cza re ali za cji ba dań efek tyw no ści kam pa nii. Mo gą one być
prze pro wa dza ne wy łącz nie pod czas trwa nia dzia łań re kla mo wych. Do brze jest za -
tem wcze śniej za pla no wać, ja kie go ro dza ju in for ma cje chce my uzy skać w wy ni ku
po mia ru. Odrębną kwe stią jest mo ment ana li zy da nych.

Ba da nia w in ter ne cie są wciąż roz wi ja ją cą się dzie dzi ną mar ke tin gu. Wy ma ga ją cią -
głe go do sko na le nia i roz wią zy wa nia co raz no wych pro ble mów. Sieć ze wzglę du na
dy na mi kę wzro stu oraz nie ustan ny po stęp tech no lo gicz ny stwa rza no we wy zwa nia,
któ re sta wia me to dom ba daw czym. Po za tym sty mu lu je po wsta wa nie no wych roz -
wią zań i usług. In no wa cyj ne tech no lo gie da ją rów nież nie zna ne wcze śniej moż li wo -
ści po mia ru i ana liz. Ja ko przy kład mo że słu żyć roz wój ko mu ni ka to rów in ter ne to -
wych, któ re kie dyś wy my ka ły się tra dy cyj nym me to dom ba daw czym, a dzi siaj sta -
no wią peł no praw ną ka te go rię no śni ków re kla my. Po nad to w naj bliż szej przy szło ści
na le ży spo dzie wać się stan da ry za cji ba dań użyt kow ni ków te le fo nii in ter ne to wej, ra -
dia on li ne czy in ter ne to wej te le wi zji in te rak tyw nej.
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Pod sta wo we wskaź ni ki ana li zy ryn ku

Do ko nu jąc ana li zy ryn ku in ter ne to we go, wy ko rzy stu je się trzy pod sta wo we
wskaź ni ki:
• licz bę użyt kow ni ków, 
• licz bę od słon, 
• czas spę dza ny na stro nie.

Z punk tu wi dze nia pla no wa nia dzia łań mar ke tin go wych w sie ci:
• do pa so wa nie użyt kow ni ków i od słon.

Pol ski in ter net jest jed nym z nie wie lu, w któ rych funk cjo nu je je den stan dard ba dań in -
ter ne to wych dla ca łe go ryn ku. Po pu la cja użyt kow ni ków, wśród któ rych pro wa dzo -
ne jest ba da nie Me ga pa nel, jest sto sun ko wo do brze opi sa na de mo gra ficz nie. Zna na
jest ich struk tu ra wie ku, wy kształ ce nia, sta żu in ter ne to we go i czę sto tli wo ści ko rzy -

IV – Ba da nia mar ke tin go we w in ter ne cie

Za le ty ba dań
in ter ne to wych

• Szyb kość do stę pu – w więk szo ści przy pad -
ków re ali za cji ba dań ilo ścio wych za rów no wy -
ni ki, jak i ana li za da nych mo gą od by wać się
na bie żą co. Wszyst kie sys te my mo ni to ru ją ce
ruch w ser wi sach in ter ne to wych są wy po sa -
żo ne w na rzę dzia i pa ne le ana li tycz ne słu żą ce
rów nież do wi zu ali za cji uzy ski wa nych wy ni -
ków i ana liz.

• Efek tyw ność kosz to wa – ba da nia re ali zo wa ne
w in ter ne cie wią żą się z po no sze niem o wie le
mniej szych kosz tów niż w przy pad ku wy ko ny -
wa nia ich tra dy cyj ny mi me to da mi, np. wy wia -
dów oso bi stych (PA PI) lub te le fo nicz nych (CA -
TI). 

• Brak ogra ni czeń geo gra ficz nych – dzię ki te mu,
że je den me cha nizm ba daw czy mo że być wy -
ko rzy sty wa ny na wie lu ryn kach. Po przez sieć
uzy sku je my tak że do stęp do kon su men tów
z in nych kra jów, a na wet in nych kon ty nen tów.

• Ela stycz ność cza so wa – re spon den ci mo gą
wy peł nić kwe stio na riusz w wy bra nym przez
sie bie mo men cie. Moż li we jest rów nież prze -
rwa nie od po wia da nia na py ta nia, aby po wró -
cić do nie go póź niej. Jest to przy dat ne zwłasz -
cza przy roz bu do wa nych ba da niach.

• Wy ko rzy sta nie mul ti me diów – dzię ki roz wo jo -
wi no wych na rzę dzi, np. wi deo on li ne, sieć
moż na wy ko rzy sty wać do te sto wa nia kon cep -
cji kre atyw nych. Po nad to ele men ty au dio -wi -
deo mo gą wzbo ga cić i uroz ma icić tra dy cyj ne
kwe stio na riu sze.

Sła be stro ny ba dań
in ter ne to wych

• Pu łap ka oszczęd no ści – ni skie kosz ty re ali za -
cji ba dań ilo ścio wych w in ter ne cie mo gą skło -
nić or ga ni za cje do za nie cha nia wy ko ny wa nia
droż szych, ja ko ścio wych po mia rów. Mo że to
do pro wa dzić do utra ty kom plet ne go ob ra zu
ryn ku i po staw kon su men tów. 

• Do bór pró by – re kru ta cja pró by ba daw czej
w sie ci spra wia trud ność w we ry fi ka cji in for -
ma cji spo łecz no -de mo gra ficz nych po da wa -
nych przez kon su men tów oraz utrud nia po zy -
ska nie pró by re pre zen ta tyw nej.

• Agre syw ne for my re kru ta cji – na rzę dzia wy ko -
rzy sty wa ne do po zy ski wa nia osób do ba da nia
nie są do brze od bie ra ne przez in ter nau tów. 

• Brak oso bi ste go kon tak tu – spra wia, że pod -
czas ba da nia nie moż na uzy skać do dat ko -
wych in for ma cji zwią za nych z na stro jem, po -
sta wą czy wy glą dem re spon den ta, a więc po -
głę bić wy wia du. W efek cie moż na utra cić kon -
tro lę nad prze bie giem ba da nia.

• Ogra ni cze nia fi zycz ne – za po śred nic twem in -
ter ne tu nie jest moż li we ba da nie lub te sto wa -
nie pro duk tów wy ma ga ją cych wy ko rzy sta nia
zmy słu za pa chu, sma ku lub fi zycz ne go te sto -
wa nia to wa ru.
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sta nia z sie ci, struk tu ra do cho du i wiel ko ści go spo dar stwa do mo we go czy miej sco wo -
ści oraz sta tus za wo do wy i ro dzin ny użytkowników.

Jed ną z czę sto wy ko rzy sty wa nych miar do ty czą cych licz by osób od wie dza ją cych da ną
wi try nę jest po ję cie „za się gu”. Ozna cza ono sto su nek licz by użyt kow ni ków ser wi su do
licz by wszyst kich in ter nau tów w da nym okre sie. Za sięg 80-proc. ozna cza, że 80 proc.
użyt kow ni ków in ter ne tu od wie dzi ło okre ślo ny ser wis przy naj mniej raz w ba da nym okre -
sie – naj czę ściej raz w mie sią cu. Po ję cie to sto su je się tak że w od nie sie niu do grup kon su -
men tów (tzw. grup ce lo wych). Po nad to tak sa mo jak dla za się gu ogól ne go okre śla się za -
sięg w po szcze gól nych gru pach użyt kow ni ków, np. za sięg 30-proc. w gru pie wie ko wej
15-19 lat. Za sięg za wsze okre śla ny jest w spo sób re la tyw ny i mo że się zmie niać np. ze
wzglę du na se zo no wość. Przy kła dem zmian ze wzglę du na se zo no wość są ser wi sy tu ry -
stycz ne, któ rych za sięg w na tu ral ny spo sób ro śnie w cza sie wa ka cji, lub ser wi sy edu ka -
cyj ne, któ re zy sku ją je sie nią, po roz po czę ciu ro ku szkol ne go i aka de mic kie go.

Po za za się giem, mie rzo nym licz bą osób ko rzy sta ją cych z okre ślo ne go ser wi su, istot ną mia -
rą jest też licz ba od słon wy ko ny wa nych pod czas wi zy ty na stro nie. In for mu je ona o atrak -
cyj no ści ser wi su dla użyt kow ni ka. Więk sza licz ba od słon w da nej wi try nie mo że ozna czać
zwięk szo ną ak tyw ność kon su men tów i da je szan sę na dłuż szy kon takt z za miesz czo ną
tam re kla mą. Na le ży jed nak zwró cić uwa gę, iż od tej re gu ły mo gą być wy jąt ki wy ni ka -
ją ce ze spo so bu lub na rzę dzi wy ko rzy sta nych do bu do wy ser wi su in ter ne to we go.

Spo so bem oce ny po ten cja łu wi try ny jest też czas, ja ki użyt kow nik po świę ca wi zy cie.
Jest to co raz czę ściej sto so wa na mia ra oce ny atrak cyj no ści stron WWW. Wraz ze zmia -
ną tech no lo gii bu do wy ser wi sów in ter ne to wych w kie run ku sys te mów, w któ rych nie
wy ko nu je się już tak du żej licz by od słon jak wcze śniej (np. tech no lo gie Flash, AJAX),
czas za czy na być je dy ną mia rą, dzię ki któ rej moż na po rów ny wać ser wi sy wy ko na ne
we dług no wych i sta rych za sad. Praw do po dob nie w per spek ty wie kil ku naj bliż szych lat
współ czyn nik licz by od słon stra ci na zna cze niu i zo sta nie za stą pio ny przez czas.

Po dział ba dań in ter ne tu 

Du ża licz ba na rzę dzi, me to do lo gii i spo so bów re ali za cji ba dań na po trze by mar ke tin -
gu w sie ci nie jed no krot nie spra wia trud ność w ich wła ści wym wy bo rze. Wraz z co -
raz więk szym prze ni ka niem się tra dy cyj ne go i in ter ne to we go świa ta ba da nia do ty czą -
ce po staw i mo ty wa cji kon su men tów czę ściej wy kra cza ją po za sa mą sieć. Róż ni ce
wy stę pu ją rów nież w pro por cjach licz by re ali zo wa nych ba dań. W sie ci znacz nie czę -
ściej niż w przy pad ku kla sycz nych po mia rów pro wa dzo ne są ba da nia ilo ścio we. Pro -
por cja wy ko ny wa nia pro jek tów ilo ścio wych w sto sun ku do ba dań o cha rak te rze ja -
ko ścio wym w in ter ne cie mo że wy no sić na wet 20:1. 
Wśród ba dań ilo ścio wych do naj po pu lar niej szych na le żą te do ty czą ce użyt kow ni ków wi tryn
in ter ne to wych (si te -cen tric). Po le ga ją one na gro ma dze niu da nych o licz bie in ter nau tów od -
wie dza ją cych wi try nę. Pod sta wo wy mi jed nost ka mi po mia ru są od sło na i se kun da. Od po -
wied nie ze sta wie nie i ko re la cja tych war to ści po ka zu ją ja ko ścio wy ob raz spo so bu ko rzy sta -
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nia z ser wi su. Od sło ny łą czą się w wi zy ty i in for mu ją o lo jal no ści, ja ka ce chu je róż ne gru -
py od wie dza ją cych. Są to zmien ne opi su ją ce po pu lar ność da ne go ser wi su. Na to miast ba da -
nie funk cjo nal no ści wi tryn słu ży oce nie ła two ści od naj dy wa nia na stro nie in for ma cji oraz
do star cza wie dzy o bu do wie ser wi su in ter ne to we go. Wy bór me tod i na rzę dzi ba daw czych
za le ży przede wszyst kim od po sta wio nych ce lów. Funk cjo nal ność i er go no mię wi try ny moż -
na ba dać za rów no w spo sób ja ko ścio wy, jak i ilo ścio wy.

Na za gad nie nie po mia rów i ana liz mar ke tin go wych od no szą cych się do świa ta on li ne
moż na spoj rzeć na dwa pod sta wo we spo so by – przez pry zmat przed mio tu lub prze zna -
cze nia ba dań. 

Kla sy fi ka cja ze wzglę du na przed miot ba dań:

• Ba da nia użyt kow ni ków (ang. user -cen tric). Ich wy ni kiem są da ne na te mat in ter -
nau tów od wie dza ją cych wi try nę. Dzię ki nim do wia du je my się np. o tym, że ser wis
jest chęt niej wy bie ra ny przez ko bie ty niż męż czyzn. Ba da nia do star cza ją rów nież ta -
kich in for ma cji, jak: wiek, wy kształ ce nie, do cho dy, staż w in ter ne cie i wie le in nych
cech spo łecz no -de mo gra ficz nych. Dzię ki ba da niom user -cen tric zna my tzw. pro fil
de mo gra ficz ny użyt kow ni ka ser wi su. Uzy ska ne da ne mo gą słu żyć do określe nia do -
pa so wa nia tre ści stro ny dla okre ślo nych grup od bior ców oraz oce ny atrak cyj no ści re -
kla mo wej ser wi su. Ten ro dzaj ba dań jest re ali zo wa ny na re pre zen ta tyw nej pró bie
i do star cza wy ni ki opi su ją ce oso by ko rzy sta ją ce z po szcze gól nych wi tryn. Uzy ski -
wa ne da ne są przedstawia ne w for mie zbior czych, sta ty stycz nych zesta wień.

• Ba da nia stron in ter ne to wych (ang. si te -cen tric). Te po mia ry re ali zo wa ne są w sa -
mej wi try nie. Dzię ki uzy ska nym in for ma cjom do wia du je my się o licz bie wejść na
stro nę, cza sie i dłu go ści wi zy ty, licz bie wy ko na nych od słon czy miej scu, z ja kie go
wi zy ta zo sta ła roz po czę ta. Da ne te do stęp ne są w cza sie rze czy wi stym. Wy ni ki zna
wła ści ciel stro ny in ter ne to wej i od nie go za le ży, czy i w ja kim za kre sie zgo dzi się je
ujaw nić. Jest to naj bar dziej roz po wszech nio ny ro dzaj po mia ru sto so wa ny w in ter -
ne cie – utoż sa mia ny zwy kle z okre śle niem „sta ty sty ki stro ny”.

Stan dar dem łą czą cym ba da nia skon cen tro wa ne na użyt kow ni kach i wi try nach jest Me ga -
pa nel PBI/Ge mius. Pu bli ko wa ny od stycz nia 2005 r. Me ga pa nel jest pierw szym spój nym
ob ra zem przed sta wia ją cym wy ni ki oglą dal no ści wi tryn i apli ka cji in ter ne to wych w Pol sce.
Je go ce lem jest po zna nie licz by i pro fi lu de mo gra ficz ne go użyt kow ni ków in ter ne tu oraz

IV – Ba da nia mar ke tin go we w in ter ne cie

Podział badań realizowanych na potrzeby marketingu w internecie

Źródło: Dominik Kaznowski, opracowanie własne.

Przed miot ba dań
• Ba da nia użyt kow ni ków (ang. user -cen tric), np.

pro fi lu spo łecz no -de mo gra ficz ne go;
• Ba da nia stron in ter ne to wych (ang. si te -cen -

tric), np. po pu lar no ści wi tryn, cza su spę dzo -
ne go na stro nie;

• Ba da nia dzia łań (ang. ac tion -cen tric), np.
kam pa nii re kla mo wych, sku tecz no ści ście żek
za ku po wych.

Prze zna cze nie ba dań
• Ba da nia kon su men tów, np. po staw, mo ty wa -

cji, za cho wań, ana li zy be ha wio ral ne;
• Ba da nia funk cjo nal ne, np. w ce lu opty ma li za -

cji na wi ga cji na stro nach, oce ny ist nie ją cych
na rzę dzi;

• Ba da nia ryn ku, np. wy dat ków re kla mo wych,
ob ro tów skle pów in ter ne to wych.
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okre śle nie spo so bu, w ja ki pol scy kon su men ci ko rzy sta ją z sie ci. Wy ni ki umoż li wia ją po rów -
ny wa nie po pu lar no ści wi tryn i apli ka cji, np. ko mu ni ka to rów in ter ne to wych oraz osza co -
wa nie ich po ten cja łu re kla mo we go. Ba da nie do star cza in for ma cji o ty sią cach wi tryn od wie -
dza nych przez pol skich użyt kow ni ków sie ci. Po za do stęp ny mi wcze śniej wskaź ni ka mi oglą -
dal no ści, ta ki mi jak licz ba od słon (okre śle nie po ten cjal nej czę sto tli wo ści kon tak tu z prze ka -
zem re kla mo wym) czy licz ba użyt kow ni ków wi try ny in ter ne to wej (okre śle nie za się gu wi -
try ny), Me ga pa nel przed sta wia da ne do ty czą ce cza su oraz licz by od wie dzin stro ny. Wskaź -
ni ki te po zwa la ją na okre śle nie ja ko ści ser wi su in ter ne to we go, co po za sa mą oce ną tre ści po -
zwa la wska zać jej atrak cyj ność dla re kla mo daw cy. Po dob nie jak w przy pad ku tra dy cyj nych
me diów elek tro nicz nych – te le wi zji czy ra dia – czas spę dzo ny w wi try nie mó wi o jej udzia -
le w cza sie kon sump cji ca łe go me dium. Licz ba od wie dzin po zwa la okre ślić jej ja kość. Cie ka -
we, czę sto ak tu ali zo wa ne stro ny przy cią ga ją in ter nau tów du żo czę ściej niż sta tycz ne i ubo -
gie w treść. Wskaź nik ten mo że więc być wy ko rzy sta ny ja ko ja ko ścio wa oce na oto cze nia,
w któ rym po ja wi się re kla ma. Do dat ko we pa ra me try cza su i wi zyt po zwa la ją za tem wraz
z licz bą od słon i użyt kow ni ków okre ślić ogól ną po pu lar ność wi try ny na ryn ku. Przed wpro -
wa dze niem stan dar du ba daw cze go Me ga pa ne lu po wszech nie wy ko rzy sty wa ne ran kin gi wi -
tryn opie ra ły się wy łącz nie na licz bie użyt kow ni ków i nie od da wa ły rze czy wi stej war to ści
po szcze gól nych stron. Ba da nie Me ga pa nel PBI/Ge mius obej mu je tak że za gra nicz ne wi try ny
od wie dza ne przez pol skich in ter nau tów. Nie obej mu je jed nak wejść na pol skie stro ny in ter -
ne to we do ko ny wa ne z in nych kra jów.

• Ba da nia dzia łań (ang. ac tion -cen tric) – naj czę ściej sto so wa ne pod czas trwa nia kam -
pa nii re kla mo wych w in ter ne cie lub spraw dza nia sku tecz no ści zmian wpro wa dza nych
w ser wi sach in ter ne to wych. Z po ję ciem ana li zy efek tyw no ści dzia łań re kla mo wych
w sie ci po wszech nie ko ja rzo ny jest współ czyn nik CTR (ang. click tro ugh ra tio) oraz po -
ję cie licz by od słon re kla my. Te da ne za wsze znaj du ją się w ra por cie pod su mo wu ją cym
dzia ła nia pro mo cyj ne. Jed nak kam pa nie moż na ba dać i ana li zo wać na wie le róż nych
spo so bów, wszyst ko za le ży od ce lu, ja ki zo stał przed nią po sta wio ny. Po cząt ko wo w oce -
nie efek tyw no ści kam pa nii re kla mo wej po słu gi wa no się licz bą od słon wy ge ne ro wa ną
pod czas trwa nia kam pa nii, aby na stęp nie przejść na mia rę „uni kalny użyt kow nik” (ang.
uni que user – skrót UU). W ce lu do kład nej ana li zy wy ni ków wpro wa dzo no współ czyn -
nik „czę sto tli wo ści kam pa nii” (licz ba kon tak tów z re kla mą przy pa da ją ca na jed ne go uni -
ka lne go użyt kow ni ka). Pa ra me trem bra nym pod uwa gę przy oce nie dzia łań pro mo cyj -
nych był tak że czas eks po zy cji re kla my (czas, ja ki mi ja od wy świe tle nia re kla my do
klik nię cia). Obec nie, okre śla jąc efekt bez po śred ni kam pa nii, moż na wy ko rzy stać kil ka -
dzie siąt wskaź ni ków. Każ da kam pa nia in ter ne to wa jest do kład nie ba da na, gro ma dzo ne
są da ne na te mat wszyst kich użyt kow ni ków, któ rzy mie li z nią ja ki kol wiek kon takt.
Ana li zie pod da je się m.in. tak że in for ma cje o in ter nau tach, któ rzy wi dzie li re kla mę, nie
klik nę li w nią, a jed nak po ja kimś cza sie po ja wi li się na re kla mo wa nej stro nie (tzw. efekt
post -im pres sion). Oprócz ba dań efek tu bez po śred nie go dzia łań re kla mo wych moż na pro -
wa dzić ba da nia efek tu wi ze run ko we go. Lo so wo do bra nej gru pie in ter nau tów wy świe -
tla ny jest kwe stio na riusz za wie ra ją cy py ta nia, na któ re od po wie dzi chce my po znać, aby
oce nić efek tyw ność kam pa nii. W ba da niu bio rą udział dwie gru py użyt kow ni ków – ta,
któ ra mia ła kon takt z re kla mą, oraz ta, któ ra te go kon tak tu nie mia ła. Obie gru py wy -
peł nia ją ta ką sa mą an kie tę. Ze sta wia jąc od po wie dzi re spon den tów, mo że my za ob ser wo -
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wać zmia ny wskaź ni ków (je śli kam pa nia by ła sku tecz na). Te go ty pu ba da nie naj czę ściej
do ty czy: świa do mo ści spon ta nicz nej i wspo ma ga nej mar ki, po strze ga nia fir my, pro duk -
tu lub usłu gi (rów nież w po rów na niu z kon ku ren cją), chę ci sko rzy sta nia z ofer ty, in ten -
cji za ku pu, oce ny kre acji re kla mo wych, za pa mię ta nia kam pa nii, oce ny ja ko ści pro duk -
tu czy po wo dów użyt ko wa nia to wa ru. Ba da nia zwią za ne z efek tyw no ścią kam pa nii
mo gą być re ali zo wa ne tak że przed jej roz po czę ciem. Za zwy czaj przy bie ra ją one for mę
te stów re kla my słu żą cych oce nie kre acji oraz ewen tu al nych zmian, ja kim na le ży je pod -
dać. Ba da nie do star cza in for ma cji o tym, któ re re kla my na le ży wy brać do pla no wa nej
kam pa nii w in ter ne cie, któ re z nich są naj bar dziej za uwa żal ne dla gru py do ce lo wej, jak
do sto so wać kre acje, aby by ły naj bar dziej sku tecz ne.

Kla sy fi ka cja ze wzglę du na prze zna cze nie ba dań:
• Ba da nia kon su men tów – zwią za ne z po zy ski wa niem da nych do ty czą cych za in te re -

so wań, za cho wań i po staw kon su men tów. In ter net mo że do star czać te go ty pu in for ma -
cji w cza sie rze czy wi stym lub z opóź nie niem. W tej gru pie naj czę ściej re ali zo wa ne są:

• Ba da nia użyt ko wa nia, mo ty wa cji i po staw.
• Ba da nia son da żo we.
• Wywia dy gru po we wy ko ny wa ne zdal nie za po mo cą na rzę dzi in ter ne to wych. 

Po zna niu za cho wań kon su men tów czę sto słu ży tak że po głę bio na ana li za tzw. lo gów (tym -
cza so we pli ki za pi sy wa ne na ser we rach in ter ne to wych), któ re do star cza ją in for ma cji o spo -
so bach po ru sza nia się użyt kow ni ków w wi try nie (ścież ki i pro fi le wi zyt), cza sie, ja ki spę dza -
ją na po szcze gól nych stro nach, oraz ich lo jal no ści wo bec róż nych czę ści ser wi su. Dzię ki te -
mu do wia du je my się, któ re miej sca wi try ny na le ży po pra wić, oraz spraw dza my skut ki
zmian w ser wi sie w ce lu je go opty ma li za cji. Na to miast wy wiad gru po wy on li ne jest toż sa -
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IV – Ba da nia mar ke tin go we w in ter ne cie

Róż ni ce po mię dzy ba da nia mi si te-, user- i ac tion -cen tric

Pod mio tem w ba da niu jest wi -
try na (ser wis in ter ne to wy).

Uzy ski wa ne są do kład ne da ne
ilo ścio we o każ dym zda rze niu
(ak cji) w ser wi sie, liczba od -
słon, wi zyt, klik nię cia w re kla -
mę itp.

Ba da nie do star cza in for ma cji
o liczbie wi zyt i spo so bie ko -
rzy sta nia z ser wi su.

Źró dłem da nych są sys te my
in for ma tycz ne wła ści cie li ser -
wi sów in ter ne to wych.

Pod mio tem w ba da niu jest kon -
su ment (użyt kow nik).

Ba da nie re ali zo wa ne na gru pie in -
ter nau tów, któ rzy de kla ru ją chęć
uczest ni cze nia w ba da niu, two rząc
pa nel użyt kow ni ków sie ci. Ich za -
cho wa nia uzna je się za re pre zen ta -
tyw ne dla za cho wań wszyst kich
kon su men tów in ter ne tu.

Ba da nie do star cza in for ma cji
o tym, kto ko rzy sta z ser wi su.

Źró dłem da nych są de kla ra cje in -
ter nau tów (pro fil spo łecz no -de -
mo gra ficz ny) lub da ne po cho -
dzą ce z sys te mów mo ni to ru ją -
cych ak tyw ność użyt kow ni ków
w ra mach pa ne lu.

Pod mio tem jest po je dyn cza ak -
cja lub okre ślo ny ciąg zda rzeń.

Ba da nie do star cza in for ma cji
do ty czą cych sku tecz no ści na -
rzę dzi i roz wią zań za sto so wa -
nych do bu do wy me cha ni -
zmów stron in ter ne to wych i ich
wpły wu na ak cje wy ko ny wa ne
przez użyt kow ni ków.

Ba da nie do star cza in for ma cji
o sku tecz no ści dzia łań w sie ci.

Źró dłem da nych są sys te my
mo ni to ru ją ce kam pa nie re kla -
mo we (ad ser wer), sys te my wła -
ści cie li stron lub ba zy da nych,
np. sub skry ben tów new slet te ra.

Ba da nia si te -cen tric Ba da nia user -cen tric Ba da nia ac tion -cen tric
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my z ba da niem tra dy cyj nym (FGI, ang. fo cus gro up in te rview). Róż nią cym ele men tem jest
śro do wi sko re ali za cji oraz za so by nie zbęd ne do je go pra wi dło we go prze pro wa dze nia. Sta ran -
nie do bra na gru pa osób uczest ni czy w dys ku sji mo de ro wa nej przez ba da cza, któ ry tak kie -
ru je roz mo wą, by uzy skać od re spon den tów jak naj wię cej in for ma cji. Ba da nie re ali zo wa ne
jest przez in ter net bez fi zycz nej obec no ści uczest ni ków. Te go ty pu pro jek ty sta ją się dzię ki ko -
mu ni ka cji z wy ko rzy sta niem wi deo w sie ci co raz bar dziej zbli żo ne do tych re ali zo wa nych
w spo sób tra dy cyj ny. Z ko lei ba da nie son da żo we to szyb kie ba da nie in ter ne to we do ty czą ce
ak tu al nych wy da rzeń, np. przed wy bor cze, czy na wią zu ją ce do na głych zmian sy tu acji po -
li tycz nej bądź spo łecz nej. Dzię ki ba da niu po zna je my opi nie in ter nau tów na bie żą ce te ma ty
oraz ich oce nę te go, co się w da nej chwi li dzie je.

• Ba da nia funk cjo nal ne – po świę co ne ze bra niu in for ma cji do ty czą cych spo so bów ko rzy -
sta nia i po strze ga nia funk cjo nal no ści ser wi sów in ter ne to wych. Pod sta wo wym na rzę dziem
sto so wa nym przy pro jek to wa niu stron w sie ci jest tzw. opi nia eks per ta. Jest to naj czę ściej
wy po wiedź, ra port lub ana li za oso by ma ją cej do świad cze nie w two rze niu ser wi sów in ter -
ne to wych. Choć nie jest to ty po we ba da nie, czę sto in for ma cje uzy ska ne od ta kiej oso by
mo gą oka zać się bez cen ne w pro jek tach wy ma ga ją cych wie dzy o naj now szych tren dach
i roz wią za niach. Jed nak aby uzy skać re pre zen ta tyw ne da ne o pla no wa nych lub do ko na -
nych zmia nach w ser wi sie, zwy kle re ali zo wa ne jest ba da nie son da żo we z wy ko rzy sta -
niem kwe stio na riu sza. Dzię ki nie mu mo że my do wie dzieć się, czy pla no wa ne przez nas
zmia ny są po trzeb ne, czy spo tka ją się z apro ba tą użyt kow ni ków, czy i jak pla ny zmian
po win ny zo stać zmo dy fi ko wa ne. Opty mal nym roz wią za niem jest po łą cze nie te go ba da -
nia z póź niej szym ba da niem wpro wa dzo nych zmian, któ re son du je opi nie in ter nau tów na
te mat za kła da nych prze ró bek (w pro duk cie, usłu dze, ser wi sie). W ce lu uzy ska nia bar dziej
ja ko ścio wej oce ny no we go pro jek tu wi try ny wy ko ny wa ne są tzw. wy wia dy in dy wi du -
al ne (ang. in di vi du al depth in ter wiew) – prze pro wa dza ne z wy ko rzy sta niem kom pu te ra
lub bez. Po pu lar nym po mia rem re ali zo wa nym tą me to dą jest tzw. eye -trac king – ba da nie,
w któ rym wy ko rzy sty wa na jest spe cja li stycz na apa ra tu ra ana li zu ją ca za cho wa nia i ru -
chy gał ki ocznej oraz spo sób po ru sza nia się kur so ra mysz ki. Ze sta wia jąc te dwie war to -
ści w ko re la cji z cza sem i struk tu rą ba da nej wi try ny, uzy sku je my in for ma cję o ele men tach,
któ re sku pia ją uwa gę lub de kon cen tru ją in ter nau tów. Po wie la jąc te go ro dza ju ba da nie,
zdo by wa my da ne, któ re mó wią nam o błę dach po peł nio nych na eta pie pro jek to wa niu ser -
wi su bądź o naj więk szych za le tach wi try ny.

• Ba da nia uwa run ko wań ryn ko wych – są to wszel kie ana li zy słu żą ce ze bra niu in for ma -
cji do ty czą cych funk cjo no wa nia ryn ku in ter ne to we go. Mo gą obej mo wać róż ne go ro dza -
ju ba da nia, po mia ry i źró dła da nych w za leż no ści od po trzeb. Do naj po pu lar niej szych na -
le żą ba da nia: wy dat ków re kla mo wych, przy cho dów skle pów in ter ne to wych, ob ro tów
plat form au kcyj nych, wy ko rzy sta nia in ter ne tu przez okre ślo ne gru py od bior ców, np. ma -
łe i śred nie przed się bior stwa. Po mia ry od no szą ce się do wy dat ków na re kla mę w sie ci mo -
gą być re ali zo wa ne na dwa pod sta wo we spo so by – po przez ze bra nie da nych de kla ra tyw -
nych od uczest ni ków ryn ku lub za po mo cą po mia ru tech nicz ne go, np. ana li zę da nych
sys te mu ser wu ją ce go re kla mę (ang. ad se rver). In for ma cje o ob ro tach pod mio tów han dlu
in ter ne to we go mo gą rów nież po cho dzić z de kla ra cji sa mych przed się biorstw lub bez po -
śred nio z sys te mów trans ak cyj nych.
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Kon su men ci w in ter ne cie

Za rów no sieć, jak i po sta wy sa mych kon su men tów wciąż się zmie nia ją. Na rzu ca to
fir mom ko niecz ność sta łej ak tu ali za cji wie dzy i nie ustan ne go po dą ża nia za tren da mi.
Dro gą do suk ce su w in ter ne cie jest po zna nie, zro zu mie nie i za spo ko je nie po trzeb użyt -
kow ni ków. Pod tym wzglę dem mar ke ting on li ne nie róż ni się od tra dy cyj ne go. Nie -
ste ty, w sie ci za zwy czaj naj więk szą trud ność spra wia fir mom po go dze nie za spo ka ja -
nia po trzeb kon su men tów z ren tow nym mo de lem biz ne so wym.

Klu czem do ro zu mie nia po staw in ter nau tów jest dia log i otwar ta ko mu ni ka cja z kon su -
men ta mi. Więk szość tra dy cyj nych firm wciąż jest przy zwy cza jo na do dzia ła nia na pod -
sta wie z gó ry przy ję tych za ło żeń. Tym cza sem do od nie sie nia suk ce su w sie ci nie zbęd ne jest
wsłu chi wa nie się w ocze ki wa nia ryn ku, cią gła mo der ni za cja i ada pta cja oraz nie usta ją ca
in no wa cyj ność. Więk szość usług, pro duk tów i ser wi sów in ter ne to wych, któ re są li de ra -
mi w swo ich ka te go riach, jest roz wi ja na od chwi li roz po czę cia swo jej dzia łal no ści. Fir mom
tra dy cyj ne go biz ne su pew ną trud ność mo że spra wiać zde cy do wa nie więk sze zna cze nie
gło su kon su men tów w pro ce sie roz wo ju i mo dy fi ka cji pro duk tu.

83

Rozdział V

Za cho wa nia
i mo ty wa cje
kon su men tów w sie ci

„Ma nu fac tu rers don’t sell pro ducts. It’s cu sto mers who buy them. So me ti mes they
buy your pro ducts” – Sa klad Con sul tants
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Wzrost zna cze nia opi nii kon su men tów jest spo wo do wa ny nad wyż ką po da ży pro -
duk tów i usług nad po py tem. Wią że się to z du żą kon ku ren cją, któ ra wy ni ka z ni skich
ba rier roz po czę cia dzia łal no ści biz ne so wej w sie ci. Sy tu ację tę po głę bia glo bal ny cha -
rak ter ryn ku in ter ne to we go, na któ rym pol skie fir my dzia ła ją ce w sie ci z za ło że nia
mu szą kon ku ro wać z pod mio ta mi za gra nicz ny mi lub ty mi o za się gu świa to wym.

Do stęp do wie lu al ter na tyw nych me tod za spo ka ja nia po trzeb da je kon su men tom in -
ter ne to wym znacz nie więk sze moż li wo ści, niż ma to miej sce na tra dy cyj nych ryn -
kach. Wy so ka kon ku ren cyj ność znaj du je tak że od zwier cie dle nie w dzia ła niach mar -
ke tin go wych. Prze cięt ny in ter nau ta od wie dza każ de go mie sią ca co naj mniej kil ka set
wi tryn in ter ne to wych. Spra wia to, że sku tecz ne do tar cie z prze ka zem re kla mo wym
jest trud ne. Na wet je śli uda nam się przy cią gnąć uwa gę kon su men tów, to zwy kle
pod czas wi zy ty w na szym ser wi sie ma my za le d wie kil ka mi nut, aby za mie nić to za -
in te re so wa nie na lo jal ność. Te uwa run ko wa nia spra wia ją, że aby li czyć na suk ces,
stra te gia ko mu ni ka cji mar ke tin go wej, ele men ty biz ne so we i pro ce sy zmie rza ją ce do
za spo ko je nia po trzeb mu szą być ze so bą ści śle po wią za ne. Naj waż niej szym za da niem
dzia łań mar ke tin gu w sie ci po win no być bu do wa nie trwa łej lo jal no ści kon su men tów.

Przy wią za nie i za ufa nie do mar ki od gry wa du żą ro lę, zwłasz cza w przed się wzię ciach
zwią za nych ze sprze da żą usług i pro duk tów. Brak fi zycz ne go kon tak tu z punk tem
sprze da ży, naj czę ściej elek tro nicz ny spo sób do ko ny wa nia za pła ty oraz odło żo na w cza -
sie do sta wa pro duk tu są czę sto zbyt du żą ba rie rą dla kon su men tów, aby za ry zy ko wać
za war cie trans ak cji on li ne. Pro ces bu do wa nia re pu ta cji w sie ci po zwa la w znacz nym
stop niu znieść te ba rie ry. In ny mi spo so ba mi ogra ni cze nia te go pro ble mu są:

• Sprze daż pro duk tów lub usług o ni skiej war to ści jed nost ko wej. Z punk tu
wi dze nia kon su men ta po zwa la to zmi ni ma li zo wać po ten cjal ne ry zy ko trans ak cji.
Wy so ka ce na to wa ru bę dzie ob ni żać skłon ność do za ku pu.

• Ofe ro wa nie do dat ko wej ko rzy ści wo bec al ter na tyw nych ka na łów za ku pu.
Naj czę ściej jest to zwią za ne ze sto so wa niem ra ba tów, bez płat nych do staw, zni żek na
przy szłe za ku py lub upo min ków. W oczach kon su men ta war tość do da na mo że zre -
kom pen so wać to po ten cjal ne ry zy ko. 

• Skró ce nie okre su po mię dzy za war ciem trans ak cji a sko rzy sta niem z pro duk tu.
W przy pad ku usług naj lep szym roz wią za niem jest moż li wość na tych mia sto wej re -
ali za cji. Fi zycz ne pro duk ty moż na ob jąć gwa ran to wa ny mi ter mi na mi do staw. 

• Gwa ran cja zwro tu to wa ru. Mi mo że wy ni ka ona z prze pi sów praw nych, war to
roz wa żyć za sto so wa nie wo bec klien tów ko rzyst niej szych klau zul z tym zwią za nych. 

Pla nu jąc i pro jek tu jąc nasz mo del biz ne so wy w in ter ne cie, war to po sta wić się w ro li
kon su men ta. Ze wzglę du na do stęp ność al ter na tyw oraz in for ma cji o kon ku ren cyj -
nych pro duk tach i usłu gach na le ży pod kre ślać w ko mu ni ka cji mar ke tin go wej uni ka -
to we ce chy na szej ofer ty. Ła twy do stęp do in for ma cji o ce nach spra wia, że koszt za -
ku pu za czy na od gry wać w sie ci co raz mniej szą ro lę. Na zna cze niu zy sku ją po zo sta -
łe ele men ty zwią za ne z na by ciem pro duk tu, ta kie jak: do stęp ność to wa ru, ter min do -
sta wy, wy bór for my płat no ści, pro gra my lo jal no ścio we, gwa ran cja zwro tu to wa ru,
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ja kość ob słu gi klien ta oraz czas re ak cji skle pu na za py ta nia kon su men tów. Do tych -
cza so we po dej ście firm skon cen tro wa nych na wspie ra niu sprze da ży po win no ustą pić
miej sca na sta wie niu na wspar cie ku pu ją ce go, aby do trans ak cji w ogó le do szło.

Wła śnie dla te go nie tyl ko ana li za za cho wań użyt kow ni ków na stro nie in ter ne to wej,
lecz tak że póź niej sza im ple men ta cja wnio sków z jej do ko na nia od gry wa klu czo wą
ro lę w opty ma li za cji dzia łań w sie ci. Pro ces mo ni to ro wa nia i do sko na le nia pro ce sów
trans ak cyj nych po wi nien trwać nie ustan nie. Sta ty sty ki stro ny in ter ne to wej nie mo -
gą słu żyć wy łącz nie spraw dza niu po pu lar no ści ser wi su. Du żo więk sze zna cze nie ma
po zy ski wa nie wie dzy do ty czą cej spo so bu ko rzy sta nia z ser wi su.

Pol scy kon su men ci w in ter ne cie

Kim są pol scy użyt kow ni cy in ter ne tu? Od po wiedź na to py ta nie wca le nie jest oczy wi sta.
Wi dow nia in ter ne to wa cha rak te ry zu je się du żym roz pro sze niem i zna czą cy mi roz bież no -
ścia mi w spo so bie ko rzy sta nia z sie ci. Za cho wa nia od bior ców w in ter ne cie róż nią się od
spo so bu kon sump cji in nych me diów. Moż na po wie dzieć, że ma ją bar dziej in dy wi du al ny
cha rak ter. Wy ni ka to bez po śred nio z do mi nu ją ce go spo so bu uży wa nia sie ci na sta wio ne -
go na oso bi stą in te rak cję z prze glą dar ką i in ny mi apli ka cja mi in ter ne to wy mi.

Po sta wie nie so bie te go py ta nia jest nie zwy kle istot ne. Bez zro zu mie nia spo so bu kon -
sump cji in ter ne tu przez użyt kow ni ków oraz po zna nia ich po staw i za cho wań trud -
no jest pla no wać i re ali zo wać ja kie kol wiek dzia ła nia w sie ci. Od no si się to zwłasz cza
do mar ke tin gu.

In ter net ja ko na rzę dzie ko mu ni ka cji mar ke tin go wej ofe ru je o wie le wię cej moż li wo ści
niż te do tych czas do mi nu ją ce. Naj waż niej szą ce chą sie ci, któ ra od róż nia ją od tra dy -
cyj nych me diów, jest in te rak tyw ność. Ak tyw na kon sump cja jest prze ci wień stwem
bier ne go spo so bu ko rzy sta nia z me diów tra dy cyj nych. W sie ci nie spraw dza ją się zna -
ne do tych czas mo de le re ali za cji dzia łań mar ke tin go wych. Znacz na część po ra żek wy -
ni ka wła śnie z nie do ce nie nia tych róż nic.

Seg men ta cja użyt kow ni ków

Pol scy użyt kow ni cy in ter ne tu, po dob nie jak w in nych kra jach, nie są jed no li tą gru -
pą. Kon su men tów ho mo ge nicz nych pod wzglę dem jed nej lub kil ku cech moż na wy -
ła niać na kil ka spo so bów.

Waż ną zmien ną, któ ra cha rak te ry zu je po szcze gól ne seg men ty użyt kow ni ków, jest ich
ak tyw ność on li ne. Za an ga żo wa nie w kon sump cję in ter ne tu znaj du je od zwier cie dle nie
w czę sto tli wo ści ko rzy sta nia oraz cza sie spę dza nym w sie ci. Jak po ka zu je prak ty ka, te
dwa czyn ni ki są sil nie ze so bą sko re lo wa ne. Za zwy czaj wraz ze wzro stem czę sto tli wo -
ści ko rzy sta nia z in ter ne tu ro śnie tak że czas po świę ca ny te mu me dium. Co raz czę ściej

V – Za cho wa nia i mo ty wa cje kon su men tów w sie ci
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ma my do czy nie nia z sy tu acją, w któ rej kom pu ter użyt kow ni ka w ogó le nie jest wy -
łą cza ny i przez ca łą do bę po zo sta je w sta nie go to wo ści. Te go ty pu prak ty ka sto so wa na
jest zwłasz cza przez mło dych użyt kow ni ków. Umoż li wia to szyb kie re ago wa nie na po -
wia do mie nia od zna jo mych czy po ja wia nie się no wych in for ma cji w ser wi sach spo -
łecz no ścio wych. Upo wszech nia nie się te go ty pu przy zwy cza jeń prze kła da się na wzrost
czę sto tli wo ści i cza su ko rzy sta nia z sie ci. W stycz niu 2008 ro ku 68 proc. pol skich użyt -
kow ni ków de kla ro wa ło ko rzy sta nie z in ter ne tu co dzien nie lub pra wie co dzien nie. Gru -
pa ta od po wia da za 77 proc. wszyst kich od słon w mie sią cu. Od sło ny do ko ny wa ne
w sie ci są jed nym z pod sta wo wych mier ni ków ak tyw no ści użyt kow ni ków. 

W stycz niu 2008 ro ku prze cięt ny pol ski in ter nau ta spę dzał w sie ci 45 go dzin i 33 mi -
nu ty. Oso by ak tyw ne, ko rzy sta ją ce z in ter ne tu co dzien nie, prze zna czy ły na tę czyn -
no ści 51 go dzin i 43 mi nu ty (Me ga pa nel, PBI/Ge mius). War to rów nież wska zać, że
mo del ko rzy sta nia za czy na się prze su wać z dłu gich, za pla no wa nych i jed no ra zo wych
se sji w stro nę wie lo krot nych in te rak cji z kom pu te rem w cią gu dnia. To zja wi sko
wpły wa nie tyl ko na czę sto tli wość, lecz tak że na ja kość kon sump cji po zo sta łych me -
diów. Co raz czę ściej ma my do czy nie nia z rów no le głym ko rzy sta niem z kil ku form
prze ka zu jed no cze śnie, np. prze glą da niem stron in ter ne to wych i słu cha niem ra dia lub
mu zy ki czy oglą da niem te le wi zji (ang. mul ti ta sking).

Ilość cza su spę dza ne go w sie ci ro śnie od po cząt ku roz wo ju ko mer cyj ne go in ter ne tu
w Pol sce. W grud niu 2006 ro ku prze cięt ny pol ski użyt kow nik spę dzał w sie ci 28 go -
dzin i 23 mi nu ty mie sięcz nie (wzrost o 5 go dzin w cią gu 12 mie się cy). W stycz niu
2008 ro ku czas ten po więk szył się już do 45 go dzin i 33 mi nut. Czas spę dzo ny w in -
ter ne cie ro śnie sta bil nie z mie sią ca na mie siąc. Po dob nie jak w przy pad ku in nych me -
diów wskaź nik ten jest uza leż nio ny od wa hań se zo no wych, ta kich jak po go da czy
dni wol ne od pra cy. Okre sem, w któ rym spa da czę sto tli wość i czas kon sump cji in ter -
ne tu, są mie sią ce let nie. Wy ni ka to z wy jaz dów wa ka cyj nych oraz sa mej struk tu ry
użyt kow ni ków in ter ne tu, wciąż w znacz nym stop niu skła da ją cej się z uczniów i stu -
den tów. Na pod sta wie ob ser wa cji lat ubie głych moż na ogól nie przy jąć, że od czerw -
ca do koń ca sierp nia ruch in ter ne to wy mie rzo ny licz bą użyt kow ni ków ob ni ża się
o oko ło 10-15 proc. Po dob ną ten den cję moż na za ob ser wo wać w week en dy i in ne dni
wol ne od pra cy. Wte dy, w za leż no ści od dłu go ści trwa nia prze rwy od pra cy lub na -
uki, spa dek mo że wy no sić na wet 30 proc. Naj więk sze spad ki oglą dal no ści ma ją miej -
sce kil ka ra zy w ro ku w okre sie świąt ko ściel nych lub dłu gich week en dów.
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Ko lej ny spo sób po dzia łu kon su men tów in ter ne to wych zwią za ny jest z ich wy kształ ce -
niem i sta tu sem za wo do wym. W dal szym cią gu du żą gru pę pol skich użyt kow ni ków
sta no wią oso by uczą ce się i naj czę ściej nie po sia da ją ce żad nych do cho dów. Sy tu acja eko -
no micz na oraz wiek w istot ny spo sób wpły wa ją na moż li wo ści za ku po we oraz spo sób
po dej mo wa nia de cy zji kon sump cyj nych przez przed sta wi cie li tej gru py. W stycz niu
2008 r. do gru py uczniów i stu den tów za li cza ła się jed na trze cia użyt kow ni ków (33,7
proc.), sta no wi li oni po nad 4,7 mln in ter nau tów. Ni ski udział w struk tu rze osób ze
star szych grup wie ko wych oraz nie wiel ki od se tek osób po zo sta ją cych bez pra cy spra -
wia, że w dal szym cią gu pol scy in ter nau ci to oso by o wyż szym niż prze cięt ny sta tu -
sie spo łecz nym i ma jąt ko wym oraz oso by do brze wy kształ co ne. Od se tek osób z wyż -
szym wy kształ ce niem jest więk szy niż w po pu la cji. W stycz niu 2008 r. z in ter ne tu ko -
rzy sta ło 19 proc. osób de kla ru ją cych wyż sze wy kształ ce nie. Na le ży jed nak pa mię tać, że
wraz ze zbli ża niem się struk tu ry in ter nau tów do prze cięt nej dla Pol ski pro cent osób
z wyż szym wy kształ ce niem bę dzie się zmniej szał i zbli żał do śred niej kra jo wej.

Trze cim ze sto so wa nych spo so bów seg men ta cji użyt kow ni ków jest wiek. W pew nym
stop niu zmien na ta prze kła da się na oma wia ne wy żej za in te re so wa nie sie cią. Mło dzi

V – Za cho wa nia i mo ty wa cje kon su men tów w sie ci

Segmenty obejmują
konsumentów, którzy
wykazali się co najmniej
jedną z przedstawianych
aktywności w miesiącu

Kreatorzy
13 proc.

Krytycy
19 proc.

Zbieracze
15 proc.

Uczestnicy
19 proc.

Kibice
33 proc.

Bierni
52 proc.

• publikują strony WWW
• piszą na blogach
• dodają pliki wideo (np. do YouTube)

• komentują na blogach
• oceniają i piszą recenzje

• używają RSS
• korzystają z tagów

• korzystają
• z serwisów społecznościowych

• czytają blogi
• oglądają filmy innych użytkowników
• słuchają podcastów

• nie wykonują żadnej
• z wymienionych aktywności

Baza: dorośli użytkownicy amerykańskiego internetu.

Struk tu ra użyt kow ni ków in ter ne tu ze wzglę du na po sta wy spo łecz ne
i za an ga żo wa nie on li ne

Źró dło: For re ster Re se arch NA CTAS, De vi ces & Ac cess In li ne Su rvey, Q4 2006.
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użyt kow ni cy są bar dziej ak tyw ni w in ter ne cie. Wiek wpły wa tak że na ro dzaj ser wi -
sów oraz usług, z ja kich ko rzy sta ją. Z re gu ły star si użyt kow ni cy kon cen tru ją się na
bier nej kon sump cji tre ści. Od wie dza ją ser wi sy in for ma cyj ne czy spe cja li stycz ne wy -
ko rzy sty wa ne w pra cy. Młod si in ter nau ci są ak tyw ny mi użyt kow ni ka mi wi tryn spo -
łecz no ścio wych i roz ryw ko wych. Bar dzo czę sto wy ko rzy stu ją tak że wszel kie for my
ko mu ni ka cji on li ne, ta kie jak pocz ta elek tro nicz na, cza ty i ko mu ni ka to ry. We dług da -
nych za sty czeń 2008 r. oso by w wie ku 15-19 lat sta no wi ły oko ło 18,6 proc. wszyst -
kich użyt kow ni ków sie ci, na tę gru pę przy pa da ło jed nak 24,8 proc. wy ko ny wa nych
od słon. Od wrot na sy tu acja mia ła miej sce w gru pie wie ko wej 40-59 lat, któ ra sta no -
wi ła 23,6 proc. wszyst kich użyt kow ni ków, ale wy ko na ła tyl ko 18,4 proc. od słon.
Jed no cze śnie za le tą osób ze star szych grup kon su men tów jest wyż szy po ziom de kla -
ro wa nych przez nie sta łych lub sta bil nych do cho dów. Mło de oso by z gru py 15-19 lat
naj czę ściej nie po sia da ją do cho dów.

Jed ną z oczy wi stych cech róż ni cu ją cych kon su men tów jest płeć. Dziś w sie ci jest ty le
sa mo ko biet i męż czyzn. Jed nak aż do koń ca 2005 r. to pa no wie sta no wi li więk szość.
Wy ni ka ło to z tech nicz ne go cha rak te ru sie ci w po cząt ko wym eta pie jej roz wo ju. Pierw -
sze gru py użyt kow ni ków re kru to wa ły się w na tu ral ny spo sób spo śród osób za in te -
re so wa nych tech no lo gią, kom pu te ra mi i in for ma ty ką. Z cza sem po dzia ły za tar ły się
i in ter net w Pol sce w za kre sie re pre zen ta cji płci od zwier cie dla struk tu rę spo łecz ną.

Ta ki rów ny roz kład nie jest jed nak re gu łą, na wet w kra jach Unii Eu ro pej skiej. Płeć de cy -
du je czę sto tak że o spo so bie ko rzy sta nia z sie ci. Ko bie ty są du żo bar dziej ak tyw ny mi
użyt kow ni ka mi ser wi sów spo łecz no ścio wych oraz znacz nie czę ściej ko rzy sta ją z usług
zwią za nych z ko mu ni ka cją z in ny mi oso ba mi w sie ci, ta ki mi jak pocz ta, fo ra czy ko mu -
ni ka to ry. Po nad to ka te go rie, w któ rych prze wa ża ją ko bie ty, to ser wi sy o kul tu rze, zdro -
wiu czy mo dzie. Męż czyź ni to ak tyw ni użyt kow ni cy wi tryn po świę co nych tech no lo gii,
mo to ry za cji i ero ty ce. Po nad to czę ściej niż ko bie ty od wie dza ją ser wi sy au kcyj ne, o te ma -
ty ce fi nan so wej i spor to we. Mi mo że w ca łej po pu la cji in ter nau tów męż czyź ni i ko bie ty
są re pre zen to wa ni w rów nych pro por cjach, w po szcze gól nych gru pach wie ko wych wy -
stę pu ją róż ni ce. Ko bie ty np. wy raź nie do mi nu ją w młod szych gru pach wie ko wych. Sta -
no wią 56 proc. użyt kow ni ków w gru pie 15-24 lat. Prze wa ga męż czyzn zwięk sza się
w gru pach star szych, zwłasz cza wśród osób po wy żej 35. ro ku ży cia.

Ko lej ną ce chą, istot ną z punk tu wi dze nia dzia łań mar ke tin go wych, jest miej sce za miesz -
ka nia kon su men ta. Moż li wo ści zwią za ne z kie ro wa niem prze ka zu mar ke tin go we go do
osób miesz ka ją cych w okre ślo nych miej scach po zwa la ją po za ogól no pol ski mi kam pa -
nia mi re ali zo wać tak że dzia ła nia re gio nal ne i lo kal ne. Naj więk szym pod wzglę dem licz -
by użyt kow ni ków sie ci re gio nem Pol ski jest wo je wódz two ma zo wiec kie. W stycz niu
2008 ro ku z Ma zow sza po cho dzi ło 13,9 proc. wszyst kich in ter nau tów. Wy so ka po zy -
cja wy ni ka z udzia łu użyt kow ni ków z War sza wy w po pu la cji in ter nau tów. Rów nie
sil ną po zy cję zaj mu je re gion ślą ski. Na po cząt ku 2008 r. z wo je wódz twa ślą skie go po -
cho dzi ło 13,8 proc. osób ko rzy sta ją cych z sie ci. Po zo sta łe wo je wódz twa po sia da ją udział
niż szy niż 10 proc. Pra wie co trze ci użyt kow nik in ter ne tu miesz ka w du żym mie ście
li czą cym wię cej niż 200 tys. miesz kań ców. Z miast o śred niej wiel ko ści od 50 do 200
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tys. miesz kań ców re kru tu je się 19,2 proc. użyt kow ni ków. Pol scy in ter nau ci w zde cy -
do wa nej więk szo ści ko rzy sta ją z sie ci w do mu (pra wie 81 proc. we dług SMG/KRC Net -
Track), je dy nie co czwar ta oso ba łą czą ca się z sie cią ro bi to w pra cy.

Seg men ta cja na po trze by mar ke tin gu

Opi sa ne po wy żej ce chy wpły wa ją w róż nym stop niu na spo sób kon sump cji in ter ne tu.
Bez po śred ni zwią zek z ak tyw no ścią użyt kow ni ków mają ich wiek i wy kształ ce nie. Na
pod sta wie tych cech pol skich in ter nau tów moż na po dzie lić na trzy grupy spój ne pod
wzglę dem ogól ne go spo so bu ko rzy sta nia z sie ci. Pierw szym seg men tem są mło dzi użyt -
kow ni cy sie ci, któ rzy nie ukoń czy li 20 lat. W stycz niu 2006 r. oso by z tej gru py sta -
no wi ły 29,3 proc. wszyst kich pol skich in ter nau tów. Są to naj czę ściej oso by uczą ce się
lub stu diu ją ce. Ak tyw nie ko rzy sta ją z in ter ne tu, śred ni czas spę dza ny w sie ci przez
użyt kow ni ka z tej gru py wy no si 52 go dzi ny i 8 mi nut. Śred nia licz ba od słon wy ko ny -
wa nych mie sięcz nie jest wy so ka i wy no si 3215 od słon na oso bę. Mło dzi kon su men ci
wy ko rzy stu ją in ter net do ko mu ni ka cji z in ny mi użyt kow ni ka mi i dla roz ryw ki. W tej
gru pie nie mal wszy scy in ter nau ci od wie dza ją ser wi sy roz ryw ko we i aż 97,7 proc. osób
ko rzy sta z ser wi sów spo łecz no ścio wych. Na te dwie ka te go rie przy pa da dwie trze cie
wszyst kich wy ko ny wa nych od słon. Oso by po ni żej 19. ro ku ży cia pra wie nie po świę -
ca ją cza su na od wie dza nie ser wi sów w in nych ka te go riach te ma tycz nych.

Dru gim waż nym seg men tem są oso by do ro słe, któ re skoń czy ły 20 lat. Ta gru pa kon su -
men tów nie ma gór nej gra ni cy wie ku. Są to lu dzie naj czę ściej już pra cu ją cy, z wy kształ -
ce niem śred nim, któ rzy nie ma ją pla nów dal szej na uki lub od kła da ją je na póź niej. To do -
syć licz na gru pa. We dług Me ga pa nel PBI/Ge mius w stycz niu 2008 r. oso by te sta no wi ły
pra wie 37,6 proc. wszyst kich in ter nau tów. Pod wzglę dem cza su ko rzy sta nia z in ter ne tu
na le ży je uznać za du żo mniej ak tyw ne od gru py mło dych. Śred nio po świę ca ły one na
sur fo wa nie po sie ci 44 go dzi ny i 37 mi nuty, czy li mniej niż śred nia dla wszyst kich in ter -
nau tów. Mniej szą ak tyw ność wi dać tak że w mie sięcz nej licz bie od słon, któ ra wy no si za -
le d wie 2796 na użyt kow ni ka. Pod wzglę dem kon su mo wa nych tre ści zde cy do wa nie naj -
czę ściej in ter nau ci z tej gru py ko rzy sta ją z ser wi sów roz ryw ko wych. Na dru gim miej scu
są wi try ny spo łecz no ścio we, jed nak w prze ci wień stwie do gru py mło dej zbli żo ną po zy cję
zaj mu ją stro ny in for ma cyj ne. Istot ne zna cze nie dla do ro słych kon su men tów ma ją stro ny
zwią za ne ze sty lem ży cia, mo to ry za cją, no wy mi tech no lo gia mi czy fi nan sa mi.

Ostat nim zna czą cym seg men tem użyt kow ni ków są oso by z wy kształ ce niem wyż szym. Ta
gru pa osób po wy żej 25. ro ku ży cia sta no wi 29,1 proc. pol skich użyt kow ni ków sie ci.
W stycz niu 2008 r. ta kich in ter nau tów by ło w Pol sce 4,15 mln. Jest to naj mniej ak tyw na
pod wzglę dem cza su i licz by od słon gru pa spo śród opi sy wa nych po wy żej. Śred ni mie sięcz -
ny czas na użyt kow ni ka wy no si w tej gru pie kon su men tów tyl ko 38 go dzi n i 32 mi nuty,
a śred nia licz ba wy ko ny wa nych od słon to za le d wie 2410. Tak ni ski po ziom ak tyw no ści
zwią za ny jest ze spe cy fi ką tej gru py. Z niej re kru tu ją się przed sta wi cie le ka dry za rzą dza ją -
cej, wła ści cie le firm czy oso by wy ko nu ją ce wol ne za wo dy. Po świę ca ją oni du żo cza su na
obo wiąz ki służ bo we, co prze kła da się na krót szy czas po świę ca ny me diom w ogó le. Z mar -

V – Za cho wa nia i mo ty wa cje kon su men tów w sie ci
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ke tin go we go punk tu wi dze nia jest to atrak cyj na gru pa kon su men tów. Ko rzy sta ją oni z ser -
wi sów roz ryw ko wych, jed nak w du żo mniej szym stop niu niż po przed nie gru py. Za to rów -
nie czę sto od wie dza ją ser wi sy in for ma cyj ne, spo łecz no ścio we, biz ne so we, zwią za ne z fi nan -
sa mi i za gad nie nia mi praw ny mi oraz ze sty lem ży cia.

Ist nie je wie le in nych spo so bów bar dziej szcze gó ło we go po dzia łu kon su men tów. Otwar -
te po dej ście do seg men ta cji po zwa la wy róż nić z ca łej po pu la cji in ter nau tów gru py naj -
le piej do pa so wa ne do ocze ki wań i po trzeb mar ke tin gu. Zro zu mie nie za cho wań sie cio -
wych kon su men tów oraz po zna nie miejsc, w któ rych naj chęt niej spę dza ją swój czas
w in ter ne cie, uła twia pla no wa nie i pod no si efek tyw ność dzia łań mar ke tin go wych.

Seg men ta cji ta kich moż na do ko ny wać na pod sta wie ist nie ją cych wy ni ków ba dań lub
re ali zo wać w tym ce lu in dy wi du al ne pro jek ty ba daw cze. Wy róż nia nie grup klien tów
mo że od by wać się na pod sta wie wie lu cech za rów no spo łecz no -de mo gra ficz nych,
jak i be ha wio ral nych.

W 2006 r. fir ma ba daw cza Ge mius opu bli ko wa ła wy ni ki ba da nia seg men tu ją ce użyt -
kow ni ków in ter ne tu na pod sta wie pro fi lu ich ak tyw no ści. Na po trze by ba da nia wzię -
to pod uwa gę cel ko rzy sta nia z in ter ne tu oraz po ziom za awan so wa nia użyt kow ni ków.
Po wód ko rzy sta nia wią że się głów nie z udzia łem cza su, któ ry in ter nau ci po świę ca ją
róż nym ka te go riom ser wi sów. Da nych o do świad cze niu do star czy ły in for ma cje o wy -
ko rzy sty wa nym na kom pu te rach opro gra mo wa niu, np. sto so wa niu pro gra mów an -
ty wi ru so wych i in nych za bez pie czeń kom pu te ra czy sys te mów blo ku ją cych re kla my.

1 – twórcy

10 – uczestnicy

100 – konsumenci

1 proc. użytkowników tworzy grupę dyskusyjną, blog lub wątek na forum
10 proc. internautów aktywnie uczestniczy w dyskusji i rozwijaniu wątku, komentuje blog
100 proc. użytkowników korzysta z treści lub wartości wytworzonych przez powyższe grupy,
                ale nie bierze udziału w tworzeniu (tzw. lurkers)

Pi ra mi da cy klu two rze nia war to ści (tre ści) w in ter ne cie (w proc.)

Źró dło: Bra dley Ho ro witz, Yahoo! (www.ela ta ble.com/blog).
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Na pod sta wie tych cech wy róż nio no sześć grup kon su men tów:
1. La icy – to oso by ko rzy sta ją ce z in ter ne tu tyl ko w pod sta wo wym za kre sie. To naj -

więk sza z wy róż nio nych grup. Wy ko rzy stu ją sieć do róż nych ce lów, głów nie jed -
nak, aby ko mu ni ko wać się z in ny mi, ro bi to 88 proc. osób z tej gru py, a 76 proc.
uży wa in ter ne tu w ce lach roz ryw ko wych.

2. Prag ma ty cy – cha rak te ry zu ją się prak tycz nym po dej ściem do kon sump cji in ter ne tu.
Przed sta wi cie le tej gru py ko rzy sta ją z sie ci głów nie w ce lach za wo do wych. Pra wie 42
proc. z nich po szu ku je w in ter ne cie in for ma cji ze swo jej bran ży. Prze wa ża ją ca część
osób uży wa kon ta ban ko we go przez in ter net lub do ko nu je za ku pów w sie ci.

3. Roz ryw ko wi – to seg ment osób po cząt ku ją cych w in ter ne cie, ko rzy sta ją cych
z nie go re la tyw nie rzad ko, sku pio nych wy łącz nie na za ba wie. W tej gru pie pra wie
30 proc. sur fu je w sie ci za le d wie od 6 mie się cy.

4. Od kryw cy – są za in te re so wa ni po zna wa niem no wych moż li wo ści, ja kie da je in ter net.
W sie ci słu cha ją ra dia i oglą da ją wi deo. Od kryw cy sta no wią za le d wie 9,7 proc. wszyst -
kich użyt kow ni ków – jed nak jest to grupa skła da ją ca się z naj bar dziej do świad czo nych in -
ter nau tów, ma ją cych naj dłuż szy staż w sie ci, naj chęt niej śle dząca naj now sze wy da rze nia.

5. Ga du ły – do te go seg men tu za kwa li fi ko wa no użyt kow ni ków, któ rzy wy ko rzy stu -
ją sieć głów nie do kon tak tów. Nie mal wszyst kie te oso by ko rzy sta ją z pocz ty elek -
tro nicz nej i ko mu ni ka to rów in ter ne to wych, 94 proc. z nich wy sy ła wia do mo ści
SMS za po śred nic twem bra mek in ter ne to wych.

6. Ma nia cy kom pu te ro wi – to naj węż sza gru pa – 3,7 proc., skon cen tro wa na głów -
nie na po szu ki wa niu w sie ci in for ma cji tech no lo gicz nych.

Przed sta wio ne moż li wo ści przy pi sy wa nia użyt kow ni ków do seg men tów są tyl ko
przy kła dem me tod wy róż nia nia jed no li tych grup klien tów. Każ dy pro dukt i usłu ga
kie ro wa ne są do okre ślo nych od bior ców. Okre śle nie cech wspól nych le ży po stro nie fir -
my, któ ra chce sku tecz nie re ali zo wać swo ją stra te gię. Do stęp ne na ryn ku na rzę dzia
i wy ni ki ba dań je dy nie uła twia ją ana li zę po ten cja łu tych grup. Opi sa ne przy kła do we
seg men ty kon su men tów po ka zu ją, że użyt kow ni cy sie ci róż nią się pod wzglę dem
ocze ki wań i za cho wań. Przy pla no wa niu dzia łań w in ter ne cie na le ży więc brać pod
uwa gę wnio ski wy ni ka ją ce z ana li zy grup do ce lo wych, tak aby nasz prze kaz tra fił do
osób, na któ rych nam za le ży i zo stał przez nie ak cep to wa ny.

Czas w in ter ne cie

Przy cho dy me diów to głów nie wpły wy z re kla my. Ich wy so kość ma bez po śred ni
zwią zek z za się giem, ja ki ofe ru je da na sta cja te le wi zyj na, roz gło śnia ra dio wa, ty tuł
pra so wy lub por tal in ter ne to wy. Za sięg mo że być mie rzo ny za rów no licz bą osób, do
któ rych do cie ra me dium, jak i cza sem po świę ca nym na je go kon sump cję.

Czas za czy na od gry wać tym więk szą ro lę, im bar dziej zbli żo ny jest za sięg, do ja kie -
go moż na do trzeć za po mo cą da ne go me dium. Tak wła śnie dzie je się z in ter ne tem i te -
le wi zją, zwłasz cza w USA, Eu ro pie Za chod niej i nie któ rych pań stwach azja tyc kich,
gdzie sieć ofe ru je do tar cie do gru py zbli żo nej li czeb nie do te le wi zji.

V – Za cho wa nia i mo ty wa cje kon su men tów w sie ci
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Czas sta je się więc głów ną wa lu tą me diów, któ ra ofe ro wa na jest re kla mo daw com.
Zwięk sza ją ca się kon ku ren cja na ryn ku spra wia, że ry wa li za cja o wol ny czas od bior -
cy jest co raz trud niej sza. Kon su men ci po sia da ją znacz ny wy bór za rów no ka na łów
dys try bu cji, jak i ofert te ma tycz nych w ra mach po szcze gól nych klas me diów. Od lat
ro śnie licz ba ty tu łów pra so wych, sta cji te le wi zyj nych i ser wi sów in ter ne to wych.
W tym sa mym cza sie za kres wol ne go cza su, któ rym dys po nu ją kon su men ci, nie
wzrósł w rów nym stop niu. Ry nek me diów jest co raz bar dziej kon ku ren cyj ny i zróż -
ni co wa ny, co kom pli ku je sku tecz ną re ali za cję dzia łań mar ke tin go wych.

W tym kon tek ście ro sną cy czas, ja ki kon su men ci po świę ca ją na sur fo wa nie po sie ci, ma
war tość więk szą niż wcze śniej. In ter net, po dob nie jak ra dio, ma pew ną prze wa gę w wal -
ce o kon su men ta. W prze ci wień stwie do więk szo ści tra dy cyj nych me diów mo że być kon -
su mo wa ny w cią gu ca łe go dnia. Du ży od se tek osób ko rzy sta z sie ci do ce lów za wo do -
wych, na uczel ni czy w szko le o różnej porze dnia. Two rzy to no we szan se na do cie ra nie
z prze ka zem ko mer cyj nym w miej scach i cza sie nie do stęp nym dla in nych me diów.

Śred ni czas spę dza ny mie sięcz nie w in ter ne cie przez do ro słych użyt kow ni ków sie ci
w Eu ro pie wa ha się w za leż no ści od kra ju. Naj mniej cza su po świę ca ją sie ci kon su men -
ci w Ro sji – 13 go dzin w kwiet niu 2007 r. (we dług com Sco re, użyt kow ni cy po wy żej
15 lat), a naj wię cej Bry tyj czy cy – aż 34 go dzi ny. Po la cy spę dza li w kwiet niu 2007 r.
śred nio 28 go dzin i 18 mi nut, co ozna cza wzrost o po nad 3 go dzi ny w cią gu ro ku. 

Źródło: com Sco re, 2007 r.

Czas ko rzy sta nia z in ter ne tu

proc. użyt kow ni ków użyt kow ni ków śred nio dni śred nio śred nio
in ter- /mie siąc /dzień w mie sią cu go dzin stron

nau tów (w mln) (w mln) /in ter nau tę mie sięcz nie mie sięcz nie
/in ter nau tę /in ter nau tę

Eu ro pa 40 221,463 121,774 16,5 24,1 2,662
Au stria 53 3,721 1,485 12,0 16,3 1,906
Bel gia 54 4,728 2,447 15,5 20,6 2,399
Da nia 68 3,045 1,493 14,7 22,0 3,058
Fin lan dia 65 2,818 1,544 16,4 29,7   3,749
Fran cja 51 25,388 14,531 17,2 26,1 2,768
Niem cy 46 32,578 18,359 16,9 22,6 2,807
Ir lan dia 42 1,365 0,591 13,0 18,9 1,871
Wło chy 36 18,086 7,783 12,9 17,7 1,862
Ho lan dia 83 11,292 7,35 19,5 27,0 3,131
Nor we gia 70 2,62 1,288 14,7 27,4 3,08
Por tu ga lia 44 3,882 1,731 13,4 23,3 2,454
Ro sja 11 13,255 5,048 11,4 13,3 1,695
Hisz pa nia 39 13,628 8,828 19,4 30,6 2,675
Szwe cja 70 5,259 2,895 16,5 31,7 4,019
Szwaj ca ria 58 3,666 1,846 15,1 22,7 2,676
Wiel ka Bry ta nia 62 31,15 21,767 21,0 34,4 3,44
USA 66 156,697 114,476 21,9 31,4 2,826
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Wzrost cza su ko rzy sta nia z sie ci ma zwią zek z ro sną cym do świad cze niem in ter nau -
tów. In ter net jest co raz czę ściej al ter na ty wą dla wie lu ak tyw no ści, któ re by ły do tych -
czas re ali zo wa ne w tra dy cyj ny spo sób. Dziś ma wie le za sto so wań, mo że słu żyć do ko -
mu ni ko wa nia się z in ny mi oso ba mi, oglą da nia prze ka zów wi deo, słu cha nia ra dia, gry
czy po szu ki wa nia in for ma cji. In ter net wy prze dza zna ne nam wcze śniej na rzę dzia
wła śnie pod wzglę dem funk cjo nal nym. Nie jest trak to wa ny przez kon su men tów wy -
łącz nie ja ko me dium. Wraz z roz wo jem bran ży in ter ne to wej ro śnie ro la usług re ali -
zo wa nych w sie ci lub za jej po śred nic twem. Czę sto moż li wo ści wy ko rzy sta nia in ter -
ne tu prze kra cza ją lub uzu peł nia ją te ofe ro wa ne przez tra dy cyj ne ka na ły me dio we.
Przy kła dem ta kich no wych za sto so wań są ser wi sy ofe ru ją ce moż li wość za miesz cza -
nia fo to gra fii cy fro wych. Peł nią one w isto cie funk cję do mo we go al bu mu ze zdję cia -
mi, któ rym moż na w nie skrę po wa ny spo sób dzie lić się z naj bliż szy mi, wy sy ła jąc im
po pro stu link. W naj bliż szej przy szło ści na le ży się spo dzie wać upo wszech nie nia po -
dob ne go mo de lu dla ma te ria łów wi deo.

Co raz więk sza we wnętrz na kon ku ren cja no wych usług i moż li wo ści spę dza nia cza -
su on li ne spra wia, że zmie nia się tak że udział po szcze gól nych wi tryn w cza sie spę dza -
nym w sie ci przez kon su men tów. In ter nau ci chęt niej prze zna cza ją go na ko rzy sta nie
z mniej szych ser wi sów. Na ca łym świe cie zmniej sza się pro cen to wy udział naj więk -
szych wi tryn w cza sie spę dza nym w in ter ne cie. Z opu bli ko wa ne go na po cząt ku ub.r.
ra por tu Me dia -Scre en wy ni ka też, że po za wzro stem cza su po świę ca ne go sie ci zmie -
nia się tak że spo sób, w ja ki kon su men ci z niej ko rzy sta ją. Ame ry kań scy użyt kow ni -
cy szyb kich łą czy in ter ne to wych (ang. bro ad band) spę dza ją on li ne po nad 1 go dzi nę
i 40 mi nut dzien nie. To po ło wa wol ne go cza su, ja kim dys po nu je prze cięt ny miesz ka -
niec USA. Co cie ka we, 48 proc. ba da nych przy zna ło, że o no wych ser wi sach i usłu -
gach w sie ci do wie dzia ło się od in nych in ter nau tów. Tyl ko 25 proc. de kla ru je, że in -
for ma cje o no wych moż li wo ściach za czerp nę ło z te le wi zji. Moż na to tłu ma czyć tym,
że wsku tek spad ku cza su ko rzy sta nia z te le wi zji kon su men ci ma ją więk szą szan sę na
zdo by cie tych in for ma cji w sie ci, lecz tak że mo że być to zwią za ne ze sła bym do pa so -
wa niem tre ści ofe ro wa nych przez sta cje te le wi zyj ne kon su men tom ery in ter ne tu.
Ame ry kań scy in ter nau ci za py ta ni o ko rzy sta nie z me diów do pie ro na trze cim miej -
scu wska za li te le wi zję (63 proc. wska zań) naj czę ściej de kla ru ją ko rzy sta nie z pocz ty
elek tro nicz nej (90 proc.) i od wie dza nie stron in ter ne to wych w ce lach pry wat nych (81
proc.). Aż 52 proc. z nich przy zna je, że gra w pro ste gry w sie ci.

V – Za cho wa nia i mo ty wa cje kon su men tów w sie ci
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Web 2.0 i tre ści two rzo ne przez użyt kow ni ków

Okre śle nie „Web 2.0” naj czę ściej ko ja rzo ne jest z za an ga żo wa niem użyt kow ni ków
w two rze nie tre ści ser wi sów in ter ne to wych. Ma jed nak szer sze zna cze nie i obej mu je
przede wszyst kim spo sób wy ko rzy sta nia tech no lo gii, spe cy ficz ne po dej ście do pro jek -
to wa nia stron oraz me to dy roz wią za nia in te rak cji mię dzy in ter nau ta mi. Na rzę dzia
uży wa ne przez twór ców ser wi sów Web 2.0 by ły zna ne na dłu go przed zde fi nio wa -
niem te go ter mi nu. No we po dej ście do bu do wa nia roz wią zań sie cio wych opie ra się
na wy ko rzy sta niu in ter ne tu ja ko plat for my usług i współ pra cy gru po wej. W isto cie
pro jek tan ci no wych roz wią zań sta ra ją się stwo rzyć, a na stęp nie roz wi jać moż li wo ści
dla wszel kie go ro dza ju ak tyw no ści użyt kow ni ków. Do ka te go rii ser wi sów i usług
Web 2.0 naj czę ściej za li cza ne są: blo gi, wi ki (spo łecz ne ba zy wie dzy), ser wi sy spo -
łecz no ścio we (ang. so cial ne twor king) i me dia spo łecz ne (ang. so cial me dia). Bez
wzglę du na to, ja kie emo cje wzbu dza sa ma de fi ni cja, dzi siaj co raz wię cej no wo po -
wsta ją cych stron pro jek to wa nych jest tak, aby kon su men ci w więk szym niż wcze -
śniej stop niu mie li moż li wość wła sne go dzia ła nia.

Nie bra ku je zwo len ni ków teo rii, że współ two rze nie i współ de cy do wa nie o tre ści jest
na tu ral ną dro gą roz wo ju in ter ne tu i me diów w ogó le. Zgod nie z tą kon cep cją tra dy -
cyj ne me dia ma so we ewo lu owa ły naj pierw w stro nę me diów sper so na li zo wa nych,
gdzie od bior cy wy bie ra li to, co chcie li otrzy my wać, by na stęp nie prze ro dzić się w Web

95

Rozdział VI

Web 2.0

„A po wer ful glo bal co nver sa tion has be gun. Thro ugh the In ter net, pe ople are di sco -
ve ring and in ven ting new ways to sha re re le vant know led ge with blin ding spe ed. As
a di rect re sult, mar kets are get ting smar ter – and get ting smar ter fa ster than most
com pa nies” – The Clu etra in Ma ni fe sto
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2.0 i de cy do wać nie tyl ko o se lek cji prze ka zu, lecz tak że sa mo dziel nie go two rzyć.
Wo bec to czą cej się de ba ty cie ka wost ką jest, że aż 67 proc. zwy kłych in ter nau tów ni -
gdy nie sły sza ło o Web 2.0 (źró dło: Nie lsen//Ne tRan kings Me ga Pa nel Di gi tal Con su -
mer Su rvey, UK, sier pień 2006).

Naj po pu lar niej sze ro dza je ser wi sów za li cza nych do tren du Web 2.0:
• blo gi,
• sie ci spo łecz ne,
• me dia spo łecz ne,
• udo stęp nia nie spo łecz ne, 
• spo łecz ne ba zy wie dzy, 
• wir tu al ne świa ty, 
• agre ga cja i syn dy ka cja tre ści.

Przy ję ło się uwa żać, że tre ści two rzo ne przez użyt kow ni ków cha rak te ry zu ją się ni ską
ja ko ścią. Jed nak w rze czy wi sto ści czę sto ma ją du żą war tość me ry to rycz ną. Kon su -
men ci cza sów in ter ne tu są już nie tyl ko bier ny mi od bior ca mi in for ma cji, lecz tak że sa -
mi je zbie ra ją i pu bli ku ją w sie ci. Co raz czę ściej zwy kły Ko wal ski za czy na za bie rać
głos w in te re su ją cych go spra wach. Nie rzad ko trud no od róż nić pro wa dze nie blo ga od
ty po wej pra cy dzien ni kar skiej. Za zmie nia ją cą się rze czy wi sto ścią nie na dą ża tra dy -
cyj ny świat. W cza sach roz wi nię tej blo gos fe ry i dzien ni kar stwa oby wa tel skie go obo -
wią zu ją ca w na szym kra ju usta wa o pra wie pra so wym jest wy jąt ko wym ana chro -
ni zmem. Stwa rza to pro blem m.in. w dzia ła niach pu blic re la tions. Sa mych blo ge rów
moż na przy rów nać do fe lie to ni stów, a war tość in for ma cji i opi nii pu bli ko wa nych na
blo gach czę sto nie od bie ga od stan dar dów kla sycz nych re dak cji.

No we, ła two do stęp ne na rzę dzia pu bli ka cji i dys try bu cji tre ści po wo du ją po wsta wa -
nie no we go ryn ku in for ma cyj ne go. Te ma ty, któ re ze wzglę du na swój ni szo wy cha -
rak ter do tych czas nie przy cią ga ły za in te re so wa nia sta cji te le wi zyj nych, pra sy czy ra -
dia, te raz do cze ka ły się wła snych me diów. Blo gi, ser wi sy in for ma cyj ne i opi nio twór -
cze pro wa dzo ne przez in ter nau tów zaj mu ją się sze ro kim spek trum te ma tów, w tym
ta ki mi, któ re wcze śniej nie mo gły za ist nieć me dial nie. Web 2.0 udo wad nia, że nie -
znaj du ją ce uzna nia w oczach mass me diów te ma ty mo gą zna leźć od bior ców. Blo -
gosfe ra ob fi tu je w przy kła dy ilu stru ją ce to zja wi sko.

Wio sną 2007 r. ofi cjal nie ogło szo no, że kul to wa gra RTS (ang. re al ti me stra te gy)
„Star craft” do cze ka ła się kon ty nu acji. Gru pa blo ge rów róż nych na ro do wo ści pro wa -
dzi ła re la cję z pre mie ry „Star craft 2” w Seu lu. Wy da rze nie, któ rym mo gło być za in -
te re so wa nych kil ka na ście ty się cy osób, w Pol sce mia ło wła sną re la cję na ży wo. Gru -
pa ko re spon den tów prze ka zy wa ła z Ko rei nie tyl ko fak ty i in for ma cje, lecz tak że swo -
je emo cje i opi nie. Nie znaj du ją ce się w po lu za in te re so wa nia wie lo mi lio no wej gru py
od bior ców te ma ty nie ma ją szans na trans mi sję te le wi zyj ną czy ra dio wą. Tym cza -
sem dla ocze ku ją cych na grę se tek ty się cy gra czy na świe cie by ła to nie wąt pli wie naj -
waż niej sza in for ma cja te go ty go dnia.
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Co raz czę ściej zda rza ją się rów nież sy tu acje, w któ rych au to rzy blo gów wpły wa ją na
wy da rze nia go spo dar cze czy po li tycz ne. Wio sną 2007 r. blog En ga dget.com, po wo -
łu jąc się na we wnętrz ne źró dło w fir mie Ap ple, opu bli ko wał wpis, w któ rym su ge ro -
wał, że pre mie ra sys te mu ope ra cyj ne go Le opard zno wu się opóź ni. 6 mi nut póź niej
gieł do wy kurs ak cji Ap ple spadł o 2,2 proc., co kosz to wa ło fir mę kil ka mi liar dów do -
la rów. Po zwe ry fi ko wa niu in for ma cji blog za mie ścił wy ja śnie nia. Był to fał szy wy
alarm, nie mniej jed nak w zna czą cy spo sób wpły nął na rze czy wi sty świat. 

Ogól no pol ska pra sa, ra dio i te le wi zja nie są w sta nie za spo ka jać ni szo wych po trzeb.
Nie ozna cza to oczy wi ście, że nie mo gą być one zre ali zo wa ne w in ny spo sób. Me dia
spo łecz ne nie tyl ko kon ku ru ją z mass me dia mi, lecz tak że wy peł nia ją pu stą prze -
strzeń, któ ra do tej po ry nie by ła przez ni ko go wy ko rzy sty wa na. Dzi siaj tak że mar -
ke ting za czy na od czu wać wpływ tych zmian. In ter net jest obec nie waż nym źró dłem
po szu ki wa nia in for ma cji o pro duk tach i usłu gach. Do tych cza so wy sche mat był na -
stę pu ją cy: użyt kow nik wpi sy wał w okno wy szu ki war ki za sły sza ne np. z te le wi zji
ha sło re kla mo we lub na zwę pro duk tu. Efek tem wy szu ki wa nia by ła naj czę ściej wi -
try na pro du cen ta da ne go to wa ru ja ko naj bar dziej od po wia da ją ca za py ta niu. W do bie
ser wi sów Web 2.0 sy tu acja za czy na się zmie niać. Liczba i szyb kość tre ści two rzo nych
przez konsumentów prze wyż szają moż li wo ści firm. W in ter ne cie po wsta ją wąt ki,
dys ku sje, blo gi o pro duk tach, usłu gach i mar kach. W efek cie na co raz wyż szych po -
zy cjach w wy ni kach wy szu ki wa nia po ja wia ją się ser wi sy z tre ścia mi wy two rzo ny -
mi przez in ter nau tów. Pro wa dzi to mar ke ting do nie uchron nej utra ty kon tro li nad
in for ma cją o pro duk cie. Stro na fir mo wa bę dzie tra ci ła na zna cze niu. Kon su ment, za -
nim tra fi na wi try nę kor po ra cyj ną, za po zna się z ko men ta rza mi o pro duk cie in nych
użyt kow ni ków lub prze czy ta opi nię au to ra po czyt ne go blo ga.

Blo gi

Blog to, naj pro ściej uj mu jąc, ro dzaj ser wi su in ter ne to we go. Je go cha rak te ry stycz nym
ele men tem jest układ wpi sów za miesz cza nych ko lej no, roz po czy na jąc od naj now sze -
go. Aby móc na zwać stro nę WWW blo giem, po za sa mym ukła dem i funk cjo nal no -
ścia mi po win na ona wy ra żać oso bo wość lub po glą dy au to ra. To wła śnie upo rząd ko -
wa na chro no lo gicz nie, oso bi sta per spek ty wa przed sta wia nia lub re la cjo no wa nia wy -
da rzeń jest ce chą wy róż nia ją cą go spo śród in nych ro dza jów wi tryn in ter ne to wych.

Blo gi są nie zwy kle po pu lar ne, po nie waż są ła two do stęp ne, pro ste w ob słu dze i ofe -
ru ją moż li wość szyb kiej pu bli ka cji tre ści. Dzi siaj każ da oso ba za in te re so wa na pro wa -
dze niem swo jej stro ny mo że wy bie rać z kil ku na stu pol skich lub na wet kil ku set za gra -
nicz nych plat form (np.: Blog.pl, Blog.onet.pl, Blox.pl, Blo og.pl, Jog ger.pl, Blog.in te -
ria.pl, Word press.com, Blog ger.com). Zde cy do wa na więk szość z nich jest bez płat na.
Za ło że nie wi try ny, w tym uzy ska nie wła sne go ad re su in ter ne to we go, zaj mu je nie
dłu żej niż mi nu tę. War to rów nież pa mię tać, że za ło że nie i pro wa dze nie blo ga nie wy -
ma ga zna jo mo ści pro gra mo wa nia lub in nych umie jęt no ści tech nicz nych. Aby do dać
ko lej ne wpi sy, na le ży je dy nie wpro wa dzić tekst z kla wia tu ry. 

VI – Web 2.0
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Dzi siaj pro wa dze niem te go ro dza ju pu bli ka cji zaj mu ją się nie tyl ko oso by pry wat ne,
lecz tak że fir my i or ga ni za cje. Blo gi nie są jed no li tą ca ło ścią i ma ją zróż ni co wa ny cha -
rak ter. Moż na je po dzie lić na pięć pod sta wo wych ty pów:

• Blog tra dy cyj ny (ang. we blog) – ty po wy blog za wie rał pier wot nie wy łącz nie
wpi sy tek sto we. Obec nie kla sycz ne blo gi wciąż do mi nu ją w blo gos fe rze. Przy kła dy
stron te go ro dza ju moż na zna leźć za po mo cą Tech no ra ti.com lub pol skie go ka ta lo -
gu Blog frog.pl.

• Blog wi deo (ang. vlog) – cha rak te ry zu ją się za miesz cza niem wpi sów wy łącz nie
w po sta ci na gra nych wy po wie dzi au to ra lub in ne go ro dza ju ma te ria łów fil mo wych.
Przy kła dy blo gów wi deo: Go ogle vi deo.blog spot.com, Vi deo.al l thingsd.com (Di gi tal
Da ily), Youtu be.com/user/my sto and piz zi, Mi losz.blox.pl.

• Fo to blog (ang. pho to blog) – wpi sy w te go ty pu ser wi sie za wie ra ją wy łącz nie fo -
to gra fie lub in ne go ro dza ju ilu stra cje.

• Blog mo bil ny (ang. mo blog) – blog pro wa dzo ny za po mo cą urzą dzeń mo bil nych,
zwy kle tak że do sto so wa ny do czy ta nia na ekra nach te le fo nów ko mór ko wych. Cha -
rak te ry zu ją się krót szy mi i bar dziej zwię zły mi wpi sa mi.

• Mi kro blog (ang. mi cro blog) – wy róż nia się bar dzo krót ki mi wpi sa mi, co wy ni -
ka ze z gó ry ogra ni czo nej licz by zna ków prze zna czo nej na treść (po dob nie jak
w przy pad ku wia do mo ści SMS). Pro wa dze nie mi kro blo ga umoż li wia ją ta kie ser wi -
sy jak Twit ter.com czy pol ski Blip.pl.

Przed sta wio ny po dział nie od zwier cie dla w peł ni zło żo ne go cha rak te ru blo gos fe ry.
W prak ty ce rzad ko spo ty ka się blo gi, któ re wprost wy peł nia ją de fi ni cję jed nej ka te go -
rii. Czę sto po szcze gól ni au to rzy łą czą róż ne for my i me to dy pro wa dze nia. Mo że się
to rów nież zmie niać w cza sie. Naj po pu lar niej sze na świe cie blo gi an glo ję zycz ne, któ -
rych dzien ny za sięg wy no si 1-2 mln użyt kow ni ków (w kwiet niu 2008 r. wg Ale -
xa.com), to: En ga dget.com, Tech Crunch.com, Huf fing ton Post.com, Gi zmo do.com, Bo -
ing Bo ing.net, Li fe hac ker.com, Ar sTech ni ca.com, Ma sha ble.com.

Po ja wie nie się blo gów spo wo do wa ło, że two rze niem stron za czę ły zaj mo wać się oso -
by, któ re do tych czas nie mia ły ta kiej moż li wo ści. Kon su men ci prze sta li ogra ni czać się
do bier ne go ko rzy sta nia z sie ci. Co raz więk sze do świad cze nie i orien ta cja po zwa la ją im
na in ten syw niej sze wy ko rzy sta nie moż li wo ści in ter ne tu. Blo gi są nie zwy kle po pu -
lar ne. W kwiet niu 2008 r. naj więk szy na świe cie ser wis mo ni to ru ją cy blo gos fe rę Tech -
no ra ti.com śle dził już po nad 112 mln ta kich stron. Ozna cza to wzrost o 42 mln w cią -
gu ro ku (peł na wer sja ra por tu o sta nie świa to wej blo gos fe ry jest do stęp na pod ad re -
sem: http://www.tech no ra ti.com/blog ging/sta te -of -the -blo go sphe re). Licz ba pol sko -
ję zycz nych blo gów jest sza co wa na na oko ło 2,5 mln (wg au to ra), jed nak blo gów ak -
tyw nych jest nie wię cej niż 200 tys. W sie ci ukształ to wa ły się już usłu gi i na rzę dzia
wy spe cja li zo wa ne w prze szu ki wa niu, agre go wa niu i kla sy fi ko wa niu no we go ty pu
ser wi sów. Do naj po pu lar niej szych na le żą: Tech no ra ti.com, Blo gli nes.com, Blog pul -
se.com, Fe ed ster.com, Blog se arch.go ogle.com, Pub sub.com. Pol skim agre ga to rem blo -
gów jest ser wis Blog frog.pl.
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Roz wój blo gów i ich sil na po zy cja w kra jach Za cho du i Azji wy ni ka rów nież z za ufa -
nia, ja kim cie szą się wśród czy tel ni ków. Z ba da nia zre ali zo wa ne go przez IP SOS
w pięciu naj więk szych kra jach Eu ro py (Wiel ka Bry ta nia, Fran cja, Niem cy, Wło chy
i Hisz pa nia) wy ni ka, że w paź dzier ni ku 2006 r. 20 proc. eu ro pej skich in ter nau tów
czy ta ło re gu lar nie blo gi. Do po sia da nia wła sne go przy zna ło się 3 proc. miesz kań ców
Sta re go Kon ty nen tu. Ten współ czyn nik nie wąt pli wie zwięk szył się od tam tej po ry.
Jed nak już w koń cu 2006 r. 24 proc. ba da nych de kla ro wa ło, że opi nia lub re cen zja
o fir mie czy pro duk cie za miesz czo na na blo gu jest wia ry god na. To tyl ko o po ło wę
mniej niż za ufa nie, ja kim ba da ni ob da rzy li pra sę. Po nad to wy ni ki wy ka za ły istot ny
zwią zek po mię dzy wy dat ka mi na za ku py w sie ci a za ufa niem do blo gów. Ak tyw ni
kon su men ci prze zna cza ją cy po nad prze cięt ne su my na pro duk ty skle pów in ter ne to -
wych cha rak te ry zu ją się więk szym za ufa niem do opi nii in nych użyt kow ni ków in ter -
ne tu. Wpły wa to bez po śred nio na po sta wy za ku po we klien tów. Jed na trze cia in ter -
nau tów ob ję tych ba da niem za de kla ro wa ła, że pod wpły wem ne ga tyw nej opi nii in -
nych osób zre zy gno wa ła z za ku pu pro duk tu (we Fran cji współ czyn nik ten wy niósł
aż 44 proc.!). Ozna cza to, że 39 mln eu ro pej skich kon su men tów nie wy da ło pie nię -
dzy w spo sób wcze śniej za kła da ny. Blo gi, opi nie oraz re cen zje pro duk tów i usług two -
rzo ne przez zwy kłych lu dzi mo gą mieć rów nież po zy tyw ny wpływ na po ziom sprze -
da ży. 52 proc. in ter nau tów twier dzi, że znacz nie chęt niej na by wa przed mio ty oce -
nio ne po zy tyw nie przez in nych w sie ci.

Blo gi i me dia two rzo ne spo łecz nie nie ma ją rów nie sil nej po zy cji jak tra dy cyj ne ka na -
ły ko mu ni ka cji – ta kie jak pra sa czy te le wi zja. Na le ży jed nak pod kre ślić, że ma ją już
ukształ to wa ną po zy cję, a ich ro la wciąż ro śnie. Co raz trud niej za tem igno ro wać ich
wpływ na de cy zje kon su men tów. Cie ka we wnio ski wy pły wa ją ze świa to we go ba da -
nia (prze pro wa dzo ne go w 47 kra jach) The Nie lsen Com pa ny z paź dzier ni ka 2007 r.
Po miar do ty czą cy za ufa nia do po szcze gól nych form re kla my wy ka zał, że opi nie użyt -
kow ni ków znaj du ją się już na trze cim miej scu pod wzglę dem za ufa nia in ter ne to wych
klien tów – 61 proc. wska zań. Ba da niem ob ję to tak że pol skich in ter nau tów. Aż
72 proc. z nich uwa ża re ko men da cje in nych kon su men tów za god ne za ufa nia.

VI – Web 2.0

Skumulowana liczba światowych blogów (2003-2008)

Źró dło: Technorati.com, State of the Blogosphere 2008.
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Pol ska blo gos fe ra by ła na po cząt ku 2008 r. sil nie roz wi nię tym seg men tem na sze go in -
ter ne tu. We dług da nych Me ga pa nel PBI/Ge mius w stycz niu 2008 r. 47 proc. pol skich
użyt kow ni ków od wie dza ło ser wi sy blo go we. Oso by pi szą ce to nie tyl ko na sto lat ki.
Wy ni ka to z ba da nia „Mo ty wa cje, za cho wa nia i po glą dy au to rów i czy tel ni ków blo -
gów” zre ali zo wa ne go w Pol sce na prze ło mie czerw ca i lip ca 2007 r. Po mia rem ob ję to
spo łecz ność sku pio ną wo kół plat for my Blox.pl. 68 proc. au to rów stron te go ty pu to
oso by ma ją ce sta łe za trud nie nie, a 24 proc. łą czą ce pra cę z na uką. Blo ge rzy to tak że
wy jąt ko wo ak tyw ni in ter nau ci i kon su men ci:

• 97 proc. ko rzy sta z sie ci co dzien nie.
• 55 proc. spę dza w in ter ne cie śred nio 5 go dzin każ de go dnia (śred nia dla prze cięt ne -

go użyt kow ni ka sie ci w Pol sce w czerw cu 2007 r. wy no si ła 1 go dzi nę dzien nie).
• 52 proc. oce nia swo je umie jęt no ści ob słu gi kom pu te ra ja ko bar dzo do bre, a 40 proc.

ja ko do bre.
• 93 proc. ko rzy sta z ko mu ni ka to rów in ter ne to wych.
• 92 proc. po szu ku je w sie ci in for ma cji o pro duk tach, usłu gach i fir mach.
• 76 proc. ku pu je przez in ter net.

Dla dwóch trze cich au to rów głów ną mo ty wa cją pro wa dze nia blo ga jest chęć wy ra -
ża nia uczuć i emo cji lub pre zen to wa nia wła snych opi nii. Co cie ka we, du żo czę ściej
czy ta ne są blo gi osób star szych. Na po pu lar ność wpływ ma tak że czę sto tli wość wpi -
sów. Pi sar ska ak tyw ność prze no si się rów nież do świa ta po za in ter ne to we go. Aż 80
proc. wła ści cie li blo gów de kla ru je, że roz ma wia z in ny mi oso ba mi o spra wach po ru -
sza nych przez nich w sie ci. Co wię cej, 37 proc. au to rów spo tka ło przy naj mniej raz
swo je go czy tel ni ka oso bi ście. Ana li za mo ty wa cji, po staw i za cho wań spo łecz no ści
blo gos fe ry po zwo li ła na wy róż nie nie pię ciu ro dza jów blo gów ze wzglę du na tre ści
i po wo dy ich pro wa dze nia:

Stopień zaufania do opinii konsumenckich zamieszczanych
w sieci ze względu na kraj

Kraje o największym i najmniejszym zaufaniu
proc. wskazańdo opinii konsumenckich publikowanych online (w proc.).

Korea Południowa 81
Tajwan 76
Indie 73
Filipiny 72
Polska 72

Włochy 47
Chile 47
Estonia 46
Litwa 46
Finlandia 35

Źródło: Nielsen Online Global Consumer Study, kwiecień 2007 r.
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• Blo gi oso bi ste – pi sa ne w ce lu za cho wa nia po my słów, do świad czeń i uczuć na
przy szłość oraz wy ra ża nia emo cji. Ich tre ści do ty czą prze waż nie ży cia pry wat ne go
au to ra, człon ków ro dzi ny lub osób naj bliż szych.

• Blo gi pro fe sjo nal ne – pi sa ne w ce lach za wo do wych lub na uko wych oraz opi su -
ją ce te ma ty zwią za ne z pra cą.

• Blo gi opi su ją ce świat – two rzo ne, aby wy ra żać opi nie. Przed sta wia ją bie żą ce te -
ma ty waż ne dla oko li cy, kra ju i świa ta lub te ma ty zwią za ne z za in te re so wa nia mi
au to ra.

• Blo gi zwią za ne z hob by – głów ne po wo dy ich pi sa nia to za in te re so wa nia i hob -
by, a tre ści za wie ra ją wła sną twór czość ich au to rów.

• Blo gi re la cyj ne – za kła da ne, aby pod trzy my wać kon tak ty z przy ja ciół mi i zna jo -
my mi lub w ce lu na wią za nia no wych zna jo mo ści.

Nie wąt pli wie ob raz za rów no au to rów, jak i czy tel ni ków blo gów, któ ry wy ła nia się
z przy to czo nych przy kła dów, zna czą co od bie ga od po wszech ne go wy obra że nia. Spra -
wa za ufa nia do tre ści pu bli ko wa nych przez zwy kłych użyt kow ni ków bu dzi kon tro -
wer sje. Nie zmie nia to jed nak tego, że kon su men ci bez wzglę du na oce nę ja ko ści ufa -
ją te go ty pu prze ka zom. Wy ni ka to z prze świad cze nia o bez in te re sow no ści opi nii wy -
ra ża nych przez zwy kłych in ter nau tów.

Sie ci spo łecz ne w in ter ne cie

W od róż nie niu od blo gów i wi ki głów nym ce lem ser wi sów spo łecz no ścio wych (ang.
so cial ne twor king) nie jest two rze nie tre ści, ale bu do wa plat for my ko mu ni ka cji po mię -
dzy użyt kow ni ka mi. Jed ną z ich naj waż niej szych cech jest wła śnie du ża in te rak tyw -
ność na sta wio na na kre owa nie sie ci kon tak tów i re la cji. Naj czę ściej przy bie ra to for -
mę li sty zna jo mych, z któ ry mi in ter nau ci wcho dzą w mniej szą lub więk szą in te rak -
cję. Ser wi sów ty pu so cial ne twor king nie na le ży jed nak utoż sa miać ze spo łecz no ścia -
mi ja ko ta ki mi. Oso by o po dob nych za in te re so wa niach czy po glą dach sku pia ły się
wo kół róż nych ser wi sów i usług sie cio wych na dłu go przed po ja wia niem się Web 2.0.

Ser wi sy te go ty pu są fi zycz nym prze ja wem funk cjo no wa nia re la cji mię dzy ludz kich
w sie ci. Stan dar do we na rzę dzia wy ko rzy sty wa ne przy bu do wie wi tryn spo łecz no -
ścio wych to: pro fi le użyt kow ni ków, fo ra, pocz ta we wnętrz na, gru py osób o po dob -
nych za in te re so wa niach (np. mu zycz nych), cza ty, współ dzie le nie pli ków i róż ne for -
my ko mu ni ka cji. Czę stą prak ty ką jest udo stęp nia nie in ter nau tom in nych na rzę dzi
z ro dzi ny Web 2.0 – ta kich jak mi kro blog czy wid żet. Waż ną ce chą roz wią zań spo -
łecz no ścio wych jest ich po wszech na i dar mo wa do stęp ność. 

Stro ny te mo gą słu żyć róż nym ce lom. Po niż sza ta be la ilu stru je pod sta wo we róż ni ce
po mię dzy trze ma naj więk szy mi na świe cie ser wi sa mi spo łecz no ścio wy mi.

VI – Web 2.0
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Twór cy ta kich de dy ko wa nych roz wią zań wy ko rzy stu ją wie le róż nych funk cjo nal -
no ści. Każ dy ser wis łą czy kil ka lub kil ka na ście ele men tów uła twia ją cych in te rak cję,
two rze nie tre ści i na wią zy wa nie kon tak tów. Do naj czę ściej wy ko rzy sty wa nych na -
rzę dzi na le żą:

• Pro fi le użyt kow ni ków – peł nią funk cje stron pry wat nych. Za wie ra ją zdję cie, in -
for ma cje opi su ją ce kon kret ną oso bę, jej za in te re so wa nia, wy kształ ce nie czy li stę
zna jo mych.

• Li sty kon tak tów – ka ta lo gi pro fi li osób, z któ ry mi użyt kow nik utrzy mu je re la cje
za po śred nic twem ser wi su.

• Blo gi i mi kro blo gi – słu żą ce do re la cjo no wa nia bie żą cych spraw. Blo gi te nie są
zwy kle roz bu do wa ne i naj czę ściej od no szą się do co dzien nej ak tyw no ści lub zmian
do ko ny wa nych w sa mym pro fi lu.

• Fo ra dys ku syj ne – wy ko rzy sty wa ne do wy mia ny po glą dów i opi nii więk szej licz -
by osób na okre ślo ny te mat. Fo ra po zwa la ją za cho wać hi sto rię wy po wie dzi użyt -
kow ni ków.

• Po wia do mie nia to je den z klu czo wych ele men tów stro ny spo łecz no ścio wej. Naj -
czę ściej przyj mu ją for mę mo ni tów prze sy ła nych za po śred nic twem pocz ty elek tro -
nicz nej. W każ dym przy pad ku, w któ rym otrzy mu je my in for ma cje od in nych
użyt kow ni ków w pro fi lu, ser wis au to ma tycz nie in for mu je nas o ta kim zda rze niu.
Po wia do mie nia są jed nym z klu czo wych czyn ni ków de cy du ją cych o du żej licz bie
wi zyt w ser wi sach spo łecz no ścio wych.

• Cza ty i ko mu ni ka to ry – umoż li wia ją ko mu ni ka cję z in ny mi in ter nau ta mi w cza -
sie rze czy wi stym. W tym ce lu mo gą być sto so wa ne zin te gro wa ne z ser wi sem usłu -
gi lub stan dar do we ko mu ni ka to ry ze wnę trze, ta kie jak: Ga du -Ga du, Sky pe czy Go -
ogle Talk.

• Pocz ta we wnętrz na – od po wied ni k pocz ty elek tro nicz nej. Nie wy ma ga za kła da -
nia od dziel ne go kon ta. Od bie ra nie i wy sy ła nie prze sy łek od by wa się w ob rę bie sa -
me go ser wi su.

Pro fil przed sta wia po żą da ny
przez użyt kow ni ka wi ze ru nek,
co nie za wsze od po wia da
rzeczy wi sto ści. Czę sto pro fi le
są pro wa dzo ne pod pseu do ni -
mem (nick) lub wy łącz nie imie -
niem.

Głów nym ce lem ko rzy sta nia
jest po zna wa nie no wych osób,
z któ ry mi łą czy nas pa sja lub
za in te re so wa nia.

Ma cha rak ter roz ryw ko wy, sku -
pio ny wo kół mu zy ki i po pkul -
tury.

Pro fil na stro nie opi su je praw dzi -
wą oso bę. Jej toż sa mość jest
jaw na dla zna jo mych. Ko rzy sta -
nie z ser wi su opie ra się na wza -
jem nych re la cjach zna nych
sobie osób.

Słu ży roz sze rze niu moż li wo ści
ko mu ni ka cji i in te rak cji z obec -
nym krę giem zna jo mych.

Znacz nie bar dziej skon cen tro -
wa ny na re la cjach, po zna wa niu
za in te re so wań i po staw in nych
lu dzi.

Pre zen ta cja w sie ci ma cha rak -
ter re al ny, mo że być jed nak
pra wi dło wo od czy ta na tyl ko
przez zna jo mych.

Od wzo ro wu je rze czy wi stą struk -
tu rę po wią zań osób i ich za in te -
re so wań.

Na sta wio ny na co dzien ne śle -
dze nie ak tyw no ści zna jo mych,
ich za in te re so wań oraz spo so -
bu spę dza nia wol ne go cza su.

My Spa ce Fa ce bo ok Be bo
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Poza wy mie nio nymi po wy żej naj bar dziej cha rak te ry stycz nymi na rzę dziami twór cy
ser wi sów spo łecz no ścio wych sto su ją wie le in nych roz wią zań, ta kich jak: wid że ty, ta -
gi, ga le rie zdjęć, do da wa nie fil mów, an kiet, kwi zów, moż li wość łą cze nia się w gru py
czy opcje zmia ny wy glą du pro fi lu. W prak ty ce na sku tek wy ko rzy sty wa nia po dob -
nych lub ta kich sa mych na rzę dzi trud no jest jed no znacz nie usze re go wać po szcze gól -
ne ser wi sy. 

Bez wzglę du na mno gość moż li wo ści ofe ro wa nych in ter nau tom głów nym ce lem ser -
wi sów ty pu so cial ne twor king jest umoż li wie nie kon tak to wa nia się i two rze nia re la -
cji po mię dzy ludź mi. To tak że je den z po wo dów suk ce su te go ro dza ju stron. Naj więk -
sze ser wi sy, ta kie jak My Spa ce, bez zna czą cych na kła dów na pro mo cję zbu do wa ły
so bie po zy cje rów ną naj więk szym świa to wym por ta lom. Stro ny spo łecz no ścio we
two rzą swój suk ces za po śred nic twem sa mych użyt kow ni ków, któ rzy za chę ca ją zna -
jo mych do do łą cze nia do wła sne go pro fi lu. W efek cie zwięk sza ją ba zę za re je stro wa -
nych in ter nau tów w ser wi sie. Po wo dze nie, ja kim cie szą się wi try ny łą czą ce kon su -
men tów, spra wia tak że, że na ryn ku po wsta ją wciąż no we pro jek ty te go ty pu. Nie -
ste ty, w więk szo ści przy pad ków naj więk szą szan sę na utrzy ma nie za in te re so wa nia
ma ją stro ny o du żej licz bie in ter nau tów lub spo łecz no ści wy spe cja li zo wa ne. Pod sta -
wo we ka te go rie stron spo łecz no ścio wych to:

• Ho ry zon tal ne sie ci spo łecz ne – naj czę ściej na zy wa ne ser wi sa mi spo łecz no ścio -
wy mi. Kon cen tru ją się na umoż li wia niu two rze nia pro fi li, udo stęp nia ją na rzę dzia
słu żą ce do ko mu ni ka cji mię dzy użyt kow ni ka mi. Do naj więk szych ser wi sów te go
ty pu na le żą: My Spa ce.com, Fa ce bo ok.com, Be bo.com oraz pol skie Gro no.pl, Fot -
ka.pl czy Na sza -kla sa.pl. Ze wzglę du na ich ogól nych cha rak ter i prze zna cze nie
zwy kle mo gą się po chwa lić naj licz niej szym gro nem użyt kow ni ków.

• Wer ty kal ne sie ci spo łecz ne – stro ny po świę co ne oso bom o po dob nych za in te re -
so wa niach, skon cen tro wa ne na okre ślo nych te ma tach lub gru pach użyt kow ni ków,
np.: dla wła ści cie li psów (Do gster.com) czy ko tów (Cat ster.com), mu zy ków (Kom -
poz.com), mi ło śni ków kuch ni (Ba ke Spa ce.com) czy ksią żek (Shel fa ri.com), dla na -
sto lat ków (ePuls.pl).

• Lo kal ne sie ci spo łecz ne – skie ro wa ne do użyt kow ni ków z te go sa me go mia sta,
dziel ni cy czy na wet osie dla, np.: OhMy Ci ty.com, Your Hub.com, We st port Now.com,
iBrat tle bo ro.com, Vil la ge So up.com czy pol skie Wro cek.pl, Lon dek.pl.

• Pro fe sjo nal ne sie ci spo łecz ne – prze zna czo ne głów nie dla ce lów za wo do wych
oraz pod trzy my wa nia kon tak tów biz ne so wych, np.: Lin ke dIn.com, Xing.com, Ser -
mo.com, Do og stang.com, czy pol skie ser wi sy Gol den li ne.pl, Pro feo.pl i Biz ne snet.pl.

Cie ka wym za gra nicz nym przy kła dem wy ko rzy sta nia me cha ni zmów spo łecz no ścio -
wych jest ser wis Gi ve ness.com. Łą czy on in sty tu cje po szu ku ją ce wspar cia oraz oso -
by pry wat ne i fir my chcą ce ta kiej po mo cy udzie lić. Do chód z każ de go za ku pio ne go
pro duk tu jest prze zna cza ny dla po trze bu ją cych. To użyt kow ni cy de cy du ją, na ja ki cel
prze ka za ne zo sta ną pie nią dze z za ku pio ne go przez nich pro duk tu. Naj waż niej szym ce -
lem te go pro jek tu jest jed nak łą cze nie zwy kłych lu dzi i idea wpie ra nia in nych.

VI – Web 2.0
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Bez po śred nie re la cje po mię dzy ludź mi, któ rych moż na do świad czać za po śred nic twem
ser wi sów spo łecz no ścio wych, wpły wa ją na ro sną ce za an ga żo wa nie użyt kow ni ków.
Prze kła da się to na wzrost cza su ko rzy sta nia z sie ci. We dług ba dań TNS, TRU i Mar -
ke ting Evo lu tion z kwiet nia 2007 r. aż 32 proc. in ter nau tów od wie dza ją cych stro ny
spo łecz no ścio we zwięk szy ło w cią gu ostat nie go ro ku czas po świę ca ny in ter ne to wi.
W tym sa mym cza sie za le d wie 8 proc. de kla ro wa ło je go ogra ni cze nie. W tej gru pie ro -
śnie rów nież skłon ność do słu cha nia mu zy ki w for ma cie MP3. Szcze gól nym seg men -
tem in ter nau tów, dla któ rych wi try ny ta kie jak My Spa ce czy Gro no od gry wa ją du -
żą ro lę, są mło dzi kon su men ci. Zna czą ce za an ga żo wa nie w in te rak cję z in ny mi użyt -
kow ni ka mi prze kła da się za rów no na wzrost cza su po świę ca ne go sie ci, jak i na spa -
dek kon sump cji me diów tra dy cyj nych. Cie ka we da ne do ty czą ce przy wią za nia na sto -
lat ków do mass me diów pre zen tu ją wy ni ki ba da nia zre ali zo wa ne go w USA przez dom
me dio wy Mind sha re. Po miar prze pro wa dzo no w 2006 r. wśród ame ry kań skiej mło -
dzie ży. Za ska ku ją ce jest to, że w gru pie wie ko wej 12-17 lat oce na utra ty do stę pu do
sie ci jest po rów ny wal na z od set kiem osób, któ re uwa ża ją brak te le wi zji za naj bar dziej
od czu wal ny. Sy tu acja wy glą da jesz cze mniej ko rzyst nie w od nie sie niu do in nych tra -
dy cyj nych me diów: pra sy co dzien nej, ma ga zy nów i ra dia. Za le d wie 1 proc. mło dych
Ame ry ka nów ża ło wa ło by utra ty do stę pu do pra sy i le d wie kil ka pro cent nie moż no -
ści słu cha nia ra dia.

Za rów no wy ni ki ba dań, jak i ana li za za cho wań kon su men tów wska zu ją na ro sną cą
ro lę sie ci w ży ciu współ cze sne go czło wie ka. Tra dy cyj ne po strze ga nie in ter ne tu ja ko
wir tu al ne go świa ta nie od po wia da już rze czy wi sto ści. Obec ny mo del wy ko rzy sty -
wa nia elek tro nicz nych ka na łów ko mu ni ka cji i in te rak cji, a w szcze gól no ści spo łecz -
no ści, kie ro wa ny jest chę cią przy jem ne go spę dze nia cza su ze zna jo my mi. Ma za tem
emo cjo nal ny i oso bi sty cha rak ter. Ozna cza to, że in ter net nie jest „wir tu al ny”. Jest
czę ścią świa ta kon su men ta. We dług wspo mnia ne go ra por tu TNS, TRU i Mar ke ting
Evo lu tion, przy go to wa ne go na zle ce nie My Spa ce, Iso baru i Ca rata, ko rzy sta nie z ser -
wi sów spo łecz no ścio wych wpły wa na zwięk sza nie się cza su ko rzy sta nia z in ter ne tu
w ogó le. W tej gru pie spa da czas po świę ca ny te le wi zji. Ba da nie pre zen tu je mię dzy in -
ny mi seg men ta cję użyt kow ni ków i ich cha rak te ry sty kę oraz ana li zę wpły wu dzia łań
mar ke tin go wych na in ter nau tów. Bio rąc pod uwa gę ska lę, z ja ką dzia ła ją ta kie ser wi -
sy, we wnętrz na seg men ta cja in ter nau tów jest nie zbęd na, aby sku tecz nie re ali zo wać ja -
kie kol wiek dzia ła nia mar ke tin go we.

Po pu la ry za cja no wych tren dów nie po zo sta je bez wpły wu na ry nek in ter ne to wy.
W cią gu za le d wie dwóch lat za spra wą ser wi sów Web 2.0 za rów no na pol skim, jak
i świa to wym ryn ku w czo łów ce naj więk szych ser wi sów na stą pi ły istot ne zmia ny.
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Re kla ma w ser wi sach spo łecz no ścio wych jest jed nym z naj dy na micz niej roz wi ja ją -
cych się seg men tów pro mo cji on li ne. We dług eMar ke ter.com w 2007 ro ku wy dat ki
mar ke tin go we skie ro wa ne do spo łecz no ści tyl ko w USA wy nio sły 920 mln dol. Ozna -
cza to wzrost o 163 proc. w cią gu ro ku. We dług tych da nych trend wzro sto wy utrzy -
ma się tak że w 2008 ro ku, w któ rym dy na mi ka zwięk sza nia in we sty cji jest sza co wa -
na na 70 proc. Bez po śred nią przy czy ną wzro stu na kła dów jest wy so ka sku tecz ność
te go ty pu pro mo cji. Po twier dza ją to wy ni ki ba da nia prze pro wa dzo ne go przez Mi cro -
soft Di gi tal Ad ver ti sing So lu tions i Me tri xLab, do ty czą ce go re kla my i mar ke tin gu wi -
ru so we go w ser wi sach spo łecz no ścio wych. Wy ni ka z nich, że aż 64 proc. użyt kow -
ni ków ufa in for ma cjom od in nych in ter nau tów pu bli ko wa nych bądź prze ka zy wa -
nych w ta kich ser wi sach. Co wię cej, są oni skłon ni od wie dzać wska zy wa ne przez
innych użyt kow ni ków stro ny czy blo gi. Bli sko po ło wa, bo aż 43 proc. osób, od wie -
dzi ła kie dy kol wiek wi try nę mar ki, z któ rą mia ła kon takt za po śred nic twem My Spa -
ce, Bebo, Friend stera lub in ne go ser wi su ofe ru ją ce go moż li wość za ło że nia ko mer cyj -
ne go „przy ja cie la”. Jak po da je Mi cro soft i Me tri xLab, 70 proc. Ame ry ka nów w wie -
ku 15-34 lat to ak tyw ni użyt kow ni cy ser wi sów spo łecz no ścio wych. Te da ne przy cią -
ga ją do sie ci fir my szu ka ją ce oka zji do pro mo cji wła snych ma rek. 

W Pol sce z ser wi sów spo łecz no ścio wych ko rzy sta pra wie 87 proc. użyt kow ni ków, czy -
li nie mal 12,4 mln osób (da ne za sty czeń 2008, Me ga pa nel PBI/Ge mius). To dru ga po
roz ryw ce pod wzglę dem po pu lar no ści ka te go ria wi tryn. Od se tek męż czyzn i ko biet
w gru pie użyt kow ni ków ser wi sów spo łecz no ścio wych jest nie mal rów ny. Po nad jed na
trze cia od wie dza ją cych ma wię cej niż 30 lat. Te go ty pu wi try ny nie są za tem cał ko wi -
cie zdo mi no wa ne przez lu dzi mło dych. Roz kład wie ko wy wy ni ka z du że go za się gu ka -
te go rii te ma tycz nej. Co cie ka we, in ter nau ci ko rzy sta ją cy z ta kich stron ma ją nie co niż -
szy staż sie cio wy niż prze cięt ny użyt kow nik, co po zwa la przy pusz czać, że ser wi sy spo -
łecz no ścio we są ła two ada pto wa ne przez in ter nau tów o mniej szym do świad cze niu. Za -
sięg wi tryn ty pu so cial ne twor king w po szcze gól nych gru pach wie ko wych wśród osób

VI – Web 2.0

Świat Pol ska

2005 2007 2005 2007

01. Yahoo.com Yahoo.com Onet.pl Go ogle.com
02. Msn.com Go ogle.com Go ogle.com Onet.pl
03. Go ogle.com Msn.com WP.pl WP.pl
04. eBay.com YouTu be.com In te ria.pl Al le gro.pl
05. Ama zon.com Li ve.com Al le gro.pl In te ria.pl
06. Mi cro soft.com My Spa ce.com Mi cro soft.com O2.pl
07. My Spa ce.com Fa ce bo ok.com O2.pl Ga ze ta.pl
08. Go ogle.co.uk Or kut.com Ga ze ta.pl Wi ki pe dia.pl
09. Aol.com Wi ki pe dia.org Idea.pl Mi cro soft.pl
10. Go.com Hi5.com Ga du -Ga du.pl YouTu be.com

10 naj więk szych wi tryn na świe cie i w Pol sce
pod wzglę dem za się gu (la ta 2005-2007)

Źró dło: Świat: Ale xa.com, Pol ska: Me ga pa nel PBI/Ge mius (wrze sień 2005-2007).
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w wie ku 20-24 lat wy no si nie mal 100 proc. Jed nak na wet wśród star szych osób nie
spa da po ni żej 60 proc. Zde cy do wa nie naj bar dziej ak tyw ni są mło dzi użyt kow ni cy ser -
wi sów spo łecz no ścio wych. In ter nau ci w wie ku 15-19 lat ge ne ru ją po nad jed ną trze cią
od słon w tych ser wi sach, spę dza ją też w nich naj wię cej cza su. Bar dziej ak tyw ne są ko -
bie ty niż męż czyź ni – ko bie ty od po wia da ją za pra wie 63 proc. od słon i spę dza ją w ser -
wi sach spo łecz no ścio wych po nad 5 go dzin mie sięcz nie, pod czas gdy męż czyź ni je dy nie
3,5 go dzi ny. Czas spę dza ny przez in ter nau tów w ser wi sach spo łecz no ścio wych ro śnie
szyb ciej niż czas spę dza ny na stro nach z in nych ka te go rii i ogól nie w in ter ne cie. 

Me dia spo łecz ne

In ter net jest nie tyl ko ka na łem ko mu ni ka cji, lecz od gry wa tak że ro lę me dium. Z jed -
nej stro ny in dy wi du al ni kon su men ci wy ra ża ją swo je opi nie i po glą dy na blo gach,
z dru giej – co raz czę ściej po wsta ją zor ga ni zo wa ne pro jek ty dzien ni kar stwa oby wa tel -
skie go oraz ka ta lo gi spo łecz ne, w któ rych o war to ści in for ma cji de cy du je nie re dak -
cja, ale użyt kow ni cy w dro dze gło so wa nia. Ka ta lo gi spo łecz ne to wi try ny, w któ rych
oce ny atrak cyj no ści in for ma cji do ko nu ją w dro dze gło so wa nia sa mi in ter nau ci. To
tak że użyt kow ni cy do da ją do ser wi su no we ma te ria ły. Jed nak zwy kle są to ar ty ku -
ły i stro ny in nych au to rów zna le zio ne w sie ci. Do ser wi sów z ka te go rii me diów spo -
łecz nych (ang. so cial me dia) za li czyć na le ży przede wszyst kim:
• Ser wi sy dzien ni kar stwa oby wa tel skie go (ang. ci ti zen jo ur na lism) – stro ny, któ -

re umoż li wia ją pu bli ko wa nie fe lie to nów, re por ta ży i ar ty ku łów zwy kłym użyt kow ni -
kom. Te go ty pu ser wi sy są zwy kle mo de ro wa ne i na rzu ca ją okre ślo ne, mi ni mal ne wy -
ma ga nia pu bli ko wa nym ma te ria łom. Przy kła dy to: OhMy News.com, Ire port.com,
Astu ria sO pi nion.com, Cy ber Jo ur na list.net oraz pol skie Wia do mo sci 24.pl i IThink.pl.

• Po wia do mie nia oby wa tel skie (ang. user ge ne ra ted news) – spe cy ficz na ka te -
go ria, któ ra nie za wsze przy bie ra for mę ser wi su in ter ne to we go. Po le ga na moż li wo -
ści prze sy ła nia przez kon su men tów in for ma cji o bie żą cych wy da rze niach. Te go ty -
pu roz wią za nia spraw dza ją się w szcze gól no ści w sy tu acjach kry zy so wych, np.:
News.Yahoo.com/you -wit ness -news, Aler t24.pl, TVN24.pl/kon takt.html.

• Ka ta lo gi spo łecz ne (ang. user se lec ted news) – to wi try ny, w któ rych o war -
to ści in for ma cji de cy du je nie re dak cja, ale w dro dze gło so wa nia użyt kow ni cy. Wia -
do mo ści otrzy mu ją ce naj wię cej gło sów znaj du ją się w bar dziej eks po no wa nym miej -
scu stro ny, np. Digg.com, Wy kop.pl.

Naj czę ściej z po ję ciem me diów spo łecz nych ko ja rzo ne są wła śnie wi try ny dzien ni kar stwa
oby wa tel skie go. Naj po pu lar niej szym na świe cie ser wi sem te go ty pu jest ko re ań ski Ohmy -
News.com, któ ry w paź dzier ni ku 2007 r. zrze szał już po nad 60 tys. dzien ni ka rzy ama to -
rów z ca łe go świa ta. Je go pol ski mi od po wied ni ka mi są: iThink.pl, Wia do mo sci 24.pl, In -
te ria 360.pl i Aler t24.pl. Stro ny dzien ni kar stwa oby wa tel skie go nie są tak po pu lar ne jak
ser wi sy spo łecz no ścio we, jed nak od gry wa ją du żą ro lę w kształ to wa niu przy szło ści me -
diów. Współ two rze nie tre ści re dak cyj nych jest co raz częst szą prak ty ką wy ko rzy sty wa ną
przez sta cje te le wi zyj ne lub wy daw nic twa pra so we. Wi try ny spo łecz ne ofe ru ją swo im au -
to rom moż li wość bez płat ne go pu bli ko wa nia ar ty ku łów i fe lie to nów oraz za pew nia ją czy -
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tel ni ków. W od róż nie niu od blo gów to nie au tor tek stu mu si się trosz czyć o po pu la ry za -
cję ser wi su. Po nad to współ au tor stwo stro ny dzien ni kar stwa oby wa tel skie go nie wy ma -
ga tak du żej jak w przy pad ku blo ga re gu lar no ści pu bli ka cji. Tre ści spo łecz ne są po wszech -
nie do stęp ne i bez płat ne. O ro sną cym zna cze niu te go ty pu prze ka zów świad czą da ne ser -
wi su Wia do mo ści 24.pl, w po ło wie 2008 ro ku otrzy my ał już po nad 100 ma te ria łów dzien -
ni kar skich każ de go dnia. Łącz na licz ba ar ty ku łów (tek stów, ga le rii fo to gra fii) w ser wi sie
wy no si ła w tym cza sie już po nad 25 tys., a pli ków wi deo 550.

Oprócz roz wią zań w mniej szym lub więk szym stop niu ko piu ją cych tra dy cyj ne
modele me diów w sie ci roz wi nę ły się tak że no we ro dza je te go ty pu ak tyw no ści.
Do naj waż niej szych na le ży za li czyć po wia do mie nia oby wa tel skie (ang. user ge ne ra -
ted news) oraz ka ta lo gi spo łecz ne (ang. user se lec ted news). Idea po wia do mień spo łecz -
nych roz wi nę ła się sil nie wraz z po pu la ry za cją urzą dzeń prze no śnych re je stru ją cych
ob raz i dźwięk. To dzię ki te le fo nom ko mór ko wym oraz prze ka zom SMS i MMS każ -
da oso ba, zwłasz cza w sy tu acji kry zy so wej, mo że po wia do mić in nych o za ist nia łych
wy da rze niach. Szcze gól na ak ty wi za cja kon su men tów na stę pu je zwy kle w sy tu acjach
ogól ne go za gro że nia. Tak było w przy pad ku za ma chów w Hisz pa nii i w me trze
londyń skim. Ty sią ce osób re je stro wa ło za po mo cą apa ra tów i ka mer w swo ich
telefonach wy da rze nia, któ rych by ły świad ka mi. Zde cy do wa na więk szość z nich tra -
fi ła do in ter ne tu, a stam tąd do te le wi zji i pra sy. Po dob ne zja wi ska, choć na znacz nie
mniej szą ska lę sty mu lu ją lu dzi do prze sy ła nia po dob nych po wia do mień. W pol -
skim ser wi sie Aler t24.pl do mi nu ją cy mi in for ma cja mi nad sy ła ny mi przez użyt kow -
ni ków są do nie sie nia o: wy pad kach dro go wych, po ża rach, awa riach w sie ci ko mu ni -
ka cji, np. na lot ni skach czy w me trze war szaw skim. Ro sną cą po pu lar ność te go ty pu
me cha ni zmów moż na tak że od no to wać w przed dzień i pod czas wy bo rów do par la -
men tu. 

VI – Web 2.0

Pro wa dze nie blo ga

• Au tor ma in dy wi du al ną stro nę, któ rą mu si za rzą -
dzać. De cy du je o jej wy glą dzie i cha rak te rze.

• Blog jest wła sno ścią au to ra, co prze kła da się na
moż li wość bez po śred nie go czer pa nia przez nie -
go zy sków z je go pro wa dze nia.

• Treść wpi su jest jed nym z ele men tów blo ga. War -
tość dla czy tel ni ka mo że sta no wić tak że hi sto ria
wpi sów, ich kon tekst, lin ki do źró deł, ilu stra cje
etc.

• Au tor blo ga w znacz nie więk szym stop niu jest
na sta wio ny na wła sną pro mo cję.

• Du żą ro lę w od bio rze tre ści blo ga odgrywają
zna jo mość i przy wią za nie do au to ra.

Dzien ni kar stwo oby wa tel skie

• Wszyst kie tek sty są pu bli ko wa ne wraz z ma te ria ła -
mi in nych au to rów. Ser wis ma cha rak ter gru po wy,
a oso ba pu bli ku ją ca nie ma wpły wu na je go kształt. 

• Au tor z za ło że nia nie za ra bia na pu bli ka cji. Nie
uzy sku je przy cho dów z re kla my za miesz czo nej
w ser wi sie. Mo że być wy na gra dza ny za po pu lar -
ne tek sty.

• Cha rak ter pu bli ka cji jest zwy kle zbli żo ny do swo -
je go pier wo wzo ru pa pie ro we go. Za wie ra tekst
i nie jest uroz ma ica ny in ny mi ele men ta mi.

• Dzien ni ka rzo wi oby wa tel skie mu mniej za le ży na
pro mo cji sie bie, bar dziej na po pu la ry za cji te ma -
tu, ja kim się zaj mu je.

• Więk sze zna cze nia ma ją war tość i ja kość tek stu
oraz opi sy wa ny te mat.

Róż ni ce po mię dzy blo go wa niem a współ two rze niem ser wi su
ty pu ci ti zen jo ur na lism:
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Waż ną róż ni cą mię dzy me dia mi spo łecz ny mi i kla sycz ny mi jest spo sób two rze nia
i czas ży cia in for ma cji. W tra dy cyj nym świe cie pra ca nad ar ty ku łem koń czy się za -
zwy czaj z chwi lą opu bli ko wa nia tek stu. W no wych in te rak tyw nych me diach to do -
pie ro po czą tek pro ce su for mo wa nia się in for ma cji. Co wię cej, to czy tel ni cy, ko men tu -
jąc, uzu peł nia jąc lub wska zu jąc in ne źró dła, współ two rzą prze kaz me dio wy. Wie lo -
krot nie zda rza się, że ar ty kuł lub wpis jest do pie ro po cząt kiem po wsta wa nia wła ści -
wych prze ka zów, a ko men ta rze sta no wią wie lo krot nie więk szą część in for ma cji niż
sam ar ty kuł.

Udo stęp nia nie spo łecz ne

Roz wój ser wi sów Web 2.0 i ca łe go in ter ne tu sko re lo wa ny jest z po stę pa mi tech no lo -
gicz ny mi w in nych dzie dzi nach. To mię dzy in ny mi za spra wą nie zwy kle szyb kie go
roz wo ju cy fro we go za pi su ob ra zów i dźwię ku moż li we by ło po wsta nie ta kich ser wi -
sów jak: YouTu be czy Flickr. Są to obec nie jed ne z naj więk szych in ter ne to wych baz da -
nych ma te ria łów fil mo wych i fo to gra fii. Ni ska ce na lub wręcz bez płat na moż li wość
prze cho wy wa nia wszel kie go ro dza ju pli ków w sie ci przy cią ga do no wych wi tryn co -
raz więk sze rze sze użyt kow ni ków. Ob słu ga na rzę dzi in ter ne to wych ni gdy wcze śniej
nie by ła tak ła twa jak obec nie. Spra wia to, że mo gą je wy ko rzy sty wać tak że oso by bez
spe cja li stycz nej wie dzy tech nicz nej. Zna czą co po sze rza to krąg od bior ców. Udo stęp -
nia nie spo łecz ne (ang. so cial sha ring) obej mu je kil ka pod sta wo wych ty pów ser wi sów
i usług:

• Współ dzie le nie wi deo (ang. vi deo sha ring) – stro ny umoż li wia ją ce za miesz -
cza nie, prze cho wy wa nie i oglą da nie ma te ria łów fil mo wych użyt kow ni ków, np.:
YouTu be.com, Me ta ca fe.com, Blip.tv, Wrzu ta.pl.

• Współ dzie le nie zdjęć i ob ra zów (ang. pho to, ima ge sha ring) – po dob nie jak
w ser wi sach wi deo te go ty pu wi try ny umoż li wia ją two rze nie pry wat nych lub pu -
blicz nych ka ta lo gów i ga le rii zdjęć, ob ra zów lub ilu stra cji, np.: Flickr.com, Ima ge -
shack.us, Pho to buc ket.com, Fo to Fo rum.Ga ze ta.pl.

• Współ dzie le nie pli ków dźwię ko wych (ang. au dio sha ring, pod ca sting) – plat -
for my prze cho wu ją ce i udo stęp nia ją ce pli ki au dio, ta kich for ma tów jak MP3 czy
MPEG. Do tej gru py moż na rów nież do dać wi try ny da ją ce moż li wość wgry wa nia
i po bie ra nia prze ka zów ty pu pod cast, np.: Box.net, Odeo.com, Talk shoe.com, My -
Pod cast.com.

• Współ dzie le nie pli ków (ang. fi le sha ring) – przy bie ra dwie pod sta wo we for my:
sys te mu PtoP (ang. pe er to pe er) lub ser wi su in ter ne to we go prze cho wu ją ce go okre -
ślo ny ro dzaj pli ków, np.: Sli de Sha re.net, Do cstoc.com, Scribd.com.

• Spo łecz ne ba zy od no śni ków (ang. so cial bo ok mar king) – to ma ją cy okre ślo -
ną struk tu rę sys tem re ko men do wa nia przez użyt kow ni ków lin ków do cie ka wych
stron w in ter ne cie, np.: Del.icio.us, Ma.gno lia.com, Stum bleU pon.com, Red dit.com,
Ele fan ta.pl.

• Re ko men da cje spo łecz ne (ang. so cial re com me da tions) – ser wi sy, w któ rych
kon su men ci mo gą po rów ny wać swo je pre fe ren cje i gu sta w okre ślo nych ka te go -
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riach. Zwy kle przy bie ra to for mę list naj chęt niej słu cha nej mu zy ki, ulu bio nych pro -
duk tów czy po pu lar nych kie run ków wy cie czek, np.: La stfm.com, Crowd -
storm.com, Sho pin gwi ki.com, Thi snext.com.

Za miesz cza nie i pu blicz ne udo stęp nia nie wła snych ma te ria łów w sie ci mo że się wy -
da wać tyl ko ko lej ną usłu gą sie cio wą. Jed nak w rze czy wi sto ści za rów no ska la zja wi -
ska, jak i zna cze nie tych zbio rów dla bu do wa nia wo kół nich spo łecz no ści jest nie do
prze ce nie nia. Jak już wspo mnia łem, do naj więk szych ser wi sów te go ro dza ju na le żą
te ofe ru ją ce prze strzeń dla ma te ria łów fo to gra ficz nych i wi deo. In ne po pu lar ne wi -
try ny z tej ka te go rii to: umoż li wia ją ce dzie le nie się tre ścia mi au dio, pli ków do ku men -
tów tek sto wych, pre zen ta cji lub ar ku szy kal ku la cyj nych, lin ków i opi nii o pro duk -
tach i usłu gach.

Wi ki

Wi ki to sło wo ko ja rzo ne przede wszyst kim z Wi ki pe dią – naj więk szą świa to wą en cy -
klo pe dią in ter ne to wą. Jed nak en cy klo pe die to tyl ko je den ze spo so bów wy ko rzy sty -
wa nia te go ty pu me cha ni zmów. Wi ki to ser wi sy po le ga ją ce na gru po wym two rze niu
baz wie dzy i za rzą dza niu ni mi. Oprócz za sto so wa nia en cy klo pe dycz ne go mo gą mieć
rów nież cha rak ter słow ni ków czy sys te mów po mo cy. Po dob nie jak blog są spe cy ficz -
nym ro dza jem stro ny in ter ne to wej, któ rą moż na edy to wać wprost za po mo cą prze -
glą dar ki in ter ne to wej. Ele men tem róż nią cym ten typ ser wi sów jest ich prze zna cze -
nie. O ile blo gi są ra czej in dy wi du al nym na rzę dziem wy ra ża nia opi nii (choć ist nie je
wie le blo gów ma ją cych kil ku au to rów), o ty le wi ki są wy ko rzy sty wa ne głów nie ja -
ko na rzę dzie bu do wa nia spo łecz nych baz wie dzy. Są two rzo ne, edy to wa ne i ak tu ali -
zo wa ne czę sto przez ty sią ce osób. Wi ki sze ro ko wy ko rzy stu ją zja wi sko okre śla ne ja -
ko mą drość tłu mu i sto ją w opo zy cji do roz wią zań eks perc kich.

Jed nym z za ło żeń otwar tych, pu blicz nych wi ki jest brak wła sno ści wy two rzo nych
przez użyt kow ni ków tre ści. To ko lej na istot na ce cha róż nią ca wi ki od blo gów. Au to -
rzy i współ au to rzy wpi sów w Wi ki pe dii nie sta ją się ich wła ści cie la mi. Co wię cej, każ -
da oso ba mo że zmie nić lub roz sze rzyć wcze śniej szy wpis. Zwy kle ta kiej spo łecz nej
ba zie wie dzy to wa rzy szy fo rum dys ku syj ne oraz hi sto ria do ko na nych zmian. W ten
spo sób za pew nia się otwar tość wy mia ny opi nii o po szcze gól nych za gad nie niach
i przej rzy stość edy cji.

VI – Web 2.0
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Wi ki mo gą być rów nież wy ko rzy sty wa ne do ce lów ko mer cyj nych. Naj czę ściej słu żą
do two rze nia we wnętrz nych baz wie dzy w sie ciach we wnętrz nych firm (ang. in tra -
net). We dług „The Eco no mist” w stycz niu 2007 r. już 33 proc. naj więk szych świa to -
wych kor po ra cji wy ko rzy sty wa ło wi ki i blo gi w swo jej dzia łal no ści, a ko lej ne 32 proc.
pla no wa ło ich wy ko rzy sta nie w nie od le głej przy szło ści. Fir my, któ re naj czę ściej ad ap -
tu ją no we roz wią za nia, po cho dzą z kra jów ta kich, jak: USA, Niem cy, Chi ny, In die
i Wiel ka Bry ta nia. Ob sza ra mi, w któ rych upa tru ją one ko rzy ści w sto so wa niu roz -
wią zań Web 2.0, są naj czę ściej: po zy ski wa nie no wych klien tów, ob słu ga i wspar cie
kon su men tów, ob szar in no wa cji pro duk tów i usług oraz mar ke ting (w tym re kla ma

Wi ki

• Edy cja stro ny do stęp na dla wszyst kich.

• Two rze nie stron po przez wpi sy wa nie zwy kłe go
tek stu.

• Wcze śniej sze wer sje stron in ter ne to wych są au -
to ma tycz nie za cho wy wa ne.

• No wa stro na po wsta je po jed nym klik nię ciu.

• Ni skie bez pie czeń stwo in for ma cji.

• Jed na ko we ro le wszyst kich użyt kow ni ków.

• Wie lo oso bo we, ano ni mo we au tor stwo tek stów.

• Mo del spo łecz ny opar ty na współ pra cy.

• Stro ny nie prze sta ją być mo dy fi ko wa ne.

Tra dy cyj ne stro ny
internetowe (Web 1.0)

• Ogra ni czo ne upraw nie nia do edy cji stro ny.

• Two rze nie w opar ciu o HTML.

• Brak au to ma tycz ne go wer sjo no wa nia. No wa
stro na za stę pu je sta rą.

• Trud niej sze two rze nie no wych do ku men tów.

• Więk sze bez pie czeń stwo.

• Twór cy i ad mi ni stra to rzy stro ny ma ją uprzy wi le jo -
wa ną po zy cję.

• Pre cy zyj nie okre ślo ne au tor stwo za war to ści.

• In dy wi du al ne two rze nie stro ny.

• Stro ny ser wi su są skoń czo ną ca ło ścią.

Róż ni ce po mię dzy tra dy cyj ny mi ser wi sa mi a wi ki

Wi ki

• Nikt nie jest wła ści cie lem tre ści (do ty czy otwar -
tych wi ki).

• Każ dy w do wol nym mo men cie mo że edy to wać
treść (w nie któ rych roz wią za niach nie jest na wet
wy ma ga na re je stra cja).

• Nie ma ją hie rar chicz nej struk tu ry. Po szcze gól ne
ar ty ku ły, wpi sy i ob ra zy są ze so bą po wią za ne lin -
ka mi.

• Treść mo że ule gać cią głej mo dy fi ka cji.

Blogi

• Au tor jest wła ści cie lem za war to ści blo ga. 

• Tyl ko blo ger mo że edy to wać swo je wpi sy (w nie -
któ rych roz wią za niach edy cja po zo sta wia trwa ły
ślad – wy kre ślo ne lub zmo dy fi ko wa ne ele men ty
po zo sta ją w ser wi sie).

• Ma ją okre ślo ną struk tu rę wpi sów – są one uło żo -
ne od naj now sze go.

• Wpi sy na blo gu nie zmie nia ją swo jej za war to ści.
Go ście mo gą do da wać je dy nie ko men ta rze.

Róż ni ce po mię dzy blogami a wi ki
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i PR). Obec nie me cha ni zmy wi ki sto so wa ne są przez ta kie fir my, jak: Ci ti gro up, JWT,
Pi xar Stu dios.

Wi ki ma ją tak że sze ro kie za sto so wa nie w edu ka cji i są po wszech nie wy ko rzy sty wa -
ne przez uczel nie, szko ły czy pro jek ty na uko we. W in ter ne cie do stęp ne są bez płat ne
na rzę dzia i ser wi sy da ją ce moż li wość za ło że nia i pro wa dze nia wła snej spo łecz nej ba -
zy wie dzy, np.: Wi ki spa ces.com, We tpa int.com, Wi ki dot.com, PmWi ki.com, Se edWi -
ki.com, PBWi ki.com i wie le in nych.

Wir tu al ne świa ty

Wir tu al ne świa ty to ka te go ria ser wi sów, któ ra cie szy się szcze gól nym za in te re so wa -
niem me diów. Cie ka wość i kon tro wer sje bu dzi zwłasz cza świat Se con dLi fe.com. Jed -
nak w rze czy wi sto ści jest on wie lo krot nie mniej szy niż ta kie ser wi sy jak My Spa ce
czy Fa ce bo ok. We dług da nych sa me go ser wi su w kwiet niu 2008 r. Se cond Li fe od wie -
dza ło co mie siąc je dy nie 700 ty się cy ak tyw nych użyt kow ni ków. Tym cza sem już
w lip cu 2007 r. świat World of War craft fir my Bliz zard za re je stro wał 9-mi lio no we -
go gra cza. Ob ser wa cja tren dów i ana li za ryn ku wska zu ją, że zna czą co więk szą po pu -
lar no ścią cie szą się te sko ja rzo ne z roz ryw ką, zwłasz cza z gra mi. Te go ty pu pro jek ty
moż na po dzie lić na dwa głów ne ro dza je:

• Na śla du ją ce świat tra dy cyj ny – apli ka cje do stęp ne z po zio mu prze glą dar ki lub in -
sta lo wa ne w kom pu te rze od zwier cie dla ją ce rze czy wi ste oto cze nie czło wie ka. Mo gą
mieć cha rak ter re ali stycz ny, ry sun ko wy, dwu - lub trój wy mia ro wy, np. Se -
condLife.com czy The Sim sOn li ne.com.

• Wir tu al ne świa ty fan ta sy – prze sta wia ją wy my ślo ną, nie ist nie ją cą rze czy wi stość
kie ru ją cą się wła sny mi ze sta wa mi praw oraz np. in dy wi du al ną fi zy ką. Naj po pu lar -
niej szy mi roz wią za nia mi te go ty pu są świa ty gier, np.: Worl do fWord craft.com,
Hab bo Ho tel.com, Puz zle Pi ra tes.com, Ple mio na.pl.

Se cond Li fe nie jest jesz cze efek tyw nym miej scem ak tyw no ści mar ke tin go wej. Wio sną
2007 r. agen cja Kom ju ni ti opu bli ko wa ła wy ni ki pierw sze go ba da nia prze pro wa dzo -
ne go wśród użyt kow ni ków ser wi su. By ło ono po świę co ne po strze ga niu obec no ści ko -
mer cyj nych ma rek w tym wir tu al nym świe cie. Aż 72 proc. ba da nych by ło roz cza ro -
wa nych spo so bem, w ja kim tra dy cyj ne mar ki za zna cza ją swo ją obec ność w Se cond
Li fe, a 42 proc. z nich w ogó le w tym świe cie nie mia ło kon tak tu z ja ką kol wiek mar -
ką. Za le d wie 7 proc. osób zgo dzi ło się ze stwier dze niem, że wcho dze nie przez tra dy -
cyj ne fir my do Se cond Li fe mo że mieć po zy tyw ny wpływ na po strze ga nie mar ki. Dr
Nils An dre as pro wa dzą cy ba da nie tak pod su mo wał wy ni ki: „Roz cza ro wu ją ce, ale nie
do koń ca za ska ku ją ce”. We dług twór ców ba da nia głów nym za rzu tem wo bec firm
wdzie ra ją cych się do Se cond Li fe jest sto so wa nie przez nie „me tod żyw cem z tra dy cyj -
ne go świa ta, mar ke ting nie sta ra się two rzyć roz wią zań do pa so wa nych do no wej wir -
tu al nej rze czy wi sto ści, nie bu du je roz wią zań dłu go fa lo wych, a ich ak tyw no ści są po -
wierz chow ne i nie do pra co wa ne”. Nie ste ty, ten pro blem do ty ka tak że in nych in ter ne -

VI – Web 2.0
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to wych spo łecz no ści. Brak edu ka cji wśród firm i pra cow ni ków mar ke tin gu po wo du -
je, że mod nie jest być gdzieś w sie ci. Za zwy czaj od by wa się to jed nak bez prze my śle -
nia, wy łącz nie dla uzy ska nia roz gło su. 

Elek tro nicz ne świa ty co raz czę ściej przy cią ga ją za in te re so wa nie ad mi ni stra cji rzą do -
wej. Dzie je się tak głów nie za spra wą ob ro tów wir tu al nej go spo dar ki. Pierw szą re gu -
la cję praw ną do ty czą cą tej kwe stii wpro wa dzi ła Ko rea Po łu dnio wa. Od lip ca 2007 r.
wszel kie trans ak cje fi nan so we za wie ra ne w wir tu al nych świa tach, w któ rych ob ra -
ca się re al ny mi pie niędz mi, ma ją do li czo ny po da tek VAT.

Agre ga cja i syn dy ka cja

Web 2.0 to nie tyl ko od mien ny spo sób po dej ścia do bu do wy stron in ter ne to wych, lecz
tak że no we na rzę dzia i for my dys try bu cji tre ści. Moż na po wie dzieć, że kon su menc ki
cha rak ter sie ci spo wo do wał więk sze otwar cie się in ter ne tu. Spo łecz ny wy miar two -
rze nia tre ści wpły nął rów nież bez po śred nio na zmia nę po dej ścia do kwe stii wła sno ści
in te lek tu al nej oraz na no wo przede fi nio wał po ję cie kon ku ren cji. Blo ge rzy w prze ci -
wień stwie do ko mer cyj nych wi tryn du żo chęt niej dzie lą się wła sny mi ma te ria ła mi.
Więk szość no wych roz wią zań in ter ne to wych ofe ru je na rzę dzia udo stęp nia ją ce tre ści
stron wszyst kim chęt nym. Dzię ki co raz więk szej ilo ści pu blicz nych da nych roz wi nął
się ry nek wy ko rzy stu ją cy tę moż li wość. Pod sta wo we po ję cia z tym zwią za ne to:

• RSS (ang. re al ly sim ple syn di ca tion) – to for mat sie cio wy słu żą cy z punk tu wi -
dze nia twór cy stro ny do udo stęp nia nia jej tre ści. Od bior com mo że słu żyć do czy ta -
nia jej za war to ści. Zwy kle wy ko rzy sty wa ny jest do śle dze nia czę sto ak tu ali zo wa -
nych ser wi sów, np. wi tryn in for ma cyj nych.

• Syn dy ka cja – po le ga na pu blicz nym i bez płat nym udo stęp nie niu ca ło ści lub czę ści
za war to ści ser wi su in ter ne to we go in nej wi try nie. W prak ty ce od by wa się to na dwa
pod sta wo we spo so by: przez stwo rze nie pu blicz ne go ka na łu po bie ra nia da nych ob -
ję tych zgo dą wła ści cie la tre ści, naj czę ściej za po mo cą for ma tu RSS lub po przez przy -
go to wa nie de dy ko wa ne go stru mie nia da nych, zwy kle w for ma cie pro gra mi stycz -
nym XML (ang. exten si ble mar kup lan gu age). Stan dard RSS jest szcze gól nie po pu -
lar ny wśród osób pi szą cych blo gi, na fo rach in ter ne to wych i w ser wi sach in for ma -
cyj nych.

• Agre ga cja – zwią za na jest z łą cze niem wie lu roż nych źró deł da nych w jed ną ca łość.
Przy kła da mi ser wi sów agre gu ją cych in for ma cje są: Ne tvi bes.com – źró dła zde fi nio -
wa ne przez użyt kow ni ka, Go ogle News – da ne udo stęp nia ne przez ser wi sy in for ma -
cyj ne czy Blog frog.pl – zbie ra ją cy wpi sy z blo gów.

• Ma shup – to ro dzaj ser wi su in ter ne to we go opie ra ją ce go się na in for ma cjach udo -
stęp nia nych pu blicz nie w in ter ne cie. Twór cy ta kich ser wi sów nie two rzą wła snych
tre ści, lecz w spo sób twór czy łą czą da ne uzy ski wa ne z in nych źró deł. Przy kła dem
stro ny te go ty pu mo że być wy ko rzy sta nie pu blicz nej ba zy da nych ad re so wych firm
oraz ser wi sów ofe ru ją cych usłu gi lo ka li za cyj ne. W efek cie uzy ska my stro nę, na
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któ rej da ne z ba zy ad re so wej zo sta ną na nie sio ne na ma pę. Przy kła dy to np.:
MapofStran ge.com, Vi ra lVi de oChart.com, Ma pa Pol skie go In ter ne tu.pl.

• Widżet – na zy wa ny tak że ga dże tem in ter ne to wym jest mniej szą wer sją stro ny ty -
pu mu shup i w od róż nie niu od niej nie po sia da wła sne go ad re su w sie ci. To frag ment
wi try ny in ter ne to wej lub apli ka cji ofe ru ją cej okre ślo ne funk cje czy in for ma cje. Wid -
żet mo że w pro sty spo sób zo stać do da ny do każ de go ser wi su w sie ci i stać się je go
czę ścią. Nie dzia ła sa mo dziel nie i za wsze jest ele men tem in nych wi tryn. Obec nie
w in ter ne cie do stęp nych są set ki ty się cy te go ty pu roz wią zań. Przy kła dy ta kich apli -
ka cji moż na zna leźć np. w ka ta lo gu Wid gets.yahoo.com lub Wid get box.com.

Te no we na rzę dzia są już po wszech nie wy ko rzy sty wa ne. We dług com Sco re Wid get
Me trix w li sto pa dzie 2007 r. już 148 mln ame ry kań skich użyt kow ni ków mia ło kon -
takt z co naj mniej jed nym wid że tem. Sta no wi to 81 proc. wszyst kich in ter nau tów
w USA. Naj po pu lar niej sza apli ka cja te go ty pu jest ofe ro wa na przez ser wis spo łecz no -
ścio wy My Spa ce. Do cie ra on do 57 mln Ame ry ka nów.

VI – Web 2.0

Źródło: comScore Widget Metrix, listopad 2007 r.

Zasięg najpopularniejszych widżetów (amerykańscy internauci)

Widżet Użytkownicy (unique viewers; w mln) Zasięg (w proc.)
Razem publiczność widżetów w USA 147,904 81,1
MySpace.com – Widget 57,747 31,7
Slide.com – Widget 39,213 21,5
Clearspring.com – Widget 39,159 21,5
RockYou.com – Widget 32,557 17,9
Photobucket.com – Widget 26,434 14,5
Google.com – Widget 19,436 10,7
BunnyHeroLabs.com – Widget 16,123 8,8
MusicPlaylist.us – Widget 15,844 8,7
MyPlaylist.org – Widget 15,586 8,5
BlingyBlob.com – Widget 14,967 8,2
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Mul ti me dia

Wi deo, ra dio i te le wi zja in ter ne to wa to naj dy na micz niej roz wi ja ją cy się w ostat nich
la tach seg ment funk cjo nal no ści stron i usług sie cio wych. Prze ka zy fil mo we i au dio są
co raz bar dziej po wszech ne nie tyl ko w in ter ne cie, lecz także na wie lu in nych ty pach
no śni ków i urzą dzeń. Od twa rza cze MP3, te le fo ny ko mór ko we, palm to py, prze no śne
kon so le do gier od gry wa ją co raz więk szą ro lę w dys try bu cji wszel kie go ro dza ju tre -
ści. Nie zwy kle waż nym ele men tem no wych roz wią zań jest ich in te rak tyw ność. Mul -
ti me dia ofe ru ją nie li nio wy spo sób kon sump cji me diów. W prze ci wień stwie do kla -
sycz nej te le wi zji czy ra dia za po mo cą kom pu te ra lub iPo da mo że my de cy do wać jed -
no cze śnie o tym, co, jak i kie dy chce my oglą dać, słu chać, w co grać czy w ja ki sposób
roz ma wiać. Ela stycz ność no wych na rzę dzi do brze wpi su je się w zmie nia ją ce się na -
wy ki oraz spo sób ży cia współ cze snych kon su men tów. Obecnie znacz na część ak tyw -
nych za wo do wo osób nie mo że so bie po zwo lić na za sia da nie przed te le wi zo rem w po -
rach emi sji wy zna cza nych przez nadaw ców. Zwięk sza ją ca się mo bil ność ży cia spra -
wia rów nież, że co raz chęt niej się ga my po urzą dze nia prze no śne, aby słu chać mu zy -
ki. Po nad to istot nym tren dem zwią za nym z roz wo jem mul ti me diów i no we go spo -
so bu kon sump cji me diów jest prze ni ka nie się róż ne go ro dza ju tre ści oraz prze ka zów
w in ter ne cie. Obec nie zjawiskiem po wszech nie spo ty ka nym jest do łą cza nie do tre ści
ar ty ku łów in ter ne to wych fil mów wi deo, fo to gra fii czy pli ków dźwię ko wych. Róż ne
for my i ro dza je prze ka zów łą czą się i prze ni ka ją wza jem nie, a po łą czo ne z in te rak cją

115

Rozdział VII

Treści multimedialne
w internecie

„By the year 2005, Americans will spend more time on the Internet than watching
network television and videocassette rentals will have been replaced by easily available
video-on-demand services” - Nicholas Negroponte (1995, The Future of News)
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two rzą no wą ja kość me diów. Głów ne nur ty zwią za ne z roz wo jem no we go ro dza ju
prze ka zu w sie ci to:
• wi deo w sie ci,
• te le wi zje in ter ne to we,
• pod cast,
• ra dio in ter ne to we.

Wi deo w sie ci

Kon cep cja wy ko rzy sty wa nia in ter ne tu do prze ka zów fil mo wych nie jest no wa. Idea
ta na bra ła zna czą ce go przy spie sze nia, po cząw szy od 2005 r., głów nie za spra wą po -
pu la ry za cji ser wi su YouTu be. Jed nym z po wo dów roz wo ju stron umoż li wia ją cych
oglą da nie pli ków wi deo jest sta le zwięk sza ją ca się szyb kość łą czy in ter ne to wych, co
umoż li wia oglą da nie stron za wie ra ją cych więk szą niż daw niej liczbę da nych. W ślad
za tym idzie rów nież roz wój tech no lo gii zwią za nych z kom pre sją da nych. Co waż ne,
emi sja ma te ria łów fil mo wych od by wa się nie tyl ko bez po śred nio w ser wi sach in ter ne -
to wych, lecz tak że za po śred nic twem me cha ni zmu osa dza nia fil mów na in nych stro -
nach w sie ci (ang. em bed). W prak ty ce znacz na część wy świe tleń ma te ria łów wi deo od -
by wa się w ser wi sach spo łecz no ścio wych, na blo gach i w in nych wi try nach, w tre ści
któ rych za miesz cza ne są te go ty pu for my. Wzrost po pu lar no ści wi deo w sie ci jest nie -
zwy kle dy na micz ny. W sierp niu 2006 r. ser wis YouTu be prze cho wy wał je dy nie
6,1 mln pli ków wi deo. Zo sta ły one obej rza ne oko ło 100 mln ra zy. Za le d wie nie ca łe
dwa la ta póź niej, w kwiet niu 2008 r., by ło tu już 72,6 mln ma te ria łów fil mo wych,
a co dzien nie przy by wa ło oko ło 65 tys. no wych. Nie zwy kle szyb ko ro śnie rów nież
kon sump cja te go ty pu prze ka zów. W ciągu pół to ra ro ku, od lip ca 2006 do kwiet nia
2008 r., dzien na licz ba od two rzeń fil mów na YouTu be wzro sła ze 100 mln do 2,5 mld
(da ne za YouTu be, kwie cień 2008). Obec nie na świe cie oprócz ser wi su YouTu be ist nie -
ją set ki wi tryn umoż li wia ją cych za miesz cza nie, prze cho wy wa nie i oglą da nie róż ne go
ro dza ju tre ści wi deo. Moż na je zgru po wać w dwa pod sta wo we ro dza je:

• Spe cja li stycz ne ser wi sy wi deo – zwy kle skie ro wa ne do kon kret nych grup od -
bior ców lub po świę co ne okre ślo ne mu te ma to wi, np.: Me ta ca fe.com, Re vver.com,
Bre ak.com, Ve oh.com, Bri ght co ve.com, Stu pi dVi de os.com, Blip.tv, Ti vi.pl;

• Wi try ny z tre ścia mi wi deo w por ta lach in ter ne to wych – mul ti me dial ne stro -
ny ma ją obec nie wszyst kie świa to we i pol skie por ta le in ter ne to we, np.: Vi -
deo.yahoo.co, Vi deo.aol.com, Vi deo.msc.com, Onet.TV, WPtv.WP.pl, Vi deo.in te ria.pl,
Wi deo.ga ze ta.pl. 

Pod sta wo wy spo sób kon sump cji tre ści fil mo wych w ser wi sach ta kich jak YouTu be to
oglą da nie ich za po mo cą wbu do wa ne go w stro nę od twa rza cza wi deo (ang. me dia player).
Zwy kle ob raz pre zen to wa ny w ta kiej apli ka cji emi to wa ny jest do myśl nie w for ma cie
480x360 pik se li w oknie od twa rza cza. Użyt kow nik ma jed nak moż li wość po więk sze nia
ob ra zu do wy mia rów peł no ekra no wych. Mi mo to ze wzglę du na wy go dę oraz ni ską ja -
kość po więk szo nej wer sji fil my nadal naj czę ściej oglą da ne są w for mie po mniej szo nej.
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Jed nak ogra ni cze nia zwią za ne z for ma tem i ja ko ścią nie po wo du ją spad ku za in te re so wa -
nia wśród użyt kow ni ków. We dług da nych com Sco re tyl ko w grud niu 2007 r. ame ry kań -
scy in ter nau ci obej rze li 10 mld kli pów fil mo wych w sie ci. Nie mal jed na trze cia emi sji do -
ty czy ła ma te ria łów ser wi su YouTu be (3,3 mld). Po zo sta łe stro ny w ran kin gu to Fox In -
te rac ti ve Me dia z 358 mln wy świe tleń, Yahoo! z 340 mln i Via com Di gi tal z 238 mln.
Ozna cza to, że czte ry naj więk sze pod mio ty od po wia da ją je dy nie za oko ło 40 proc.
wszyst kich wy świe tleń ma te ria łów wi deo. Kon su men ci du żo chęt niej ko rzy sta ją ze stron
mul ti me dial nych w dni po wsze dnie, a szczyt oglą dal no ści dzien nej przy pa da  mię dzy go -
dzinami 17 a 20 (w USA wg com Sco re, sty czeń 2008 r.).

Wbrew obie go wym opi niom sieć nie jest miej scem słu żą cym wy łącz nie do oglą da nia
ma te ria łów fil mo wych przy go to wa nych przez ama to rów. We dług da nych Pew In ter -
net & Ame ri can Li fe Pro ject w mar cu 2007 r. do mi nu ją cą pod wzglę dem po pu lar no -
ści ka te go rią te ma tycz ną fil mów sie cio wych by ły in for ma cje i bie żą ce zda rze nia. Aż
37 proc. ame ry kań skich in ter nau tów oglą da ło re la cje z naj śwież szych wy da rzeń wła -
śnie w for mie kli pów wi deo w sie ci. Na ko lej nych miej scach zna la zły się: fil my ko me -
dio we (31 proc.), edu ka cyj ne i mu zycz ne (22 proc.) oraz ani ma cje (19 proc.). Co cie -
ka we, po nad po ło wa osób oglą da prze ka zy mul ti me dial ne wspól nie ze zna jo my mi
lub ro dzi ną. Ten od se tek ro śnie wraz z ob ni ża niem się wie ku kon su men tów. In ter -
nau ci w wie ku 18-29 lat znacz nie czę ściej niż star si kon su mu ją gru po wo te go ty pu
tre ści – de kla ru je to aż 73 proc. z nich. Ko rzy sta nie z wi tryn z fil ma mi nie ogra ni cza
się wy łącz nie do bier ne go oglą da nia. Po nad po ło wa użyt kow ni ków twier dzi, że prze -
sy ła zna jo mym lin ki do cie ka wych kli pów, a 13 proc. przy zna je się do oce nia nia fil -
mów na stro nach lub pu bli ko wa nia ko men ta rzy. 

VII – Treści multimedialne w internecie

Informacyjne

Komediowe

Seriale i filmy

Muzyczne

Sportowe

Komercyjne

Polityczne

Animowane

Edukacyjne

Dla dorosłych

Pozostałe

Suma dla wszystkich

Wczoraj

Kiedykolwiek

10 37

7 31

3 16

4 22

3 14

2 13

2 15

3 19

3 22

1 6

2 6

19 57

Rodzaje treści wideo konsumowanych przez amerykańskich
internautów (w proc.)

Źró dło: Pew Internet & American Life Project, marzec 2007 r.
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Po pu lar ność wi deo ro śnie tak że wśród pol skich użyt kow ni ków sie ci. We dług ba da nia
zre ali zo wa ne go przez Ge mius w li sto pa dzie 2007 r. nie mal 90 proc. in ter nau tów mia -
ło kon takt z fil ma mi w sie ci. Zde cy do wa na więk szość z nich oglą da te go ty pu ma te -
ria ły w do mu. 64 proc. ro bi to wspól nie ze zna jo my mi. W prze ci wień stwie do USA
w Pol sce do mi nu ją fil my o cha rak te rze roz ryw ko wym oraz kli py mu zycz ne. Trzy
czwar te ba da nych przy zna ło, że mia ło kon takt z re kla mą za miesz czo ną we wnątrz
kli pu fil mo we go. Pra wie dwie trze cie kon su men tów ak cep tu je prze kaz re kla mo wy,
do pó ki za pew nia on bez płat ny do stęp do fil mów. Je dy nie 9 proc. de kla ru je chęć pła -
ce nia za kli py w za mian za unik nię cie re klam.

Te le wi zje in ter ne to we

Za po czą tek ko mer cyj nej te le wi zji in ter ne to wej moż na uznać rok 2006. Ten ro dzaj
usług do star cza nych za po mo cą in ter ne tu róż ni się w za sad ni czy spo sób od ser wi -
sów ofe ru ją cych moż li wość oglą da nia krót kich kli pów wi deo. Głów ną ce chą od róż -
nia ją cąte go ty pu usłu gi od zna nych nam wcze śniej jest stru mie nio wy spo sób emi sji
ma te ria łów fil mo wych. W tym sen sie mo del ten przy po mi na tra dy cyj ną te le wi zję
– z tą róż ni cą, że w wy pad ku wer sji in ter ne to wej od bior cy nie są ska za ni na z gó ry
okre ślo ny prze bieg pro gra mu. Jed ną z klu czo wych cech te le wi zji in ter ne to wej
jest moż li wość do wol ne go do sto so wy wa nia za war to ści pro gra mo wej do wła snych
po trzeb. W od róż nie niu od pierw szych ser wi sów wi deo no we pod mio ty dą żą do emi -
to wa nia fil mów moż li wie naj wyż szej ja ko ści. Stwa rza to no we wy zwa nia dla tech -
nicz nej stro ny te go ro dza ju pro jek tów. Te le wi zje in ter ne to we wy ma ga ją znacz nie
szyb szych łą czy in ter ne to wych, no we go spo so bu kom pre sji da nych oraz in no wa cyj -
ne go po dej ścia do sys te mu dys try bu cji tre ści. W 2008 r. na świa to wym ryn ku dzia -
ła ło już kil ka istot nych pod mio tów, np.: Jo ost, Ba bel gum, Vu ze, Ja li po, Bit Tor rent
czy Hu lu.

Je den z li de rów ryn ku te le wi zji in ter ne to wych – Jo ost.com – roz po czął otwar te te sty
swo je go sys te mu cał kiem nie daw no, w kwiet niu 2007 r. Wzię ło w nich udział po nad
500 tys. osób z ca łe go świa ta. Tak du że ob cią że nie na eta pie spraw dza nia moż li wo ści
no we go roz wią za nia oraz pla no wa ne znacz nie więk sze za in te re so wa nie pro jek tem
w przy szło ści wy ma ga in ne go po dej ścia do kwe stii dys try bu cji, w tym głów nie trans -
mi sji da nych. Tech nicz na struk tu ra Jo ost opie ra się na mo delu pe er -to -pe er (P2P). Po -
le ga on na czę ścio wym prze trzy my wa niu i udo stęp nia niu da nych na kom pu te rach
użyt kow ni ków. Roz wią za nie to umoż li wia omi nię cie pro ble mu jed no cze sne go po bie -
ra nia stru mie nia fil mo we go z jed ne go cen tral ne go ser we ra oraz da je moż li wość opty -
mal ne go wy ko rzy sta nia łą cza koń co we go użyt kow ni ka. W tym sys te mie jest ono
wy ko rzy sty wa ne rów nież pod czas przerw w ko rzy sta niu z prze glą dar ki czy pocz ty
in ter ne to wej. Oprócz aspek tów tech nicz ny ch no wo ścią jest tak że wspo mnia ny już
no wy mo del emi sji tre ści fil mo wych. Te le wi zje in ter ne to we ofe ru ją wy daw com moż -
li wość ukła da nia wła snych ra mó wek, two rze nia ka na łów in te rak tyw nych (np. dzwo -
nie nie, cza to wa nie czy roz wią zy wa nie qu izów w trak cie trwa nia pro gra mu), in te -
gro wa nia re kla my z emi to wa nym ob ra zem itp.
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Na podstawie podobnych założeń powstała struktura głów nego kon ku renta Jo ost
– ser wisu Ba bel gum.com, któ ry kon cen tru je się głów nie na tre ściach do ku men tal nych,
fik cji, mu zy ce i spo rcie. Po nad to na plat for mie tej moż na zna leźć tre ści in for ma cyj ne
do star cza ne przez agen cje ta kie jak Reu ters czy As so cia ted Press. Ko lej nym pod mio tem
sil nie za zna cza ją cym swo ją obec ność na ryn ku te le wi zji in ter ne to wej jest Vu ze.com.
Jed nym z in we sto rów Vu ze jest Red po int Ven tu res, któ ry za in we sto wał mię dzy in ny -
mi w ta kie pro jek ty jak My Spa ce. Part ne ra mi Vu ze są m.in. BBC Worl dwi de i Na tio nal
Geo gra phic. W od róż nie niu od Ba bel gum i Jo ost mo del Vu ze opie ra się na po bie ra niu
fil mów w ca ło ści. Po ścią gnię ciu pli ku moż na go wie lo krot nie oglą dać na wet bez pod -
łą cze nia do sie ci. Od mien ny mo del re pre zen tu je bry tyj ska fir ma Ja li po.com, któ ra zde -
cy do wa ła się na do star cza nie tre ści wprost za po śred nic twem szyb kich łą czy. Po nad -
to, co cie ka we w kon tek ście przy ta cza nych wcześniej wy ni ków ba dań, za mie rza po -
bie rać opła ty za czas oglą da nia po szcze gól nych ma te ria łów fil mo wych. Ostat nim
z waż nych pod mio tów, któ re roz po czę ły ak tyw ne dzia ła nia w 2007 r. jest Bit Tor rent.
Fir ma zde cy do wa ła się na uru cho mie nie skle pu wi deo z fil ma mi i se ria la mi do star cza -
ny mi przez du żych pro du cen tów. Sklep Bit Tor rent za warł umo wy m.in. z wy twór nią
i stu diem fil mo wym War ner Bros. Cie ka wym roz wią za niem twór ców ser wi su jest pre -
mio wa nie użyt kow ni ków, któ rzy po bie ra ją naj wię cej fil mów. Z cza sem uzy sku ją oni
co raz wyż szy prio ry tet w po bie ra niu da nych, co znacz nie przy spie sza ten pro ces.

VII – Treści multimedialne w internecie

Róż ni ce po mię dzy wi deo on li ne i te le wi zją in ter ne to wą

Te le wi zja in ter ne to wa

• Emi sja ma cha rak ter otwar ty, a użyt kow nik ma
moż li wość prze łą cza nia się po mię dzy róż ny mi
stru mie nia mi (ka na ła mi).

• Spo sób kon sump cji przy po mi na oglą da nie
tele wi zji.

• Nie ma ogra ni czeń odnośnie do dłu go ści,
emi sja ma cha rak ter stru mie nio wy.

• Te le wi zje in ter ne to we zwy kle ba zu ją na do dat -
ko wym opro gra mo wa niu.

• Two rze nie te le wi zji in ter ne to wej wy ma ga roz -
bu do wa ne go za ple cza tech no lo gicz ne go
i finan so we go.

• Oglą da nie TV in ter ne to wej jest moż li we wy łącz -
nie w de dy ko wa nym ka na le lub opro gra mo wa -
niu.

Wi deo on li ne

• Ma te riał fil mo wy jest naj czę ściej in te gral ną,
za mknię tą ca ło ścią (klip).

• Spo sób kon sump cji przy po mi na oglą da nie
pły ty DVD.

• Ma te ria ły fil mo we są krót kie i zwy kle nie trwają
dłuż ej niż 4 mi nu ty.

• Oglą da nie ma te ria łów wi deo nie wy ma ga in sta -
lo wa nia de dy ko wa ne go opro gra mo wa nia.

• Pu bli ka cja wi deo w in ter ne cie jest do stęp na
dla każ de go użyt kow ni ka.

• Kli py wi deo mo gą być osa dza ne na do wol nej
stro nie.
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Pod cast

Ter min „pod cast” zo stał po raz pierw szy sfor mu ło wa ny w 2004 r. Sło wo „pod cast”
po wsta ło ze zło że nia słów „iPod” i „bro ad cast” (ang. nada wać, emi to wać). Obec nie
jest utoż sa mia ne ze wszel ki mi ma te ria ła mi dźwię ko wy mi dys try bu owa ny mi za po -
śred nic twem in ter ne tu do urzą dzeń prze no śnych. Obej mu je przede wszyst kim: ra dio
in ter ne to we, utwo ry mu zycz ne, książ ki dźwię ko we (ang. au dio bo ok), au dy cje dźwię -
ko we, ta kie jak: pro gra my in for ma cyj ne, roz ryw ko we czy spor to we, tre ści blo gów,
re la cje z kon fe ren cji, pro gra my edu ka cyj ne, frag men ty ksią żek, a na wet po ezję. Aby
ko rzy stać z funk cji pod cast, nie jest wy ma ga ne od wie dze nie stro ny in ter ne to wej. Ma -
te ria ły mo gą być po bie ra ne na urzą dze nia prze no śne wprost z sie ci za po śred nic twem
spe cjal ne go ka na łu RSS. W prak ty ce ko lej ne od cin ki au dy cji są naj czę ściej po bie ra ne
au to ma tycz nie przy każ dym pod łą cze niu do sie ci. 

Choć dys try bu cja i kon sump cja tre ści dźwię ko wych nie są tak po pu lar ne jak oglą da -
nie fil mów, to i tak zja wi sko to roz wi ja się nie zwy kle dy na micz nie. W kwiet niu
2008 r. ser wis Fe ed bur ner.com mo ni to ro wał już po nad 200 tys. pod ca stów, a sklep in -
ter ne to wy fir my Ap ple – iTu nes.com – ofe ro wał po nad 100 tys. ama tor skich i pro fe -
sjo nal nych au dy cji oraz pro gra mów, m.in. ta kich firm, jak: HBO, ESPN, CBS Sports
czy New York Ti mes. We dług ba dań eMar ke ter.com w stycz niu 2008 r. 10 mln ame -
ry kań skich in ter nau tów przy naj mniej raz w ty go dniu słu cha ło pod ca stów. Sza cu je
się, że licz ba ta wzro śnie w cią gu naj bliż szych czterech lat do 25 mln. Ro sną ca po pu -
lar ność pod ca stów skła nia fir my do wy ko rzy sty wa nia tych form do dzia łań mar ke -
tin go wych, głów nie o cha rak te rze spon so rin gu. Re kla ma na pod ca stach wśród
91 proc. użyt kow ni ków nie bu dzi sprze ci wu, je że li dzię ki niej moż na ko rzy stać z ma -
te ria łów za dar mo. Spon so ring na pod ca stach uzna wa ny jest przez użyt kow ni ków za
do pusz czal ny, do pó ki ogra ni czo ny jest do mi ni mum i nie wpły wa na treść spon so ro -
wa ne go ma te ria łu (źró dło: GNL). Ser wi sy umoż li wia ją ce sub skryb cje i wy szu ki wa -
nie pod ca stów to m.in.: Pod ca stAl ley.com, iPod der.org, iTu nes.com, Po do ma tic.com,
Odeo.com, Pod be an.com, Box.net, Pod cast.net czy Pod sco pe.com.
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Pro mo cja on li ne

Re kla ma in ter ne to wa jest ko ja rzo na po wszech nie z ba nne ra mi i wszel ki mi in ny mi
for ma mi gra ficz ny mi. Tym cza sem to tyl ko je den z trzech jej ro dza jów. Rów nie waż -
ne jak re kla ma gra ficz na (ang. di splay) są płat na pro mo cja w wy szu ki war kach (ang.
se arch en gi ne mar ke ting) oraz drob ne ogło sze nia i anon se pro mo cyj ne (ang. clas si -
fieds). Trud no jed no znacz nie wska zać naj bar dziej sku tecz ną for mę pro mo cji w sie ci. Jej
efek tyw ność za le ży od wie lu czyn ni ków, w tym od spo so bu wy ko rzy sta nia miejsc
prze zna czo nych na re kla mę, kon tek stu, prze ka zu mar ke tin go we go czy sa mej kre acji.
Wszyst kie na rzę dzia in ter ne to we mo gą słu żyć sku tecz nej pro mo cji, jed nak aby wła -
ści wie wy ko rzy stać po szcze gól ne ty py re kla my, na le ży do pa so wać je do ce lów, ja kie
za mie rza my osią gnąć. War to przy tym umie jęt nie łą czyć róż ne ro dza je re kla my. In -
ter net ofe ru je do stęp do znacz nej licz by na rzę dzi, któ re umoż li wia ją opty ma li zo wa -
nie wy dat ków na re kla mę. Po ten cjał ten pro wa dzi do wzro stu efek tyw no ści, pod wa -
run kiem że jest wła ści wie wy ko rzy sty wa ny. Sa mo prze nie sie nie bu dże tów z pra sy, ra -
dia, re kla my ze wnętrz nej, te le wi zji do in ter ne tu nie za pew ni au to ma tycz nie wzro stu
efek tyw no ści. Do bór na rzę dzi, środ ków, in ten syw no ści i cza su pro mo cji bę dzie miał
wpływ na za kła da ne efek ty. 

Jed nym z naj waż niej szych ele men tów każ dej kam pa nii jest ja sne zde fi nio wa nie jej ce -
lu. Mo że to być cel zwią za ny z bu do wa niem świa do mo ści lub kształ to wa niem wi ze -
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Rozdział VIII

Działania promocyjne
w internecie

„Consumers are beginning in a very real sense to own our brands and participate in
their creation… We need to tearn to begin to let go“ – A.G. Lafley, CEO and chairman
Procter & Gamble, październik 2006 r.
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run ku mar ki, wzro stem sprze da ży za rów no w in ter ne cie, jak i w tra dy cyj nych ka na -
łach. Za cel kam pa nii moż na tak że uznać np. po zy ski wa nie okre ślo nej licz by kon tak -
tów sprze da żo wych. Ta ką li stę moż na wy ko rzy stać do wy sył ki e -ma ilin gu z ofer tą,
akwi zy cji te le fo nicz nej lub oso bi stej. Na le ży jed nak pa mię tać przy tym o ko niecz no ści
uzy ska nia zgo dy klien ta na ta ki kon takt oraz re je stra cji ba zy da nych oso bo wych. Jed -
nym z czę sto sta wia nych ce lów po śred nich re ali zo wa nych pod czas kam pa nii jest
zwięk sze nie licz by osób od wie dza ją cych stro nę in ter ne to wą fir my. Kam pa nie w sie ci
cha rak te ry zu je bo wiem to, że więk szość form re kla my in ter ne to wej za wie ra od no śni -
ki (lin ki) do do wol niej stro ny in ter ne to wej – naj czę ściej do stro ny fir my, któ ra re kla -
mu je da ny pro dukt. Na wet je śli cel jest wy łącz nie wi ze run ko wy (ma bu do wać lub
kształ to wać świa do mość pro duk tu lub mar ki), to war to ścią do da ną ta kiej kam pa nii jest
to, że in ter nau ta mo że klik nąć w za łą czo ny link. Wi zy ta na stro nie fir mo wej za wsze
wią że się z okre ślo nym cza sem, w któ rym klient ma kon takt z mar ką (na wet je śli nic
nie ku pi). Moż na po wie dzieć, że wej ście na stro nę in ter ne to wą jest od po wied ni kiem
wi zy ty w skle pie, pod czas któ rej nie ko niecz nie mu si my coś ku pić. Oczy wi ście im wię -
cej cza su in ter nau ci po świę ca ją na prze glą da nie na szych stron, tym le piej. Czas to bar -
dzo istot ny czyn nik kam pa nii in ter ne to wej z punk tu wi dze nia re kla mo daw cy.

Re ali za cję dzia łań pro mo cyj nych w sie ci uła twia ją roz bu do wa ne i nie zwy kle pre cy zyj ne
na rzę dzia po mia ro we. O klien cie, któ ry klik nął w na szą re kla mę, mo że my do wie dzieć się
znacz nie wię cej niż wtedy, gdy obej rzał blok re kla mo wy. Wy ko rzy stu jąc sys te my sta ty -
styk stro ny in ter ne to wej, z do kład no ścią do se kun dy wie my, ile cza su spę dził na na szej
stro nie i co do kład nie na niej ro bił. Do stęp ne na ryn ku sys te my ana li tycz ne po zwa la ją
śle dzić, ja kie czę ści ser wi su są naj chęt niej oglą da ne przez użyt kow ni ków, np. czy stro ny
z cen ni kiem są bar dziej po pu lar ne od tych z opi sem pro duk tów, czy klien ci od wie dza ją
nasz sklep in ter ne to wy i ja kich pro duk tów tam szu ka ją. Oprócz in for ma cji o cza sie i miej -
scu wi zy ty mo że my tak że spraw dzić, w ja ki spo sób klient sko rzy stał z in te rak tyw nych
ele men tów stro ny. Zwłasz cza kie dy ofe ru je my bar dziej za awan so wa ne me cha ni zmy, np.
kal ku la to ry ob li cze nio we (kre dy to we, kosz tów za ku pu, wy so ko ści opłat, po dat ków etc.),
za wsze otrzy mu je my in for ma cję o kwo tach, ja kie zo sta ły tam wpi sa ne. 

Opi sa ne przy kła dy uka zu ją prze wa gę sie ci nad tra dy cyj ny mi me to da mi pro mo cji. Na -
wet je śli po dob ne da ne moż na uzy skać w wy ni ku tra dy cyj nych dzia łań mar ke tin go -
wych, to ich ze bra nie jest za zwy czaj droż sze i bar dziej pra co chłon ne, co czę sto czy ni
ca ły pro ces nie opła cal nym. W sie ci uzy ska ne w ten spo sób da ne mo gą zo stać wy ko -
rzy sta ne do przy szłych dzia łań re kla mo wych. Dzię ki nim mo że my tak że mo dy fi ko -
wać na szą ofer tę pro duk to wą w ta ki spo sób, aby od po wia da ła zgła sza nym przez kon -
su men tów po trze bom.

Re kla ma gra ficz na

Re kla ma ty pu di splay jest naj star szym ro dza jem pro mo cji w sie ci. Pierw szym no śni kiem
re kla mo wym był ban ner gra ficz ny. Dzia ła nia re ali zo wa ne z wy ko rzy sta niem no śni ków
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gra ficz nych słu żą naj czę ściej do re ali za cji kam pa nii, któ rych ce lem jest bu do wa nie wi ze -
run ku lub świa do mo ści mar ki. Spraw dza ją się tak że we wszel kich pro jek tach, w
przypadku których istot ne zna cze nie ma pre zen to wa nie wi zu al ne pro duk tu lub od dzia -
ły wa nie na emo cje od bior cy. W ra mach tej ka te go rii naj czę ściej sto so wa ne są no śni ki o du -
żych roz mia rach, np. do uble bil l bo ard (po dwój ny bil l bo ard) czy sky scra per (ang. „wie żo -
wiec”, pio no wy ba nner). Jed nak dzia ła nia mar ke tin go we w in ter ne cie mo gą być re ali zo -
wa ne z wy ko rzy sta niem wie lu form i for ma tów. Ist nie je kil ka moż li wo ści ich po dzia łu. 

Pod sta wo wy ro dzaj kla sy fi ka cji zwią za ny jest ze stop niem na rzu ca nia użyt kow ni ko -
wi kon tak tu z ko mu ni ka tem mar ke tin go wym. Pier wot nie for my in ter ne to we przy -
po mi na ły pro mo cję pra so wą – re kla ma nie ogra ni cza ła kon tak tu z tre ścią stro ny. To
kon su ment de cy do wał, czy ma ocho tę sku pić swo ją uwa gę na emi to wa nym prze ka -
zie. Przy kła da mi ta kich no śni ków są wszel kie for my wkom po no wa ne w treść wi try -
ny, np. ban ne ry czy bil l bo ar dy, któ re nie za sła nia ją tre ści re dak cyj nych w ser wi sie,
a in ter nau ta sam de cy du je, czy chce pod jąć in te rak cję z pre zen to wa ną tre ścią. Te go
ty pu for my re kla my okre śla ne są ja ko nie in wa zyj ne. Z cza sem wraz ze wzro stem
moż li wo ści tech no lo gicz nych i szyb ko ści łą czy in ter ne to wych za czę ły ro snąć tak że
moż li wo ści kre atyw ne twór ców kam pa nii. W ser wi sach za czę ła po ja wiać się pro mo -
cja o cha rak te rze in wa zyj nym. Do agre syw nych re klam za li cza my for my za sła nia -
ją ce w czę ści lub w ca ło ści treść ser wi su i prze ry wa ją ce lub za kłó ca ją ce kon takt użyt -
kow ni ka ze stro ną. Przy kła da mi te go ty pu re klam są: to play er, brand mark, in ter sti -
tial. Dziś wie le form na le ży do po śred niej ka te go rii, np. sky scra per, ale w wer sji scroll
(tzw. pły wa ją cej, prze miesz cza ją cej się) lub expand (tzw. roz sze rza ją cej się).

Ko lej nym kry te rium seg men tu ją cym re kla mę in ter ne to wą jest tech no lo gia lub tech -
nicz ny spo sób jej wy ko na nia. Re kla ma gra ficz na mo że być ani mo wa na (np. przy go -
to wa na w for ma cie GIF lub SWF) lub sta tycz na (np. w for ma cie JPG). Za awan so wa -
ne re kla my in ter ne to we wy ma ga ją wy ko rzy sta nia na rzę dzi do pro jek to wa nia ani mo -
wa nych kre acji. Naj po pu lar niej szą tech no lo gią sto so wa ną w tym ce lu jest Flash fir -
my Ado be. Re kla ma in ter ne to wa oprócz wy ko rzy sta nia ani ma cji ofe ru je tak że moż -
li wo ści in te rak tyw ne. Ma te ria ły przy go to wa ne są w ta ki spo sób, aby na sa mym no -
śni ku oprócz klik nię cia in ter nau ta mógł wy ko nać tak że in ne dzia ła nia, np. sky scra -
per z pro stą grą czy bil l bo ard z wbu do wa ną wy szu ki war ką. Moż na je przy go to wać
rów nież z wy ko rzy sta niem ję zy ka pro gra mo wa nia HTML lub DHTLM. Po da ne po wy -
żej przy kła dy to tyl ko nie wiel ka część moż li wych spo so bów tech nicz ne go roz wią za -
nia pro ce su pro jek to wa nia no śni ków. 

Wy miar form pro mo cyj nych okre śla ny jest w jed nost kach roz dziel czo ści ekra nu kom -
pu te ro we go – pik se lach. Przy okre śla niu wiel ko ści re kla my in ter ne to wej nie ma ją
zasto so wa nia in ne mia ry, np. cen ty me try. Jest to zwią za ne z ko niecz no ścią po słu gi -
wa nia się uni wer sal nym dla róż nych roz dziel czo ści ekra nu sys te mem okre śla nia roz -
mia ru. Róż no rod ność kon fi gu ra cji, w tym zwłasz cza kart gra ficz nych i mo ni to rów,
jest bar dzo du ża. Do nie daw na naj po pu lar niej szą roz dziel czo ścią ekra nu kom pu te rów
w Pol sce by ło 800x600 pik se li. Obec nie stan dar dem jest 1024x768. Wraz z po więk -
sza niem się ekra nów kom pu te rów kon su men tów za czę ły po ja wiać się więk sze for my

VIII – Działania promocyjne w internecie
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re kla mo we (wy ni ka ło to tak że z in nych po wo dów, np. szu ka nia sku tecz niej szych
form, jed nak roz dziel czość ekra nu kom pu te ra ode gra ła istot ną ro lę w pro ce sie po -
więk sza nia for ma tów re klam).

Usta le niem for ma tów re klam w sie ci zaj mu ją się wła ści cie le i wy daw cy ser wi sów in -
ter ne to wych. Jed nak w ce lu uła twie nia re ali za cji kam pa nii mar ke tin go wych co pe wien
czas usta la ne są ogól no ryn ko we stan dar dy okre śla ją ce for ma ty i wy mia ry re klam ak -
cep to wa ne przez naj więk sze por ta le, sie ci re kla mo we i ser wi sy in ter ne to we. Świa to wą
or ga ni za cją, któ ra zaj mu je się wpro wa dza niem norm w tym za kre sie, jest IAB (In te rac -
ti ve Ad ver ti sing Bu re au). Or ga ni za cja ta dzia ła tak że w Pol sce. Dzię ki sa mo re gu la cji ryn -
ku on li ne naj bar dziej po pu lar ne for ma ty re kla my in ter ne to wej są ak cep to wa ne przez
nie mal wszyst kie naj więk sze por ta le i ser wi sy na świe cie. Ta kie po dej ście uła twia re kla -
mo daw com przy go to wa nie kre acji oraz po zwa la ob ni żyć kosz ty. Jest to o ty le istot ne,
że w prze ci wień stwie do pra sy czy te le wi zji jed na for ma re kla mo wa mo że być emi to -
wa na w kil ku na stu, a na wet kil ku set wi try nach jed no cze śnie. Za tem ak cep to wa nie
przez wszyst kich wła ści cie li ser wi sów usta lo ne go stan dar du oszczę dza pra cę i kosz ty
zwią za ne z prze for ma to wa niem oraz do sto so wy wa niem ma te ria łów pro mo cyj nych do
wy ma gań każ de go z nich. Stan da ry za cja do ty czy tak że ujed no li ce nia nazw po szcze -
gól nych form re kla my. W związ ku z szyb kim roz wo jem sie ci, du żą licz bą wi tryn oraz
glo bal nym cha rak te rem ryn ku in ter ne to we go czę sto do cho dzi do sy tu acji, w któ rej ten
sam typ re kla my mo że wy stę po wać pod róż ny mi na zwa mi. Przy kła dem ta kiej for my
jest np. bil l bo ard (for mat 750x100 pik se li), na zy wa ny tak że me ga ban ne rem lub su per -
ban ne rem. Pier wot nie no śnik ten ewo lu ował od zwy kłe go, tra dy cyj ne go ban ne ra (for -
mat 468x60 pik se li) i stał się jego po więk szo ną wer sją.

W ze sta wie niu po ni żej znaj du ją się naj czę ściej ak cep to wa ne for my re kla my. W pierw -
szej ko lej no ści wy mie nia ne są naj bar dziej utrwa lo ne na zwy. Li sta nie obej mu je spe cy -
ficz nych dla po je dyn czych ser wi sów no śni ków. W na wia sach za miesz czo no do stęp ne
for ma ty w pik se lach (pierw szy wy miar to pod sta wa) oraz do stęp ne mo dy fi ka cje i wer -
sje. Wszyst kie for my re kla my in ter ne to wej umoż li wia ją za miesz cze nie ad re su stro ny
WWW, do któ rej po klik nię ciu w re kla mę zo sta nie prze nie sio ny użyt kow nik.

For ma ty i cha rak te ry sty ka re kla my gra ficz nej

Naj po pu lar niej sze for my re kla my in ter ne to wej:
• Ban ner (468x60 pik se li), do stęp ne wer sje: tra dy cyj ny, pły wa ją cy, roz wi ja ny. Jest

to naj star szy for mat re kla my in ter ne to wej. Na zy wa ny z te go po wo du tak że ban -
ne rem tra dy cyj nym. Ma za zwy czaj for mę gra ficz ną – sta tycz ną lub ani mo wa ną,
mo że za wie rać ele men ty in te rak tyw ne. Cha rak te ry stycz ny for mat wy dłu żo ne go
pro sto ką ta umiesz cza ny jest w gór nej czę ści wi try ny. Wy ko rzy stu je się go tak że ja -
ko for mę pro mo cyj ną w po czcie elek tro nicz nej i new slet te rach. Obec nie je go po pu -
lar ność spa da. Jest to zwią za ne z je go ma ły mi roz mia ra mi oraz re la tyw nie ni ską
efek tyw no ścią. Sto so wa ny jest wła ści wie we wszyst kich ro dza jach kam pa nii re kla -
mo wych. 
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• Bil l bo ard, me ga ban ner, su per ban ner (750x100 pik se li), do stęp ne wer sje: tra -
dy cyj ny, pły wa ją cy, roz wi ja ny – na stęp ca tra dy cyj ne go ban ne ra, po zio my, wy dłu -
żo ny pro sto kąt, obec nie naj po pu lar niej sza for ma re kla my in ter ne to wej. Wy świe -
tla ny pra wie wy łącz nie w do brze wi docz nej, gór nej czę ści ser wi su in ter ne to we go.
Sto so wa ny w róż nych ty pach kam pa nii. 

• Sky scra per (ang. „wie żo wiec”) (120x600 pik se li), do stęp ne wer sje: tra dy cyj ny,
pły wa ją cy, roz wi ja ny – na zy wa ny tak że ban ne rem pio no wym. Re kla ma za miesz -
cza na z bo ku ser wi su in ter ne to we go, naj czę ściej po je go pra wej stro nie. Je go za le -
ta mi są po wierzch nia oraz kształt. W prze ci wień stwie do po zio mych form sky -
scraper jest dłu żej wi docz ny na ekra nie w przy pad ku prze wi ja nia stro ny w dół. 

• Wi de sky scra per (160x600 pik se li), do stęp ne wer sje: tra dy cyj ny, pły wa ją cy,
rozwi ja ny – po więk szo na, szer sza wer sja sky scra pe ra, któ ra za czy na wy pie rać pod -
sta wo wy typ o wy mia rach 120x600 pik se li. W związ ku z tym co raz czę ściej na -
zy wa ny jest po pro stu sky scra pe rem (bez przed rost ka „wi de”). Cha rak te ry zu je się
ty mi sa my mi za le ta mi co zwy kły sky scra per, ofe ru je jed nak więk szą po wierzch -
nię. 

• But ton (ang. przy cisk, gu zik) (120x90 pik se li i in ne), do stęp ne wer sje: tra dy -
cyj ny, pły wa ją cy, roz wi ja ny – nie wiel ka, pro sto kąt na lub kwa dra to wa rekla ma wy -
stę pu ją ca w wie lu for ma tach. Za miesz cza ny przy bocz nej na wi ga cji ser wi su in ter -
ne to we go (po pra wej lub le wej stro nie). But ton jest for mą sprze da wa ną czę sto
w mo de lu Flat Fee, co ozna cza, że klient wy ku pu je sta łą obec ność re kla my, np. na
ty dzień lub na wet dłuż szy czas. Wy ko rzy sty wa ny przy oka zji spon so rin gu ser wi -
su ja ko do dat ko wy sta ły ele ment stro ny WWW. 

• Ba nner śród tek sto wy, rec tan gle, boks śród tek sto wy, śród tekst (300x250 i in ne)
– pro sto kąt na for ma zbli żo na kształ tem do kwa dra tu. Pu bli ko wa ny naj czę ściej na
stro nach in ter ne to wych po mię dzy aka pi ta mi tek stu lub z pra wej stro ny ser wi sów. Nie
prze sła nia tre ści in for ma cji na stro nie, ale je roz dzie la. Je go za le tą jest miej sce we -
wnątrz kon tek stu wi try ny, w któ rym nie są wi docz ne in ne re kla my. Nie jest for mą
in wa zyj ną. 

• To play er, fly ing ad, flo ating ad, lay ered ad (nie ma okre ślo ne go for ma tu)
– re kla ma za zwy czaj w for mie ani ma cji z moż li wo ścią do łą cze nia dźwię ku lub krót -
kie go utwo ru, wy świe tla na nad za war to ścią stro ny na tzw. war stwie. Mo że być
emi to wa na w do wol nym miej scu stro ny in ter ne to wej. Naj czę ściej wy świe tla na jest
w jej cen tral nym punk cie, zda rza się, że zaj mu je na wet ca łą po wierzch nię ser wi su.
Więk szość te go ty pu re klam jest wy ko ny wa na w tech no lo gii Flash. Ta for ma prze -
ry wa kon takt użyt kow ni ka z ser wi sem i jest za li cza na do re kla my agre syw nej. Ze
wzglę du na jej uciąż li wość wła ści cie le stron za zwy czaj ogra ni cza ją mak sy mal ną
licz bę emi sji przy pa da ją cą na jed ne go użyt kow ni ka do trzech (tzw. cap ping).
Toplayer za wie ra ani ma cję, któ rej dłu gość tak że jest li mi to wa na. W prak ty ce mak -
sy mal ny czas, ja ki efek tyw nie jest w sta nie za ak cep to wać in ter nau ta, wy no si nie
wię cej niż 10-15 se kund. Mu si obo wiąz ko wo za wie rać (zwy kle w pra wym gór -
nym ro gu) cha rak te ry stycz ny krzy żyk do za mknię cia re kla my. To play er jest jed ną
z naj efek tyw niej szych pod wzglę dem uzy ski wa ne go współ czyn ni ka klik nięć form
re kla mo wych w in ter ne cie. Jed nak je go sku tecz ność jest czę sto pod wa ża na ze wzglę -
du na trud ność omi nię cia przez kon su men tów.

VIII – Działania promocyjne w internecie

Ksiazka-Kaznowski Rozdz 8:Layout 1  12.11.2008  17:36  Page 125



126

• Brand mark, sha ped pop -up (nie ma okre ślo ne go for ma tu) jest re kla mą emi to wa -
ną nad tre ścią oglą da nej stro ny w do wol nym jej miej scu. Ma przy ci ski do mak sy ma li -
za cji, mi ni ma li za cji i za my ka nia ani ma cji. Mo że wy ko rzy sty wać tech no lo gie Ma cro me -
dia Flash, Ja va Script. Emi tu jąc tę for mę re kla mo wą, po dob nie jak w przy pad ku in nych
agre syw nych form sto su je się ogra ni cze nie licz by kon tak tów z re kla mą. 

• Sti tial – in ne na zwy: in ter sti tial, su per sti tial, po lter ge ist, me dia bre ak, in ter me dia,
in ter mo vie, peł no ekra no wa re kla ma za wie ra ją ca ani ma cję wy świe tla ną w cza sie
prze cho dze nia użyt kow ni ka mię dzy po szcze gól ny mi stro na mi ser wi su. 

• DHTML – (nie ma okre ślo ne go for ma tu) dzia ła na po dob nej za sa dzie jak to play er,
za wie ra ele men ty ani mo wa ne, wy świe tla na na war stwie nad lub pod ser wi sem.
Wy ko rzy stu jąc DHTML, moż na wpły wać na wy gląd sa me go ser wi su, w któ rym
emi to wa na jest re kla ma.

• Wa ter mark, ta pe ta, wal l pa per (zaj mu je ca łe tło stro ny) – wy świe tla się w ca -
łej wi try nie pod jej tre ścią, czę sto emi sja tej for my re kla my zwią za na jest ze zmia -
ną ory gi nal nej ko lo ry sty ki ser wi su. Naj czę ściej jest to lo go fir my lub pro duk tu. Ze
wzglę du na zna czą cy wpływ na wy gląd stro ny emi to wa na jest przez krót ki okres
– mak sy mal nie je den dzień. 

Wy mie nio ne po wy żej for my są naj czę ściej sto so wa ny mi ro dza ja mi re kla my gra ficz -
nej. Więk szość tra dy cyj nych for ma tów mo że być tak że emi to wa na w jed nej z dwóch
od mian – expand lub scroll (flo ating). 
• Expand – to ro dzaj re kla my, któ ra roz sze rza się i zwięk sza swo ją po wierzch nię pod

wpły wem ak cji użyt kow ni ka, np. na je cha nia wskaź ni kiem my szy na ban ner. Mo -
że być tak że wy świe tla na w for mie roz wi nię tej, aby po kil ku se kun dach eks po zy -
cji przejść do zmniej szo ne go roz mia ru. For my expand ofe ru ją więk szą po wierzch -
nię re kla mo wą, co uła twia przy cią gnię cie uwa gi kon su men ta. Moż na je rów nież
wy ko rzy sty wać w kam pa niach o cha rak te rze wi ze run ko wym. 

• Scroll, na zy wa ny tak że „re kla mą pły wa ją cą” – prze miesz cza się wraz z prze -
wi ja niem ser wi su przez użyt kow ni ka. Nie jest za miesz czo na na sta łe w okre ślo nym
miej scu wi try ny. Za zwy czaj da je jed nak moż li wość za blo ko wa nia re kla my w do -
myśl nej lo ka li za cji za po mo cą przy ci sku w kształ cie krzy ży ka. 

Me cha ni zmy de cy du ją ce o wy bo rze form re kla mo wych w sie ci są po dob ne do zna -
nych nam z tra dy cyj nych me diów. Kam pa nie o cha rak te rze wi ze run ko wym wy ma -
ga ją du żych, atrak cyj nych wi zu al nie no śni ków. Ob szer ne wy mia ro wo re kla my zaj -
mu ją znacz nie więk szą część ser wi su, dzię ki cze mu są bar dziej za pa mię ty wa ne. Dzię -
ki ich wy ko rzy sty wa niu kre acja in ter ne to wa mo że zo stać przy go to wa na le piej pod
wzglę dem gra ficz nym. Ofe ru ją rów nież du żą po jem ność mie rzo ną w ki lo baj tach, co
umoż li wia za miesz cze nie gra fi ki i zdjęć o lep szej roz dziel czo ści. W przy pad ku re klam
wi ze run ko wych ja kość wy ko rzy sta nych ob ra zów bądź wy ko na nia ani ma cji ma du -
że zna cze nie dla po strze ga nia re kla mo wa nej mar ki. Ni ska ja kość wy ko na nia wy ni ka -
ją ca np. z ogra ni czeń tech nicz nych no śni ka mo że się nie ko rzyst nie prze kła dać na wi -
ze ru nek pro mo wa ne go pro duk tu lub mar ki oraz ogra ni czać moż li wo ści przy go to -
wa nia do sta tecz nie kre atyw nej re kla my. For my wiel ko po wierzch nio we da ją mniej sze
efek ty mie rzo ne kli kal no ścią (tzw. CTR). Wy ni ka to z tego, że nie po wo du ją one
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przerwa nia kon tak tu z tre ścią stro ny. Przy kła dem du żej co raz rza dziej sto so wa nej
for my jest sky scra per, uży wa ny obec nie ra czej ja ko uzu peł nie nie dzia łań. 

Po pu lar ność okre ślo nych ty pów no śni ków re kla mo wych uza leż nio na jest od spe cy -
fi ki ryn ku, przy zwy cza jeń użyt kow ni ków oraz tech nicz nych moż li wo ści wła ści cie li
ser wi sów in ter ne to wych emi tu ją cych re kla my. W Pol sce tak jak w in nych kra jach
Eu ro py udział tra dy cyj nych form jest już re la tyw nie ni ski i wy no si za le d wie kil ka na -
ście pro cent. Re kla ma wy świe tla na w sta łych miej scach ser wi su w stan dar do wych
roz mia rach wto pi ła się na sta łe w wy gląd i struk tu ry wi tryn in ter ne to wych. In ter -
nau ci co raz rza dziej po strze ga ją re kla my ja ko wy róż nia ją cy się ele ment na stro nie.
Od po wie dzią na spa dek ich efek tyw no ści są no we, bar dziej in wa zyj ne no śni ki pro -
mo cyj ne cha rak te ry zu ją ce się wyż szym współ czyn ni kiem klik nięć. For my agre syw -
ne, któ re prze ry wa ją kon takt z ser wi sem, mo gą iry to wać in ter nau tów. Cha rak te ry -
zu ją się jed nak więk szą kli kal no ścią (choć trze ba przy znać, że wy ni ka ona głów nie
z te go, że kon su men ci nie za wsze tra fia ją w krzy żyk). War to więc do brze za sta no wić
się nad sen sem wy ko rzy sta nia in wa zyj nych ro dza jów re kla my. Do dat ko wym spo -
so bem we ry fi ka cji po mia ru sku tecz no ści kam pa nii re ali zo wa nej po przez klik nię cia jest
spraw dze nie, ile cza su na stro nie do ce lo wej spę dził in ter nau ta, któ ry klik nął w re kla -
mę. Przyj mu je się, że im wię cej cza su po świę cił na wi zy tę, tym lep szy wy nik zre ali -
zo wa ła kam pa nia. In ter net po zwa la li czyć in te rak cję kon su men ta z re kla mą oraz na
bie żą co ana li zo wać efek tyw ność pro wa dzo nych dzia łań. Dzię ki te mu uzy sku je my
moż li wość wy mia ny re kla my lub re zy gna cji z jej emi sji w do wol nym mo men cie
trwa nia kam pa nii. Ta moż li wość za czy na na bie rać zna cze nia w sy tu acji, gdy je ste śmy
zmu sze ni zmie nić prze kaz re kla mo wy lub za stą pić emi to wa ną re kla mę in ną.

Mo ni to ring efek tyw no ści

Pod sta wo wą za sa dą pod czas re ali za cji kam pa nii in ter ne to wych jest sta ły mo ni to ring
jej wy ni ków. Jed ną z naj star szych, sto so wa nych rów nież dzi siaj miar spraw dza nia
sku tecz no ści dzia łań re kla mo wych w in ter ne cie jest tzw. kli kal ność – w skró cie CTR
(click thro ugh ra tio). Jest to licz ba klik nięć w re kla mę w sto sun ku do licz by wy emi -
to wa nych od słon. Na przy kład uzy sku jąc 100 klik nięć w ban ner wy emi to wa ny ty -
siąc ra zy, nasz współ czyn nik CTR osią gnie 10 proc. Za zwy czaj jed nak CTR osią ga
niż sze wskaź ni ki. Więk szość stan dar do wych kam pa nii nie re ali zu je wy ni ków wyż -
szych niż 1-2 proc. Na le ży przy tym zda wać so bie spra wę z tego, że CTR nie gwa ran -
tu je do tar cia do nie po wta rzal nych (uni katowych) kon su men tów. W po da nym przy -
kła dzie mo gło się zda rzyć, że ta sa ma oso ba klik nę ła w nasz ban ner kil ka ra zy. Za tem
tyl ko część ze 100 in te rak cji bę dzie do ty czy ła nie po wta rzal nych użyt kow ni ków. Mię -
dzy in ny mi dla te go sto su je się do dat ko wy spo sób po mia ru – tzw. CTR -U (click thro -
ugh ra tio – users), mó wią cy nam wła śnie o sto sun ku licz by użyt kow ni ków, któ rzy
wi dzie li re kla mę, do tych, któ rzy w nią klik nę li. Mie rze nie efek tyw no ści kam pa nii in -
ter ne to wych współ czyn ni kiem CTR po zwa la opty ma li zo wać działa nia re kla mo we
pod ką tem mak sy mal ne go zwięk sza nia licz by wi zyt na stro nie do ce lo wej (za zwy czaj
stro nie klien ta zle ca ją ce go kam pa nię).

VIII – Działania promocyjne w internecie
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Jak już wspo mnia łem, sieć umoż li wia na bie żą co ak tu ali zo wa nie po szcze gól nych no -
śni ków i ich wy mia nę na bar dziej efek tyw ne. Je śli np. w kam pa nii wy ko rzy stu je my
pięć róż nych pod wzglę dem prze ka zu re kla mo we go kre acji re kla mo wych (np. pięć
ban ne rów pro mu ją cych ten sam pro dukt), to za wsze jed na jest bar dziej efek tyw na od
po zo sta łych. Dzię ki moż li wo ściom in ter ne tu ma my szan sę w do wol nym mo men cie
zre zy gno wać z emi sji dwóch naj mniej sku tecz nych kre acji i re ali zo wać da lej kam pa -
nię z trze ma naj sku tecz niej szy mi ban ne ra mi. Po zwa la to nam uzy skać na stę pu ją cy
efekt: je śli pierw sze trzy ban ne ry ma ją sku tecz ność CTR na po zio mie 2 proc., a dwa
ostat nie CTR 0,5 proc., to efek tyw ność kam pa nii mie rzo na CTR wy no si 1,4 proc.
(śred ni CTR); po od rzu ce niu dwóch naj mniej sku tecz nych efek tyw ność wzro śnie do
2 proc. To je den z naj prost szych spo so bów opty ma li zo wa nia dzia łań pro mo cyj nych.
Ta me to da mo że się jed nak nie spraw dzić, gdy re ali zu je my dłu gą lub in ten syw ną kam -
pa nię re kla mo wą. Po wy emi to wa niu du żej licz by trzech naj efek tyw niej szych ba nne -
rów lub po kil ku ty go dniach ich wy świe tla nia kre acje re kla mo we mo gą się po pro stu
znu dzić użyt kow ni kom i ich sku tecz ność spad nie. Naj lep szym roz wią za niem, aby te -
mu za po biec, jest wy mia na dwóch naj mniej sku tecz nych form na no we i po wta rza -
nie pro ce su opty ma li za cji od po cząt ku, np. raz na ty dzień lub w in nych od stę pach
cza su. Przy to czo ne przy kła dy są pro ste. Pro ces spraw dza nia efek tów kam pa nii jest
zja wi skiem zło żo nym i ofe ru ją cym bar dziej roz bu do wa ne moż li wo ści, np. opty ma -
li za cję sku tecz ności dzia łań ze wzglę du na miej sce emi sji re kla my. Pod czas ana li zy
efek tyw no ści mo że się bo wiem oka zać, że ban ner emi to wa ny w ser wi sie o cha rak te -
rze do pa so wa nym kon tek sto wo do prze ka zu re kla mo we go (np. re kla ma kre dy tu
w ser wi sie fi nan so wym) bę dzie bar dziej sku tecz ny niż ban ner emi to wa ny bez ta kie -
go kon tek stu (np. w ser wi sie spo łecz no ścio wym).

Opty ma li za cja kam pa nii po zwa la nam rów nież na re zy gna cję z pu bli ka cji w wy bra -
nym ser wi sie lub wy mia nę kre acji re kla mo wej na kon kret nej stro nie. Po wra ca jąc do
przy kła du ban ne ra z kre dy tem, emi to wa ny w ser wi sie fi nan so wym ma CTR 5 proc.,
a wy świe tla ny w ser wi sie spo łecz no ścio wym CTR 1 proc. Za tem śred nia je go efek tyw -
ność wy no si 3 proc. Gdy zre zy gnu je my z emi sji w ser wi sie spo łecz no ścio wym, śred -
ni CTR wzro śnie do 5 proc. Przed sta wio ne uwa run ko wa nia opty ma li za cji kam pa nii
są za zwy czaj bra ne pod uwa gę już pod czas pla no wa nia i opra co wa nia me dia pla nu.

Efek tyw ność re kla my w sie ci jest ba da na od wie lu lat. We dług da nych Ad tech, jed ne -
go ze świa to wych do staw ców tech no lo gii do emi sji re kla my, ogól ny wskaź nik CTR
ob ni ża się. Ana li zę sku tecz no ści re kla my in ter ne to wej opu bli ko wa ną przez fir mę spo -
rzą dzo no na pod sta wie da nych ze bra nych po mię dzy stycz niem i mar cem 2007 r. obej -
mu ją cych 4 tys. wi tryn i kil ka mi liar dów emi sji re klam. Spa dek wskaź ni ka klik nięć
nie jest czymś no wym. Jed nak Ad tech do star cza da nych dla du żej czę ści eu ro pej skie -
go ryn ku, co po zwa la na wy cią ga nie wnio sków bar dziej ogól nych niż na pod sta wie
ob ser wa cji tyl ko jed ne go kra ju. Da ne do ty czą ce CTR róż nią się w za leż no ści od ryn -
ku i for my re kla mo wej. Naj wyż szą kli kal no ścią cha rak te ry zu je się re kla ma wi deo
(śred nia – 4,6 proc.), re kla ma emi to wa na na war stwie (0,6 proc.). Naj niż szą osią ga
sky scra per (po mię dzy 0,11 proc. a 0,15 proc.). Po ziom CTR za le ży tak że od zmien nych
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kul tu ro wych – Wło si i Fran cu zi kli ka ją znacz nie chęt niej (śred nia – 0,23 proc.
i 0,24 proc.) niż np. Duń czy cy i Fi no wie (śred nia 0,1 proc.).

Pod sta wo wym spo so bem zwięk sza nia efek tyw no ści re kla my in ter ne to wej są te sty (na zy -
wa ne tak że be ta te sta mi). Re ali zo wa ne bez po śred nio przed roz po czę ciem wła ści wej kam pa -
nii po zwa la ją znacz nie efek tyw niej wy ko rzy stać bu dżet me dio wy. Nie ste ty, czę sto ze
wzglę du na pre sję cza so wą to wa rzy szą cą dzia ła niom re kla mo wym nie są re ali zo wa ne.
Be ta test po le ga na wy ko na niu opi sa nych już dzia łań opty ma li za cyj nych, ale przed wła -
ści wą kam pa nią. Za kła da jąc, że kam pa nia obej mie 100 mln od słon re kla mo wych w cią -
gu pię ciu ty go dni, war to prze zna czyć ich nie wiel ką część (np. 50 tys. od słon) na emi sję
wstęp nie za ak cep to wa nych re klam. Na pod sta wie te sto wych wy świe tleń mo że my ze brać
da ne, ja kie zwy kle otrzy mu je my pod czas wła ści wej kam pa nii. Uzy ska ne in for ma cje po -
zwa la ją na do bór naj bar dziej efek tyw nych no śni ków, co po zwa la re la tyw nie nie wiel kim
kosz tem pod nieść CTR. Je śli zop ty ma li zu je my kam pa nię przed emi sją i uzy ska my pod nie -
sie nie CTR z 1 do 2 proc., to przy 100 mln od słon zy sku je my do dat ko wo 100 tys. klik -
nięć w ra mach te go sa me go bu dże tu. Po dob ne te sty re kla my moż na sto so wać tak że w od -
nie sie niu do in nych współ czyn ni ków efek tyw no ści – np. mie rzyć śred ni koszt okre ślo -
nych dzia łań lub po zy ska nie klien tów. Spraw dza nie sku tecz no ści re kla my jest po wszech -
ną prak ty ką. Sto so wa nie te go spo so bu pod no sze nia efek tyw no ści w in ter ne cie nie wią że
się z po no sze niem do dat ko wych kosz tów. Po nad to wszyst kie klik nię cia, kon wer sje czy za -
ku py bę dą ce wy ni kiem te stów są ko rzy ścią fir my. 

Re kla ma w wy szu ki war kach

Waż nym ro dza jem pro mo cji in ter ne to wej jest płat na re kla ma w wy szu ki war kach.
Po le ga ona na umiesz cze niu re klam, czy li tzw. lin ków spon so ro wa nych, obok wy ni -

VIII – Działania promocyjne w internecie

CTR według formatów reklam display w wybranych krajach
(w proc.)

Średnio Niemcy Wielka Brytania Francja Włochy Dania Finlandia
Pop-up + reklama 0,58 0,59 0,69 2,39 0,16 0,13 0,04
na warstwie
Reklama wideo 4,64 4,79 5,31 3,92 5,12 3,51 3,72
Button 0,05 0,42 0,13 0,38 0,07 0,02 0,08
Skyscraper 0,11 0,10 0,16 0,07 1,00 0,12 0,02
Szeroki skyscraper 0,15 0,11 0,16 0,11 0,19 0,10 0,20
Medium rectangle 0,20 0,20 0,25 0,09 0,19 0,12 0,14
Fullsize 0,20 0,14 0,08 0,19 0,38 0,17 0,08
Leaderboard 0,12 0,14 0,32 0,13 0,24 0,11 1,00
Średnia 0,18 0,17 0,20 0,24 0,23 0,11 0,09

Średni CTR w Europie w latach 2004-2007 (w proc.)

Listopad Marzec Czerwiec Listopad Czerwiec Wrzesień Listopad Grudzień Marzec 
2004 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2007
0,33 0,24 0,27 0,23 0,35 0,20 0,19 0,22 0,18

Źródło: Adtech, maj 2007 r.
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ków wy szu ki wa nia. Choć w Pol sce nie zaj mu je ona jesz cze do mi nu ją cej po zy cji, to jej
ro la sta le wzra sta. Po ten cjał tej for my ma bez po śred ni zwią zek z po pu lar no ścią sa -
mych wy szu ki wa rek. Wio dą cym świa to wym ser wi sem te go ty pu jest Go ogle, a je go
głów ny kon ku rent to ser wis Yahoo! Se arch (Se arch.yahoo.com). Obec nie na świe cie
do stęp ne są set ki stron ofe ru ją cych moż li wo ści wy szu ki wa nia. Go ogle.pl to naj więk -
sza pod wzglę dem za się gu mie rzo ne go licz bą użyt kow ni ków wi try na w Pol sce. Ro -
dzi mym ser wi sem ofe ru ją cym ho ry zon tal ne usłu gi wy szu ki waw cze jest Net Sprint,
któ ry m.in. do star cza usłu gi Wir tu al nej Pol sce. Tak że wy szu ki war ka por ta lu Onet.pl
umoż li wia wy świe tla nie re klam (w 2008 r. wła sny me cha nizm wy szu ki wa nia One -
tu za stą pił Go ogle).

Re kla ma w wy szu ki war kach jest do mi nu ją cym seg men tem re kla mo wym na świe cie.
We dług IAB Pol ska w 2007 r. udział re kla my w wy szu ki war kach w ca ło ści wy dat ków
re kla mo wych sza co wa no na oko ło 20 proc. Na roz wi nię tych ryn kach in ter ne to wych
ta kich jak USA czy Wiel ka Bry ta nia pro mo cja w wy szu ki war kach sta no wi na wet po -
ło wę wszyst kich pie nię dzy prze zna cza nych na re kla mę w sie ci. Jest to za tem wio dą -
cy na świe cie spo sób pro mo cji w in ter ne cie. Ro sną ca po pu lar ność tej for my re kla my
w Pol sce po zwa la za kła dać, że w per spek ty wie dwóch , trzech naj bliż szych lat udział
wy szu ki wa rek w wy dat kach mar ke tin go wych firm znacz nie wzro śnie. We dług Net -
sprint na po cząt ku 2008 r. z tej for my re kla my ko rzy sta ło w Pol sce 30-50 tys. pod -
mio tów.

Nie zwy kła po pu lar ność re kla my wy szu ki war ko wej wy ni ka z wie lu po wo dów. De cy -
du je o tym głów nie jej sku tecz ność (wy so ka kli kal ność mie rzo na współ czyn ni kiem
CTR) bę dą ca efek tem do pa so wa nia kon tek sto we go re kla my do miej sca i cza su jej wy -
świe tla nia. Waż ną za le tą jest ła twość za mó wie nia i przy go to wa nia re kla my. Każ da
fir ma mo że zro bić to sa mo dziel nie przez in ter net. Słu żą do te go do star cza ne przez wy -
szu ki war ki spe cjal ne me cha ni zmy do sa mo dziel ne go de fi nio wa nia kam pa nii, opty -
ma li za cji bu dże tu oraz po mia ru efek tyw no ści (np. Go ogle Ad Words i Go ogle Ana ly -
tics). Ko lej nym istot nym ar gu men tem prze ma wia ją cym do re kla mo daw ców jest re -
la tyw nie ni ski próg wej ścia dla te go ty pu ak tyw no ści mar ke tin go wej. Za kup jed ne -
go klik nię cia kosz tu je 5-10 gr w za leż no ści od sło wa klu czo we go, któ re wy ku pi my.
Już za kil ka ty się cy zło tych mie sięcz nie i przy do brze zde fi nio wa nej kam pa nii moż -
na spo dzie wać się sa tys fak cjo nu ją cych wy ni ków. Wy szu ki war ki ofe ru ją nie tyl ko
moż li wość two rze nia ma łych i do pa so wa nych kam pa nii. Dzię ki nim moż na rów nież
re ali zo wać bar dzo du że kam pa nie o bu dże tach do cho dzą cych do kil ku set ty się cy zło -
tych mie sięcz nie. W te go ty pu kam pa niach licz ba klik nięć mo że do cho dzić na wet do
kil ku mi lio nów mie sięcz nie. Wy szu ki war ki są więc do brym na rzę dziem pro mo cyj -
nym tak że dla du żych firm. Ich po pu lar ność wy ni ka rów nież z te go, że co raz czę ściej
za stę pu ją one tra dy cyj ne książ ki te le fo nicz ne czy ka ta lo gi firm. We dług Kel sey Gro up
i com Sco re w mar cu 2006 r. już 54 proc. ame ry kań skich kon su men tów de kla ro wa -
ło, iż wy szu ki war ki sta no wią al ter na ty wę dla ksią żek te le fo nicz nych.

Naj więk szą i nie pod wa żal ną za le tą pro mo cji w wy szu ki war kach jest to, że po ja wia się
ona w miej scu kon tek sto wo po wią za nym z re kla mo wa nym pro duk tem lub usłu gą.
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Moż na z gó ry okre ślić, przy ja kich za py ta niach (tzw. sło wach klu czo wych) wpi sa -
nych w wy szu ki war kę ma ją się wy świe tlać na sze re kla my. Je śli je ste śmy wła ści cie -
la mi ko mi su sa mo cho do we go, mo że my wy ku pić re kla mę przy sło wie klu czo wym
„uży wa ne sa mo cho dy”, po nie waż za kła da my, że oso ba po szu ku ją ca przez in ter net
ta kich aut wpi sze te sło wa. Jed nak za zwy czaj oso by po szu ku ją ce po jaz du są za in te -
re so wa ne po jaz dem kon kret ne go pro du cen ta lub roz wa ża ją za kup jed nej z dwóch,
trzech ma rek sa mo cho dów. Idąc tym tro pem, mo że my wy ku pić np. na stę pu ją ce sło -
wa klu czo we: „uży wa ne sa mo cho dy Opel”, „uży wa ne sa mo cho dy Fiat”, „uży wa ne
sa mo cho dy To yo ta” itp. Je śli do dat ko wo za ło ży my, że klient bę dzie chciał zna leźć
punkt sprze da ży zlo ka li zo wa ny w swo jej naj bliż szej oko li cy, to nic nie stoi na prze -
szko dzie, aby wy ku pić ko lej ne, bar dziej roz bu do wa ne kon fi gu ra cje słów, np. „uży -
wa ne Opel War sza wa” etc.

Moż li wo ści de fi nio wa nia fraz jest nie mal nie skoń cze nie wie le. Po da ny przy kład jest
je dy nie pre zen ta cją naj prost szych za sad do ty czą cych de fi nio wa nia słów klu czo wych.
Me cha ni zmy do opty ma li za cji i mo ni to rin gu kam pa nii do star cza ne przez wy szu ki -
war ki po zwa la ją śle dzić sku tecz ność po szcze gól nych re klam ze wzglę du na fra zy,
przy ja kich są emi to wa ne. Mo że my za tem re zy gno wać z emi sji re kla my przy sło -
wach, któ re ma ją ni ski współ czyn nik CTR (lub np. współ czyn nik kon wer sji) i za mie -
niać je na in ne. 

Kolejnym istot nym czyn ni kiem de cy du ją cym o po pu lar no ści i sku tecz no ści re kla my
w wy szu ki war kach oprócz do pa so wa nia kon tek sto wego jest wła ści wy czas emi sji
rekla my. W na szym przy kła dzie z ko mi sem sa mo cho do wym czas kon tak tu klien ta
z re kla mą jest nie zwy kle waż ny. Sa mo cho dy są pro duk ta mi na by wa ny mi na ty le
rzad ko, że opła ca się do trzeć do klien ta do kład nie w chwi li, w któ rej roz wa ża za kup.
W wy szu ki war ce re kla ma wy świe tli się w cza sie, w któ rym użyt kow nik wpi sze
wyku pio ne przez nas sło wa klu czo we. Go ogle i po zo sta łe wy szu ki war ki za stę pu ją
co raz czę ściej książ ki te le fo nicz ne lub in ne al ter na tyw ne spo so by po szu ki wa nia in -
for ma cji o pro duk tach, usłu gach czy fir mach. Dzię ki re kla mie w wy szu ki war ce
można dotrzeć do po ten cjal ne go klien ta w chwi li, w któ rej szu ka on po żą da ne go pro -
duk tu.

Kam pa nie re kla mo we w wy szu ki war kach roz licz ane są w mo de lu CPC (cost per click
– koszt za klik nię cie). Na koszt pro wa dze nia kam pa nii wpły wa je den głów ny czyn nik
– licz ba klik nięć w na szą re kla mę. Licz ba zde fi nio wa nych przez nas fraz nie od gry wa
roli, mo że my zde fi nio wać na wet kil ka ty się cy słów klu czo wych (w tej chwi li naj -
więk sze kam pa nie w Pol sce są pro wa dzo ne z wy ko rzy sta niem kil ku set ty się cy fraz).
Wy szu ki war ki nie po bie ra ją opłat za wy świe tle nie re kla my, roz li cza ją się tyl ko za
uzy ska ną licz bę klik nięć. Jest to ko rzyst ny mo del z punk tu wi dze nia re kla mo daw cy,
po nie waż pła ci on tyl ko wte dy, gdy kon su ment wej dzie w in te rak cję z re kla mą. Dla
przy po mnie nia – ko rzy sta jąc z re kla my gra ficz nej, moż na roz li czać się w róż nych
mo de lach, m.in. tak że w mo de lu CPC, ale naj czę ściej opła ta po bie ra na jest za emi sję
w mo de lu CPM (cost per mil le – koszt za ty siąc od słon), czy li po dob nie jak np. w pra -
sie. Róż ni ce te wy ni ka ją z od mien ne go cha rak te ru obu ro dza jów pro mo cji.

VIII – Działania promocyjne w internecie
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Re kla ma w wy szu ki war ce to link z krót kim opi sem (choć co raz czę ściej nie jest to re -
gu łą). Dzię ki udo stęp nia nym przez twór ców tych sys te mów na rzę dziom każ dy jest
w sta nie sa mo dziel nie stwo rzyć re kla mę. Tym sa mym otrzy mu je my moż li wość
wpły wa nia na jej efek tyw ność. De cy du je my, czy re kla ma bę dzie atrak cyj na, wpi su -
je my link, opis oraz sło wa klu czo we, przy któ rych bę dzie emi to wa na. Wszyst kie te
czyn no ści moż na wy ko nać sa mo dziel nie lub zle cić fir mie re kla mo wej. Wspar cie z ze -
wnątrz zwy kle oka zu je się nie zbęd ne, gdy chce my zre ali zo wać du żą licz bę kam pa nii
z wy ko rzy sta niem se tek lub ty się cy słów klu czo wych oraz wie lu tek stów re kla mo -
wych. 

Na efek tyw ność re kla my w wy szu ki war ce wpły wa ją dwa pod sta wo we czyn ni ki.
Pierw szy to atrak cyj ność prze ka zu re kla mo we go – treść lin ku spon so ro wa ne go, cie -
ka wy opis za chę ca ją cy do klik nię cia. Dru gi to od po wied ni do bór słów i fraz klu czo -
wych w ta ki spo sób, aby re kla ma by ła emi to wa na w miej scach i cza sie naj le piej do -
pa so wa nych do po trzeb klien ta. Suk ces kam pa nii za le ży nie tyl ko od licz by klik nięć,
lecz także od zre ali zo wa nia ich po z gó ry za ło żo nym kosz cie. Stąd kam pa nie emi to -
wa ne w wy szu ki war kach (zwłasz cza w po cząt ko wym okre sie trwa nia) wy ma ga ją
du żo częst szej opty ma li za cji i wiedzy niż dzia ła nia z uży ciem no śni ków ty pu di splay.

Kam pa nie re kla mo we wy ko rzy stu ją ce wy szu ki war ki ma ją jesz cze jed ną istot ną róż ni -
cę w sto sun ku do in nych form pro mo cji in ter ne to wej. De fi niu jąc kam pa nię, mu si my
z gó ry wska zać wy so kość bu dże tu prze zna czo ne go na emi sję re klam. Za zwy czaj w ra -
mach za kła da ne go kosz tu spo dzie wa my się po zy skać okre ślo ną licz bę klik nięć. Usta -
le nie bu dże tu i po wią za nie go z za kła da ny mi wy ni ka mi (w po sta ci licz by klik nięć) nie
jest ła twym za da niem, zwłasz cza przy de fi nio wa niu pierw szych kam pa nii. Naj waż -
niej szym wskaź ni kiem z punk tu wi dze nia fir my re kla mu ją cej się w wy szu ki war ce jest
śred ni koszt po je dyn cze go klik nię cia (śred ni CPC). Re ali zu jąc kam pa nię za 1 tys. zł
i uzy sku jąc 2 tys. wejść na stro nę, osią gnie my śred ni CPC rów ny 50 gr. Za po mo cą
dzia łań opty ma li za cyj nych mo że my ob ni żać ten śred ni koszt. Za kła da jąc, że po dwóch
ty go dniach od po wied nio zmo dy fi ku je my li stę słów klu czo wych (np. do da my wię cej
słów o niż szym kosz cie klik nię cia) oraz tek sty re kla mo we (usu wa my naj rza dziej kli -
ka ne), otrzy ma my wyż szą efek tyw ność kam pa nii ze śred nim kosz tem klik nię cia na
po zio mie 40 gr. Na sza zop ty ma li zo wa na kam pa nia przy za ło że niu, że wy da je my
1 tys. zł w cią gu każ dych dwóch ty go dni, bę dzie mia ła śred ni mie sięcz ny koszt klik -
nię cia na po zio mie 45 gr. Ko lej ne kro ki bę dą nas zbli żać do mi ni mal ne go kosz tu ak cji
użyt kow ni ka mo gą ce go wy no sić na wet kil ka gro szy za klik nię cie. Po stę pu jąc w ten
spo sób, zwięk sza my efek tyw ność na szej kam pa nii re kla mo wej – gdy uda się ob ni żyć
śred ni CPC, w ra mach za ło żo ne go z gó ry bu dże tu mo że my uzy skać więk szą licz bę
klik nięć.

Na le ży jed nak przy tym zwró cić uwa gę na to, że na śred ni koszt klik nię cia oprócz
dzia ła ń opty ma li zu ją cy ch mo gą mieć wpływ tak że in ne czyn ni ki. Naj więk sza świa -
to wa wy szu ki war ka Go ogle ofe ru je au kcyj ny sys tem sprze da ży miej sca re kla mo we -
go. Skut kiem te go nie ma usta lo ne go cen ni ka na klik nię cia. Sys tem ich wy ce ny funk -
cjo nu je na za sa dzie po py tu na in te re su ją ce nas sło wa klu czo we. Zwięk szo na kon ku -
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ren cja re kla mo daw ców na sło wa klu czo we o da nej te ma ty ce naj czę ściej pro wa dzi do
ogól ne go wzro stu cen śred nie go CPC z tej bran ży. Ce na za le ży za tem od po py tu na
sło wa klu czo we w okre ślo nej bran ży (np. w Pol sce wie le firm z bran ży fi nan so wej
czy tu ry stycz nej re kla mu je swo je pro duk ty za po mo cą wy szu ki wa rek) lub w okre -
ślo nym cza sie (np. w wa ka cje za zwy czaj ob ło że nie re kla ma mi jest niż sze). Gdy kil ka
pod mio tów zde fi niu je w swo jej kam pa nii emi sje re kla my przy wy ni kach wy szu ki wa -
nia, np. na sło wo „kre dy ty”, wyż szą po zy cję na stro nie wy szu ki war ki otrzy ma fir -
ma, któ ra za ofe ru je wię cej. Miej sce emi sji lin ku spon so ro wa ne go na stro nie ma zna -
cze nie z punk tu wi dze nia sku tecz no ści kam pa nii, zwłasz cza gdy mu si my kon ku ro -
wać z in ny mi re kla ma mi w oknie wy szu ki wa nia. Przyj mu je się, że im wy żej emi to -
wa na jest re kla ma, tym lep szą ma sku tecz ność (kli kal ność). Od tej re gu ły mo gą być
wy jąt ki. War to za tem przy kła dać wa gę do pro ce su opty ma li za cji kam pa nii. Lep szy
współ czyn nik kon wer sji (istot ny np. wte dy gdy ce lem kam pa nii jest sprze daż) ma ją
czę sto re kla my na dal szych po zy cjach. Naj wię cej ru chu zbie ra ją jed nak w więk szo ści
przy pad ków re kla my znaj du ją ce się na naj wyż szych po zy cjach w wy szu ki war ce,
a zwłasz cza re kla ma na po zy cji nu mer 1 (20-40 proc. róż ni cy w CTR po mię dzy miej -
scami nr 1 i nr 2). 

W wy szu ki war ce Go ogle po zy cja płat ne go lin ku na stro nie wy ni ków wy szu ki wa nia
za le ży od ilo czy nu ce ny i wy ni ku oce ny ja ko ści re kla my. Moż na więc spo wo do wać
wy świe tla nie ma te ria łu pro mo cyj ne go na wyż szych lub lep szych niż kon ku ren cja
po zy cjach na dwa spo so by – pła cąc wię cej za każ de klik nię cie lub po pra wia jąc re kla -
my. Na wy nik ja ko ści skła da ją się przede wszyst kim:
• do bra, atrak cyj na treść re kla my (mie rzo na za po mo cą CTR, gdy wię cej osób kli -

ka w na szą re kla mę niż w in ne, jest uzna wa na za lep szą),
• do bór wła ści wych słów klu czo wych,
• wy bór od po wied niej stro ny do ce lo wej,
• wza jem ne do pa so wa nie słów klu czo wych, tre ści re kla my i stro ny, na któ rą kie -

ru je my,
• ja kość stro ny do ce lo wej.
W efek cie po przez od po wied nią opty ma li za cję kam pa nii i uzy ski wa nie wy so kich wy -
ni ków ja ko ści moż na za cho wać do tych cza so wą po zy cję re kla my lub na wet ją pod -
wyż szyć, uni ka jąc pła ce nia wię cej za klik nię cia.

Gdy kon ku ren cja na in te re su ją ce nas sło wa klu czo we jest zbyt du ża (wy ni kiem te go
mo że być wy so ki koszt klik nię cia), mo że my na przy kład pró bo wać re ali zo wać kam -
pa nię tak że przy in nych fra zach. Np. je śli sło wo „kre dy ty” ma w na szej kam pa nii
śred ni koszt wy ko na nia ak cji 1,50 zł, mo że my za cząć szu kać al ter na tyw nych fraz,
któ re in te re su ją na szych klien tów – „kre dy ty hi po tecz ne” lub „kre dyt od rę ki”. Po ta -
kiej opty ma li za cji, re zy gnu jąc z emi sji re kla my przy sło wie „kre dy ty”, mo że się oka -
zać, że uzy ska my niż szy koszt klik nię cia lub po do da niu dwóch no wych słów klu -
czo wych do sło wa „kre dy ty” ob ni ży my śred ni koszt klik nię cia dla ca łej kam pa nii (np.
„kre dy ty” – 1,50 zł, „kre dy ty hi po tecz ne” – 1,0 zł, „kre dy ty od rę ki” – 80 gr, śred ni
koszt dla kam pa nii wy nie sie 1,10 zł). Wy li cza jąc śred ni koszt kam pa nii, na le ży brać
pod uwa gę tak że aspekt ilo ścio wy śred niej. Po da ny przy kład za kła da rów ny udział
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klik nięć w re kla my przy każ dym z trzech słów klu czo wych. Jed nak w rze czy wi sto -
ści rzad ko zda rza się ta ka sy tu acja. Kie dy ana li zu je my śred ni koszt klik nię cia dla kam -
pa nii z uwzględ nie niem licz by klik nięć przy po szcze gól nych sło wach klu czo wych, jej
efek tyw ność mo że przed sta wiać się na stę pu ją co: „kre dy ty” – 700 klik nięć, „kre dy ty
hi po tecz ne” – 500, „kre dy ty od rę ki” – 1,2 tys., co da je śred ni koszt klik nię cia w kam -
pa nii w wy so ko ści 1,04 zł (700x1,50 + 500x1,0 + 0,80x1200 = 1050 + 500 + 960
= 2510 zł po dzie lo ne przez 2400, tj. licz bę klik nięć). Ten ra chu nek jest du żo bar dziej
zło żo ny przy dzia ła niach opar tych na kil ku set lub kil ku ty sią cach fraz, jednak mi mo
wszyst ko za sa dy ob li cza nia śred niej nie zmie nia ją się. Nie za wsze jed nak mo że my zre -
zy gno wać z emi sji re kla my przy „dro gim” sło wie klu czo wym lub w pro sty spo sób
za stą pić da ną fra zę in ny mi. Kon ku ren cyj ne fir my pro mu ją ce się w wy szu ki war ce wy -
ko rzy stu ją te sa me me cha ni zmy opty ma li za cyj ne po to, aby wy szu kać jak naj wię cej
„ta nich” fraz klu czo wych. Uży wa nie w kam pa nii oprócz kil ku po pu lar nych, jed no -
cze śnie dro gich słów klu czo wych du żej licz by do dat ko wych fraz zwią za nych z te -
ma tem (tzw. dłu gie go ogo na) jest naj czę ściej sto so wa nym spo so bem na ob ni że nie
kosz tów kam pa nii.

Aby po praw nie de fi nio wać kam pa nie oraz w peł ni ro zu mieć me cha ni zmy kie ru ją ce ich
dzia ła niem, trze ba po znać rów nież ogra ni cze nia z ni mi zwią za ne. Klu czo wą sła bo ścią
wy szu ki wa rek jest tzw. po daż słów klu czo wych. Co raz czę ściej zja wi sko wy czer py -
wa nia się licz by za py tań wpi sa nych w okno wy szu ki war ki ude rza w naj bar dziej kon -
ku ren cyj ne bran że. Przy kła dem mo że być ry nek usług fi nan so wych. Za łóż my, że sło -
wo „kre dy ty” jest wpi sy wa ne przez użyt kow ni ków w okno wy szu ki war ki tyl ko
100 tys. ra zy w cią gu mie sią ca. To ca ły po ten cjał re kla mo wy, któ rym dys po nu je wy -
szu ki war ka w tym seg men cie. Przyj mu jąc, że śred nia kli kal ność (CTR) we wszyst kie
re kla my za miesz czo ne przy tym sło wie wy no si 3 proc., wy szu ki war ka ofe ru je do
„sprze da nia” 3 tys. klik nięć. Roz sze rza jąc ten przy kład na ca łą ka te go rię i wszyst kie
sło wa klu czo we, mo że się oka zać, że w bran ży kre dy tów ban ko wych w Pol sce mie -
sięcz nie wy szu ki war ka mo że mak sy mal nie sprze dać 25 ty s. klik nięć. Nie ste ty, po pyt
in sty tu cji fi nan so wych jest du żo więk szy. Efek tem funk cjo no wa nia ta kie go mo de lu
jest sa mo re gu lu ją cy się sys tem wy ce ny po wierzch ni re kla mo wej. W szcze gól nie kon -
ku ren cyj nych ka te go riach ce ny po je dyn czych klik nięć mo gą do cho dzić na wet do 15 zł
(w USA na wet do 50 dol.). Za le tą ta kie go roz wią za nia jest moż li wość wy ku pie nia re -
kla my w każ dej chwi li, de cy du je tyl ko prze zna czo ny przez nas na ten cel bu dżet. Sła -
bo ścią są sta le ro sną ce kosz ty.

Ogło sze nia in ter ne to we

Drob ne ogło sze nia za miesz cza ne w in ter ne cie (ang. clas si fieds) są trze cim po re kla mie
gra ficz nej i tej re ali zo wa nej w wy szu ki war kach pod sta wo wym ty pem pro mo cji w sie -
ci. Na świe cie do ser wi sów ofe ru ją cych moż li wość za miesz cza nia ogło szeń tra fia nie -
mal jed na czwar ta wszyst kich in ter ne to wych wy dat ków pro mo cyj nych. Po dob nie
jest w Pol sce, gdzie te go ty pu wy dat ki sta no wią 20 proc. wy dat ków mar ke tin go wych
w sie ci. Ten ro dzaj pro mo cji ma zbli żo ny cha rak ter do swo je go tra dy cyj ne go pier wo -
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wzo ru – drob nych ogło szeń pra so wych. Wy ko rzy stu je jed nak na rzę dzia i roz wią za -
nia tech nicz ne ofe ro wa ne przez in ter net. Przy wy ko rzy sta niu ogło szeń in ter ne to wych
za rów no fir my zle ca ją ce ogło sze nia, jak i sa mi kon su men ci mo gą szyb ciej i peł niej
zre ali zo wać swo je po trze by. Dzię ki moż li wo ści wy szu ki wa nia, sys te mom sor to wa nia,
ka te go ry zo wa nia, re ko men da cji i oce ny od naj dy wa nie i po rów ny wa nie ofert jest ła -
twiej sze niż wcze śniej. Nie bez zna cze nia są tak że bez płat ny do stęp do ofert oraz moż -
li wość ko rzy sta nia z te go ty pu ser wi sów w do wol nym mo men cie. Po nad to pu bli ko -
wa nie ogło szeń w sie ci nie jest zwią za ne z ko niecz no ścią po no sze nia znacz nych na -
kła dów fi nan so wych lub jest wręcz bez płat ne, co spra wia, że opi sy wa ny typ re kla my
jest do stęp ny dla firm każ dej wiel ko ści. Sprzy ja to tak że zwięk sza niu licz by ofert pre -
zen to wa nych w in ter ne cie. Wy ko rzy sty wa nie te go środ ka pro mo cji sprze da ży jest
coraz czę ściej wy ni kiem zmia ny za cho wań kon su men tów, któ rzy po szu ku ją ofert
w sie ci. 

In ter net od sa me go po cząt ku był na rzę dziem słu żą cym do po zy ski wa nia in for ma cji.
Użyt kow ni cy chęt nie ko rzy sta ją z nie go tak że przy po szu ki wa niu tre ści o cha rak te -
rze ko mer cyj nym. Ro bią to na wet wte dy, kie dy za mie rza ją do ko nać za ku pów w tra -
dy cyj ny spo sób. Ogło sze nia są szcze gól nie sku tecz ne w pro mo cji okre ślo nych grup
pro duk tów i usług. Są bran że, któ rych stra te gia pro mo cyj na opie ra się w znacz nym
stop niu wy łącz nie na ofer tach in ter ne to wych. Sek to ra mi in ten syw nie wy ko rzy stu -
ją cy mi ogło sze nia in ter ne to we do pro mo cji sprze da ży są np. bran że: nie ru cho mo ści
(np. fir my de we lo per skie, agen cje nie ru cho mo ści), mo to ry za cyj na (np. ko mi sy sa mo -
cho do we, in dy wi du al ni sprze daw cy), tu ry stycz na (np. fir my tu ry stycz ne, prze woź -
ni cy lot ni czy, ko le jo wi, sa mo cho do wi) czy re kru ta cyj na (np. agen cje po śred nic twa
pra cy i fir my po szu ku ją ce pra cow ni ków). Pro mo wa ne za po mo cą ogło szeń w sie ci
pro duk ty i usłu gi ma ją za zwy czaj zin dy wi du ali zo wa ny cha rak ter i nie mo gą być
rekla mo wa ne in ny mi me to da mi (np. kam pa nią z wy ko rzy sta niem re kla my gra ficz -
nej lub w wy szu ki war kach). Fir my z wy mie nio nych branż nie ofe ru ją stan dar do -
wych to wa rów do stęp nych dla sze ro kie go od bior cy. Re ali za cja kam pa nii ta kie go pro -
duk tu w in nym niż ogło sze nio wy mo de lu jest zbyt kosz tow na. Nie ozna cza to, że
fir my opie ra ją ce swo ją pro mo cję na pre zen to wa niu kon kret nych ofert nie wy ko rzy -
stu ją in nych ty pów re kla my, np. no śni ków di splay w dzia ła niach o cha rak te rze wi -
ze run ko wym. Środ ki prze zna cza ne na za miesz cze nie re kla my w wi try nach ogło sze -
nio wych ma ją słu żyć pro mo cji kon kret nej ofer ty – za zwy czaj w okre ślo nym miej scu,
cza sie i za kre sie. Się ga nie po drob ne ogło sze nia ja ko środek pro mo cji sprze da ży wy ni -
ka z ana li zy za cho wań kon su men tów i ogra ni czo ne go krę gu po ten cjal nych od bior -
ców.

Przy kła dy z bran ży nie ru cho mo ści re pre zen to wa nej przez de we lo pe rów i agen cje są
do brą ilu stra cją prze bie gu pro ce su sprze da żo we go. Ofer ty agen cji nie ru cho mo ści obej -
mu ją nie tyl ko pro po zy cje z ryn ku pier wot ne go (no we miesz ka nia, po wierzch nie biu -
ro we, ma ga zy no we etc.), lecz tak że z ryn ku wtór ne go (miesz ka nia, biu ra, po wierzch -
nie han dlo we, dział ki etc.). Kon su men ci po szu ku ją cy nie ru cho mo ści ma ją zwy kle bar -
dzo skon kre ty zo wa ne wy ma ga nia. Mo gą one być wy ra żo ne za po mo cą róż nych,
wza jem nie po wią za nych pa ra me trów, ta kich jak: lo ka li za cja (dziel ni ca, mia sto, re -
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gion), po wierzch nia (me traż, licz ba i roz kład po miesz czeń, do jaz dy, pię tro etc.), ce ny
(ce na za ku pu lub wy naj mu, wa run ki kre dy to we, kosz ty re mon tu lub ada pta cji etc.),
czas (mi ni mal ny czas naj mu, szyb kość zna le zie nia obiek tu, okres wy po wie dze nia
umo wy etc.). Bio rąc pod uwa gę wszyst kie te czyn ni ki, kon kret ną ofer tą mo że być
za in te re so wa nych kil ku set lub na wet tyl ko kil ku dzie się ciu po ten cjal nych od bior ców.
Tak zło żo ny pro dukt wy ma ga przy go to wa nia opi su w szcze gó ło wy spo sób, czę sto
tak że z wy ko rzy sta niem różnych form pre zen ta cji. Ser wi sy ogło sze nio we speł nia ją
w tym za kre sie po trze by firm i kon su men tów. Za le tą te go ty pu pro mo cji jest przede
wszyst kim brak ogra ni czeń zwią za nych z miej scem prze zna czo nym na re kla mę
(w prze ci wień stwie do ga zet lub te le wi zji, gdzie trze ba zmie ścić się na okre ślo nym for -
ma cie lub w cza sie kil ku na stu se kund). Po nad to do pre zen ta cji ofert moż na wy ko rzy -
stać zdję cia, ma py, ani ma cje, ma te ria ły wi deo i in ne in te rak tyw ne na rzę dzia. W ogło -
sze niu znaj du ją się link do stro ny in ter ne to wej fir my z dal szym opi sem pro duk tu,
for mu larz kon tak to wy lub do wol na liczba da nych o fir mie. Istot ną ka te go rią pro -
duk to wą wy ko rzy stu ją cą ser wi sy ogło sze nio we są fir my z sek to ra mo to ry za cyj ne go.
Wła ści cie lom ko mi sów sa mo cho do wych trud no zna leźć lep szą for mę pro mo cji niż
ofer ty kon kret nych mo de li po jaz dów. Po dob nie jak w bran ży nie ru cho mo ści ko mi sy
sa mo cho do we (i in dy wi du al ni sprze daw cy) nie ofe ru ją stan dar do we go pro duk tu.
Z punk tu wi dze nia fir my i klien ta każ dy sa mo chód jest in ny za rów no pod wzglę dem
prze bie gu, rocz ni ka, wy po sa że nia, jak i ce ny. W in nej sy tu acji są pro du cen ci sa mo cho -
dów, któ rzy zwy kle przez dłu gi cza s sprze da ją ten sam po jazd o okre ślo nym mo de -
lu, rocz ni ku, ce nie i wy po sa że niu. 

Dla bran ży usług tu ry stycz nych mar ka i za ufa nie do fir my od gry wają zna czą cą ro -
lę. Stąd wi ze run ko we kam pa nie re kla mo we firm tu ry stycz nych są re ali zo wa ne tak -
że w me diach tra dy cyj nych, w tym w te le wi zji, za zwy czaj w se zo nie urlo po wym lub
tuż przed je go roz po czę ciem. Jed nak po dob nie jak w przy pad ku nie ru cho mo ści i mo -
to ry za cji usłu gi firm oraz agen cji tu ry stycz nych nie ma ją cha rak te ru ma so we go. Tak
więc pro mo cja kon kret nych usług od by wa się w in ter ne cie. Sieć uła twia wy szu ki wa -
nie i po rów ny wa nie ofert, spraw dza nie wia ry god no ści biu ra tu ry stycz ne go czy uzy -
ska nie in nych przy dat nych in for ma cji o miej scu prze zna cze nia. Po za tym w biz ne sie
tu ry stycz nym szcze gól ne zna cze nie ma tzw. czas ży cia ogło sze nia. Ofer ty wy jaz du
do ty czą okre ślo ne go prze dzia łu cza so we go. In ter net umoż li wia szyb kie i efek tyw ne
kosz to wo ak tu ali zo wa nie oraz pu bli ka cję in for ma cji han dlo wych. Wy so kie do pa so -
wa nie ka na łu in ter ne to we go do po trzeb kon su men tów i firm spra wia, że do sie ci za -
czy na prze no sić się ak tyw ność ogło sze nio wa ko lej nych branż, np. re kru ta cji. Ofer ty
pra cy pre zen to wa ne w in ter ne cie są wy ko rzy sty wa ne za rów no przez agen cje po śred -
nic twa pra cy, jak i bez po śred nio przez fir my po szu ku ją ce pra cow ni ków. Po dob nie jak
w przy pad ku nie ru cho mo ści czy mo to ry za cji ogło sze nie re kru ta cyj ne do ty czy ści śle
okre ślo ne go sta no wi ska, z za ło że nia jest ad re so wa ne do za mknię te go krę gu od bior -
ców. Co wię cej, w więk szo ści przy pad ków ogło sze nio daw com nie za le ży na ma so -
wym za le wie od po wie dzi na anon se (wią że się to ze zwięk szo nym na kła dem pra cy
pod czas se lek cji zgło szeń), ale na uzy ska niu kil ku o wy so kiej ja ko ści. Nie bez zna cze -
nia dla roz wo ju ob słu gi i sprze da ży in ter ne to wej jest klu czo we zna cze nie te go ka na -
łu w po szu ki wa niu in for ma cji o usłu gach tu ry stycz nych przez kon su men tów.
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Według fir my Ge mius in ter net jest naj po pu lar niej szym źró dłem in for ma cji tu ry stycz -
nej. 40 proc. in ter nau tów ko rzy sta z te go wła śnie spo so bu od naj dy wa nia ofert,
w przy pad ku pra sy od se tek ten wy no si za le d wie 5 proc. ba da nych. Jesz cze wię cej
osób, bo 47 proc. użyt kow ni ków, szu ka w sie ci in for ma cji o bi le tach i po łą cze niach.

Ogło sze nia, ofer ty sprze da ży oraz wszel kie go ro dza ju pre zen ta cje pro duk tów i usług
za miesz cza nych w sie ci re ali zu ją po trze by znacz nej czę ści firm. Zwy kle są to pod -
mio ty zaj mu ją ce się dys try bu cją zło żo nych, nie stan dar do wych to wa rów skie ro wa -
nych do ści śle zde fi nio wa nych od bior ców. Z drob nych ogło szeń w sie ci czę sto ko rzy -
sta ją tak że zwy kli kon su men ci.

Re kla ma wi deo

In ter net to me dium, któ re w co raz więk szym stopniu przej mu je ro lę in nych ka na -
łów mar ke tin go wych. Oprócz trze ch głów ny ch ro dza jów pro mo cji sieć ofe ru je
całe spek trum in nych moż li wo ści re kla mo wych. Waż ną, dy na micz nie ro sną cą
katego rią jest tzw. re kla ma wi deo. Jest to wciąż no wy i roz wi ja ją cy się seg ment
w polskim in ter ne cie, nie mniej jednak je go udział w wy dat kach pro mo cyj nych ro -
śnie. W Sta nach Zjed no czo nych oraz w kra jach eu ro pej skich wy ko rzy sty wa nie prze -
ka zów mul ti me dial nych w dzia ła niach mar ke tin go wych jest już po wszech ne. Prze wi -
du je się, że w naj bliż szych la tach bę dzie to naj szyb ciej ro sną ca część re kla my in ter ne -
to wej. Mię dzy in ny mi wła śnie ta kie pro gno zy skło ni ły fir mę Go ogle do za ku pu
YouTu be – naj więk sze go na świe cie ser wi su z fil ma mi wi deo za miesz cza ny mi w sie -
ci. Wi deo to w peł ni mul ti me dial na re kla ma. Oprócz zna nego z te le wi zji prze ka zu fil -
mo wego, dźwię ku i mu zy ki ofe ru je re kla mo daw com tak że moż li wość in te rak cji.
Jednak w od róż nie niu od niej w fil mie in ter ne to wym, kli ka jąc np. w pa sek re kla mo -
wy za miesz czo ny pod ob ra zem, moż na prze nieść się na stro nę re kla mo wa ne go pro -
duk tu.

Naj bar dziej po pu lar nym mo de lem emi sji re kla my wi deo w in ter ne cie jest za miesz cza -
nie spo tu re kla mo we go (za zwy czaj w trzech stan dar do wych dłu go ściach 8, 15 i 30
se kund). Jest on emi to wa ny przed ma te ria łem fil mo wym lub po nim. Po wszech ność
te go mo de lu wy ni ka z ła two ści ada pta cji te le wi zyj nych spo tów re kla mo wych do in -
ter ne tu, co wy ma ga je dy nie tech nicz ne go do sto so wa nia wiel ko ści re kla my do wy ma -
gań łą czy in ter ne to wych. Pro mo cja z za sto so wa niem ma te ria łów mul ti me dial nych
jest wy ko rzy sty wa na przez znacz nie wię cej pod mio tów niż w przy pad ku tra dy cyj -
nej te le wi zji. Dzie je się tak z powodu znacz nie niż szej ba rie ry fi nan so wej zwią za nej
z za ku pem tej re kla my. Wła ści wie już za kil ka , kil ka na ście ty się cy zło tych są one do -
stęp ne w sie ci. W prze ci wień stwie do sta cji TV, w któ rych efek tyw ne wy ko rzy sta nie
cza su re kla mo we go wią że się z wy ku pie niem świad czeń o war to ści od kil ku set ty się -
cy do kil ku mi lio nów zło tych, in ter net umoż li wia za rów no za kup kam pa nii o ni skiej
war to ści, pre cy zyj nie do cie ra ją cej do wy bra nej gru py kon su men tów, jak i ma so wych
dzia łań skie ro wa nych do du że go au dy to rium.
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Re kla ma wi deo w sie ci nie ogra ni cza się wy łącz nie do emi sji spo tów re kla mo wych
przed fil mem, w je go trak cie lub po fil mie. Wła ści cie le ser wi sów in ter ne to wych ofe -
ru ją cych ten typ re kla my two rzą co raz to now sze me to dy pro mo cji z wy ko rzy sta -
niem mul ti me diów. Wspo mnia ny pod sta wo wy spo sób emi sji re kla my wi deo jest
opar ty na sche ma cie prze nie sio nym wprost z te le wi zji. Jed nak na wet ten sko pio wa -
ny spo sób wy świe tla nia ma te ria łów pro mo cyj nych róż ni się od mo de lu tra dy cyj ne -
go. Oprócz wy bo ru miej sca (przed, w trak cie lub po ma te ria le fil mo wym) i cza su emi -
sji (dłu gość spo tu) mo że my tak że de cy do wać, przy ja kim ma te ria le chce my emi to wać
na sze re kla my. Wy bo ru mo że my do ko nać na pod sta wie kil ku czyn ni ków, np.: dłu -
go ści ma te ria łu (np. przy krót kich ma te ria łach krót kie spo ty), te ma ty ki ma te ria łu wi -
deo (np. przy kli pach mu zycz nych, przy ma te ria łach spor to wych, in for ma cyj nych
etc.), okre su emi sji (np. za mie ścić re kla mę we wszyst kich ma te ria łach fil mo wych na
je den dzień, ty dzień, mie siąc etc.) lub sto so wać kom bi na cję tych czyn ni ków.

Aby przed sta wić moż li wo ści emi sji, naj le piej we sprę się przy kła dem. Za łóż my, że chce -
my pro mo wać sieć skle pów spor to wych w Kra ko wie. Mo że my zde cy do wać się na
emi sję na szych spo tów wy łącz nie przy fil mach z bie żą cy mi in for ma cja mi spor to wy -
mi oraz re la cja mi z im prez spor to wych (do pa so wa nie te ma tycz ne), ogra ni czyć emi -
sję re klam do go dzin pra cy (do pa so wa nie do osób ma ją cych od po wied nie za rob ki)
oraz emi to wać re kla mę tyl ko oso bom łą czą cym się z in ter ne tem z wo je wódz twa ma -
ło pol skie go. Do dat ko wą za le tą te go ty pu re kla my jest brak kon ku ren cji ze stro ny
prze ka zu ko mer cyj ne go in nych firm. W ma te ria łach wi deo w sie ci nie ma bo wiem
blo ków re kla mo wych zna nych nam z te le wi zji. Po nad to, jak już wspo mnia no, je śli za -
in te re su je my kon su men ta, mo że on klik nąć w nasz spot i do wie dzieć się wię cej o pro -
duk cie. W tym przy pad ku opi sy wa ne po wy żej do pa so wa nie kon tek sto we re kla my
mo że mieć klu czo we zna cze nie dla wy ko rzy sta nia dzia ła nia im pul so we go na byw cy.
Oprócz emi sji spo tów re kla mo wych ist nie je wie le in nych moż li wo ści wy ko rzy sta nia
fil mów do ce lów pro mo cyj nych. Re kla ma wy świe tla na w trak cie trwa nia kli pu ma
za zwy czaj for mę dol nej bel ki re kla mo wej, in ne go sta łe go lub cza so we go ele men tu
(np. po ja wia ją ce się lo go w gór nym ro gu ekra nu). De cy zja o wy bo rze naj lep szej for -
my po win na być po dyk to wa na prze wi dy wa ną re ak cją kon su men ta na jej emi sję. Naj -
le piej spraw dza ją się re kla my do pa so wa ne do te ma ty ki fil mu i o moż li wie naj mniej -
szej in ge ren cji w sam ma te riał. Nie na le ży bo wiem za po mi nać o tym, że kon su ment
nie jest ska za ny na prze rwę re kla mo wą i w każ dej chwi li mo że zre zy gno wać z wi zy -
ty w ser wi sie, któ ry emi tu je zbyt in wa zyj ne re kla my. Spo so bem na unik nię cie na tar -
czy wo ści jest wy ko rzy sta nie na rzę dzia, ja kim jest spon so ring ser wi su wi deo. Ten ro -
dzaj pro mo cji na le ży skla sy fi ko wać ra czej ja ko re kla my „przy ser wi sie wi deo” i za li -
czyć do ka te go rii re kla my ty pu di splay. Jed nak ze wzglę du na spo sób, w ja ki mo że być
re ali zo wa ny, war to o nim wspo mnieć wła śnie w tym miej scu. Przy kła dem dzia łań
mo że być np. utwo rze nie na pe wien czas w ra mach ist nie ją cej wi try ny dzia łu spon -
so ro wa ne go przez fir mę. Sek cja spon so ro wa na mo że zo stać wy ge ne ro wa na na ba zie
ma te ria łów już ist nie ją cych w ser wi sie (np. dział „bram ki mi strzostw” – pod czas
mun dia lu, w któ rym ze bra ne zo sta ną wszyst kie fil my ze zdo by ty mi go la mi) na pod -
sta wie wła snych kli pów (eks klu zyw ne fil my z te stów naj now sze go mo de lu sa mo -
cho du) lub z ma te ria łów na de sła nych przez użyt kow ni ków w ra mach kon kur su (np.
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na gra na te le fo nem ko mór ko wym naj cie kaw sza aran ża cja ja kie goś utwo ru) lub z in -
nych fil mów spe cjal nie wy pro du ko wa nych na po trze by spon so ra.

Re kla ma mul ti me dial na jest emi to wa na tak że po za ser wi sa mi wi deo. Wła ści wie spot
re kla mo wy mo że zo stać wy świe tlo ny na do wol nej stro nie in ter ne to wej. Ten spo sób
emi sji jest już do stęp ny od kil ku lat, jed nak je go po pu la ry za cja (po dob nie jak po pu la -
ry za cja tre ści wi deo w in ter ne cie) za czę ła się wraz ze wzro stem szyb ko ści łą czy wy -
ko rzy sty wa nych przez użyt kow ni ków. Stre aming, czy li bez po śred nia emi sja spo tu
re kla mo we go, re ali zo wa ny jest za zwy czaj w tra dy cyj nym miej scu prze wi dzia nym
na re kla mę ty pu di splay. Za miast kla sycz nej for my re kla mo wej (zwy kle o pro por cjach
zbli żo nych do ob ra zu te le wi zyj ne go – box, rec tan gle) wy świe tla ny jest film pro mo -
cyj ny. Pod sta wo wą róż ni cą po mię dzy stre amin giem a re kla mą wi deo jest emi sja wy -
łącz nie spo tu re kla mo we go bez in ne go ma te ria łu mul ti me dial ne go. Przy ję tym spo so -
bem wy świe tla nia te go ty pu form jest au to ma tycz ne uru cha mia nie się fil mu po za -
ła do wa niu stro ny in ter ne to wej. Do brą prak ty ką przy sto so wa niu stre amin gu jest do -
myśl ne usta wie nie wy łą czo ne go dźwię ku. Użyt kow nik mo że go włą czyć, gdy ze chce.
Ta kie po dej ście za pew nia mniej szą in wa zyj ność i nie prze ry wa kon tak tu ze stro ną in -
ter ne to wą. Mi mo to stre aming mo że być emi to wa ny tak że w spo sób in wa zyj ny.
W ta kiej sy tu acji spot re kla mo wy wy świe tla się nad ser wi sem, w czę ści lub w ca ło -
ści, za kry wa jąc treść stro ny. In wa zyj ny stre aming jest sto so wa ny po dob nie jak in na
re kla ma na war stwie z ni skim wskaź ni kiem cap ping (ogra ni cze nie emi sji re kla my na
jed ne go użyt kow ni ka) oraz z do myśl nie włą czo nym dźwię kiem. Wy bór spo so bu emi -
sji i opcji dźwię ko wej ma klu czo we zna cze nie dla po strze ga nia re kla my. Agre syw na,
prze ry wa ją ca kon takt ze stro ną kre acja i au to ma tycz nie uru cha mia ją cy się dźwięk
mo gą nie być ak cep to wa ne przez kon su men tów. Zwłasz cza w sy tu acji, gdy użyt -
kow nik ko rzy sta z in ter ne tu w pra cy lub szko le. Po nad to przy pla no wa niu kam pa -
nii z wy ko rzy sta niem stre amin gu war to wziąć pod uwa gę sprzęt kom pu te ro wy, któ -
rym dys po nu ją in ter nau ci. Do ty czy to szyb ko ści łą czy i np. wy po sa że nia kom pu te -
ra w gło śni ki (ni gdy nie wie my, czy są włą czo ne). Ser wis wy świe tla ją cy spot re kla -
mo wy mo że au to ma tycz nie roz po zna wać łą cze użyt kow ni ka i wy świe tlać mu wer -
sję do sto so wa ną do szyb ko ści po łą cze nia (emi sja wy so kiej ja ko ści ob ra zu i dźwię ku
użyt kow ni kom o sła bych łą czach mo że zaj mo wać zbyt wie le cza su, a ob raz mo że
być prze ry wa ny).

Re kla ma w po czcie elek tro nicz nej

Re kla ma prze sy ła na pocz tą elek tro nicz ną jest dru gim po ban ne rach naj bar dziej roz -
pozna wa nym ty pem pro mo cji w sie ci. Czę sto jest ko ja rzo na ze spa mem (nie -
chciane prze sył ki re kla mo we). Rze czy wi ście znacz ną część li stów elek tro nicz -
nych o cha rak te rze ko mer cyj nym sta no wią prze sył ki spa mo we. Pro blem ten do ty ka
głów nie oso by ma ją ce bez płat ne kon ta pocz to we. Ko mer cyj ne, płat ne usłu gi pocz ty
elek tro nicz nej lub pocz ta elek tro nicz na firm ma za zwy czaj du żo sku tecz niej sze opro -
gra mo wa nie fil tru ją ce zmniej sza ją ce licz bę nie chcia nych prze sy łek. Po mi mo te go ne ga -
tyw ne go zja wi ska re kla ma wy ko rzy stu ją ca e -ma il na dal sta no wi oko ło 7 proc.
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wszyst kich wy dat ków na re kla mę on li ne w Pol sce (we dług IAB). Na le ży przy tym
zwró cić uwa gę na to, iż przy ję ło się po strze gać pro mo cję z wy ko rzy sta niem pocz ty
ja ko jed ną ca łość. Tym cza sem rekla mę tę moż na po dzie lić na dwa pod sta wo we ro dza -
je – e -ma il mar ke ting i re kla mę w elek tro nicz nych biu le ty nach (ang. new slet ter). Rekla -
ma e -ma ilo wa jest w swo im cha rak te rze zbli żo na do mar ke tin gu bez po śred nie go, na -
to miast re kla ma w new slet te rach bar dziej na wią zu je do re kla my pra so wej i in ter ne to -
wej re kla my ty pu di splay. W obu ty pach pod sta wą wszel kich dzia łań re kla mo wych są
ba zy da nych kon su men tów wraz z ich ad re sa mi pocz ty elek tro nicz nej. E -ma il mar ke -
ting i re kla ma w new slet te rach tak że w ob sza rze po zy ski wa nia baz da nych za sad ni -
czo się róż nią.

E -ma il mar ke ting to w naj prost szym uję ciu re kla ma prze sy ła na kon su men tom na ich
kon ta pocz to we. Mo że ona mieć kil ka od mian. Naj czę ściej spo ty ka nym ty pem jest
rekla ma gra ficz na prze sła na wprost do użyt kow ni ka i wy świe tla ją ca się na ekra nie
kom pu te ra w oknie pro gra mu pocz to we go. W przy pad ku re kla my gra ficz nej wy ko -
rzy sty wa nej w po czcie nie ma usta lo nych stan dar dów do ty czą cych wy mia rów po -
szcze gól nych for ma tów. Je dy nym ogra ni cze niem jest z gó ry okre ślo na wiel kość pli -
ku z prze sył ką (w ki lo baj tach). Ob ję tość ma zwią zek z ce ną te go ty pu re kla my. Za sa -
dą jest po bie ra nie więk szych opłat za moż li wość prze sła nia bar dziej roz bu do wa nych
wia do mo ści. Jed nak wraz ze wzro stem szyb ko ści łą czy wy ko rzy sty wa nych przez
użyt kow ni ków ro sną li mi ty wiel ko ści re kla mo wych prze sy łek e -ma ilo wych usta la -
ne przez por ta le i ser wi sy dys po nu ją ce ba za mi da nych in ter nau tów. Dzię ki te mu
zwięk sza ją się tak że moż li wo ści zwią za ne z wy glą dem i tre ścią re klam. Roz sze rzo na
ob ję tość po zwa la na zwięk sze nie licz by ele men tów re kla my, za miesz cze nie dłuż sze go
tek stu czy pod nie sie nie ja ko ści zdjęć i gra fi ki uży tej w pro jek cie. E -ma il mar ke ting
oprócz li mi tu roz mia ru ma rów nież in ne ogra ni cze nia. Jed nym z nich jest nie pew ność
do ty czą ca pra wi dło we go wy świe tla nia się re kla my na kom pu te rze użyt kow ni ka. Wy -
ni ka to z mno go ści pro gra mów pocz to wych, z któ rych ko rzy sta ją in ter nau ci. Na le -
ży rów nież pa mię tać o wy ko rzy sty wa niu przez kon su men tów funk cji blo ko wa nia
od bio ru wia do mo ści w for ma cie HTML. Moż li wość od bie ra nia pocz ty w tej for mie
jest klu czo wa dla pra wi dło we go wy świe tle nia się re kla my gra ficz nej. Po śred nio do od -
rzu ca nia te go ty pu wia do mo ści pocz to wych przy czy ni ła się sa ma re kla ma e -ma il.
Więk szość pry wat nych prze sy łek ma cha rak ter tek sto wy. Do ich pra wi dło we go wy -
świe tla nia wy star cza tryb pod sta wo wy pre zen tu ją cy wy łącz nie treść. Użyt kow ni cy,
aby chro nić się przed nie unik nio nym spa mem re kla mo wym, za czę li ogra ni czać ten
stan dard prze sy ła nia e -ma ili. Do nie daw na te go ty pu blo ka dy wy ni ka ły tak że z chę -
ci oszczę dza nia po wierzch ni dys ko wej prze zna cza nej na pocz tę oraz zwią za ne by ły
z ni ską ja ko ścią łą czy in ter ne to wych. Prze sył ki w for ma cie HTML zaj mu ją znacz nie
więk szą ob ję tość niż e -ma ile tek sto we. Aby wyjść na prze ciw te mu wy zwa niu oraz
ogra ni czyć kosz ty wy sył ki kam pa nii w po czcie elek tro nicz nej, por ta le i ser wi sy in ter -
ne to we wpro wa dzi ły moż li wość prze sy ła nia re kla my w for mie tek sto wej. Ta ka rekla -
ma zaj mu je mniej miej sca oraz jest zbli żo na wy glą dem do zwy kłe go e -ma ila, za zwy -
czaj za wie ra link. Do dat ko wo je śli prze kaz jest sfor mu ło wa ny w na tu ral ny spo sób,
jej efek tyw ność mo że być wyż sza niż re kla my gra ficz nej.
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Pod sta wą wy sy ła nia e -ma ili re kla mo wych jest po sia da nie ba zy da nych kon su men tów.
In for ma cje te słu żą tak że do pla no wa nia kam pa nii re kla mo wej z wy ko rzy sta niem
pocz ty elek tro nicz nej. W prak ty ce naj więk szy mi zbio ra mi kont pocz to wych dys po -
nu ją por ta le in ter ne to we. Mo del po zy ski wa nia da nych o kon su men tach opie ra się na
udo stęp nia niu dar mo wej usłu gi pocz to wej (kon ta pocz to we go) w za mian za wy peł -
nie nie an kie ty re je stra cyj nej oraz wy ra że nie zgo dy na otrzy my wa nie prze sy łek re kla -
mo wych. Jest to sku tecz ny spo sób zbie ra nia za rów no sa mych da nych, jak i zgód.
Sprzy jają te mu po wszech ność pocz ty elek tro nicz nej oraz nie chęć użyt kow ni ków do
wno sze nia opłat za usłu gi in ter ne to we. Por ta le, sprze da jąc re kla mę w po czcie elek tro -
nicz nej, za ra bia ją na utrzy ma nie sys te mu pocz to we go. Pod czas re je stra cji w sys te mie
oprócz na zwy kon ta użyt kow ni cy po da ją tak że in for ma cje na swój te mat (wiek, płeć,
wy kształ ce nie, do cho dy, za in te re so wa nia etc.). Zwy kle część pod sta wo wych in for -
ma cji jest wy ma ga na do za ło że nia kon ta. Da ne te bę dą w przy szło ści wy ko rzy sta ne
do pla no wa nia wy sy łek re kla mo wych skie ro wa nych do okre ślo nych grup klien tów
(jest to tzw. pro ces tar ge to wa nia; od an glo ję zycz ne go okre śle nia tar get gro up – gru -
pa do ce lo wa). Obec nie ba zy por ta li in ter ne to wych obej mu ją od kil ku set ty się cy do
kil ku mi lio nów kont pocz to wych. Nie wie lu re kla mo daw ców jest za in te re so wa nych
wy sył ką re kla my do wszyst kich użyt kow ni ków. Od bior cy pro duk tu lub usłu gi sta -
no wią okre ślo ną gru pę, któ rą moż na w przy bli że niu opi sać kil ko ma pa ra me tra mi.
Na przy kład je śli pro du cent sa mo cho dów chce wy słać re kla mę e -ma il do użyt kow ni -
ków bez płat nych kont pocz to wych, okre śla do kład nie, o ja kie oso by za bie ga. Moż na
przy jąć, że po win ny być to oso by do ro słe (po sia da nie pra wa jaz dy), miesz ka ją ce w du -
żych mia stach (gdzie miesz ka więk szość klien tów na by wa ją cych no we sa mo cho dy),
o do cho dach co naj mniej śred nich (co moż na okre ślić np. na pod sta wie za de kla ro wa -
ne go za wo du). Wy sył ka re kla my tyl ko do wy se lek cjo no wa nej gru py po ten cjal nych
klien tów po waż nie ogra ni cza kosz ty kam pa nii oraz po zwa la pod nieść jej efek tyw -
ność. Z punk tu wi dze nia por ta lu tar ge to wa nie re kla my ogra ni cza wy sył kę nie chcia -
nych przez użyt kow ni ka tre ści. Jest to istot ne dla te go, że liczba otrzy my wa nych
przez in ter nau tów re klam e -ma ilo wych jest swe go ro dza ju mia rą atrak cyj no ści pocz -
ty ofe ro wa nej przez da ny ser wis. Za tem wła ści cie le por ta li in ter ne to wych sta ra ją się
utrzy my wać od po wied nie pro por cje po mię dzy licz bą wy sy ła nych re klam, sa tys fak -
cją użyt kow ni ka a kosz ta mi utrzy ma nia sys te mu pocz to we go, na któ ry mu szą za -
ro bić wła śnie emi sją tre ści ko mer cyj nych.

Przy zle ca niu emi sji re kla my e -ma ilo wej na le ży brać pod uwa gę tak że dwa do dat ko -
we uwa run ko wa nia zwią za ne z jej spe cy fi ką. Pierw sze z nich to po ję cie tzw. kont ak -
tyw nych. Ak tyw ne kon to pocz to we jest róż nie de fi nio wa ne przez por ta le oraz wła -
ści cie li baz da nych i za le ży od ich we wnętrz nej po li ty ki. Za zwy czaj za kon to ak tyw -
ne uzna je się ta kie, do któ re go użyt kow nik za lo go wał się co naj mniej raz w cią gu
ostat nich trzech mie się cy. W por ta lu mo że być za ło żo nych o wie le wię cej kont. Za -
rów no wła ści cie lom, jak i fir mom zle ca ją cym re kla mę za le ży na tym, aby re kla ma
tra fia ła do kont użyt kow ni ków, któ rzy z pocz ty ko rzy sta ją. Ewen tu al na wy sył ka
rekla my do nie ak tyw nych kont pocz to wych po zwo li ła by nie wąt pli wie na zre ali zo wa -
nie więk sze go zy sku por ta lom, jed nak kosz tem zmniej szo nej efek tyw no ści, co dłu -
go fa lo wo od bi ło by się ne ga tyw nie na za ufa niu do te go ty pu ofer ty. Waż nym aspek -
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tem przy pla no wa niu kam pa nii jest ja kość da nych, na któ rych opie ra się se lek cja gru -
py od bior ców kam pa nii. Na le ży pa mię tać, że na wet je śli kon to jest ak tyw ne, to da ne
po da ne w for mu la rzu re je stra cyj nym nie za wsze mu szą być praw dzi we. Są one bo -
wiem do bro wol nie po da wa ne przez kon su men tów przy re je stra cji. Oczy wi ście wy -
daw cy sta ra ją się wpro wa dzać me cha ni zmy kon tro lu ją ce ja kość wpro wa dza nych in -
for ma cji (np. spraw dza nie po praw no ści ko du pocz to we go lub za de kla ro wa ne go wy -
kształ ce nia z po da nym wie kiem), nie są one jed nak zbyt roz bu do wa ne ze wzglę du na
nie chęć użyt kow ni ków w po da wa niu tzw. da nych wraż li wych. Zbyt re stryk cyj na
po li ty ka w tym za kre sie nie wąt pli wie pod nio sła by ja kość ba zy da nych, jed nak mo gła -
by znie chę cić znacz ną część in ter nau tów do za ło że nia kon ta pocz to we go.

Dru gim ro dza jem re kla my prze sy ła nej kon su men tom za po mo cą pocz ty e -ma il jest
re kla ma w new slet te rach (elek tro nicz nych biu le ty nach). Te go ty pu pro mo cja róż ni się
zna czą co od re kla my e -ma il. Przede wszyst kim dla te go, że w więk szo ści przy pad ków
użyt kow ni cy świa do mie do ko nu ją sub skryp cji new slet te rów za wie ra ją cych in for ma -
cje na in te re su ją ce ich te ma ty. Co wię cej, moż na za kła dać, że sko ro zde cy do wa li się na
cy klicz ne otrzy my wa nie in for ma cji z da nej dzie dzi ny (np. co dzien nie lub raz w ty go -
dniu), czy ta ją otrzy my wa ne wia do mo ści. Za tem re kla ma za miesz czo na we wnątrz
biu le ty nu ma więk szą szan sę na za uwa że nie i za pa mię ta nie. Po dob nie jak re kla ma
e-ma ilo wa pro mo cja w new slet te rach nie ma ści śle okre ślo nych stan dar dów do ty czą -
cych for ma tu czy spo so bu emi sji. W więk szo ści przy pad ków po szcze gól ni wła ści cie -
le ser wi sów de cy du ją o for ma tach i no śni kach re kla mo wych udo stęp nia nych w news -
let te rach. Do brą prak ty ką jest przyj mo wa nie re klam ty pu di splay (w tym tak że stan -
dar do wych for ma tów ta kich jak ba nner czy rec tan gle) oraz za miesz cza nie płat nych
lin ków re kla mo wych. Nie któ re ser wi sy ofe ru ją tak że spe cy ficz ne dla sie bie moż li wo -
ści, ta kie jak za miesz cza nie ar ty ku łów spon so ro wa nych. Nie wąt pli wie re kla ma
w new slet te rach jest sku tecz niej sza niż wy sy ła na wprost na bez płat ne skrzyn ki pocz -
to we. Ma jed nak ogra ni cze nia. Pod sta wo wym jest nie wiel ka licz ba sub skry ben tów
new slet te rów, co po wo du je, że po ten cjal ny za sięg kam pa nii jest niż szy niż moż li wy
do uzy ska nia w przy pad ku re kla my e -ma ilo wej. Istot nym uwa run ko wa niem jest
rów nież usta lo na z gó ry cy klicz ność new slet te ra, któ ra wy mu sza na re kla mo daw cy
do sto so wa nie się z cza sem emi sji re kla my wła śnie do te go cy klu.

Ochro na pry wat no ści i spam

Z za gad nie niem re kla my w po czcie elek tro nicz nej nie ro ze rwal nie łą czy się po ję cie spa -
mu. Wszyst kie fir my, któ re po dej mu ją dzia ła nia w in ter ne cie, po win ny być świa do -
me uwa run ko wań z tym zwią za nych, aby nie stać się, na wet nie świa do mie, spa me -
ra mi. Tym wła śnie okre śle niem są na zy wa ne wszel kie nie chcia ne i nie za mó wio ne
prze sył ki oraz wia do mo ści skie ro wa ne do użyt kow ni ków. Za spam uwa ża się tak że
oprócz pocz ty elek tro nicz nej in for ma cje pu bli ko wa ne lub prze sy ła ne za po mo cą: ko -
mu ni ka to rów in ter ne to wych, fo rów in ter ne to wych, te le fo nów ko mór ko wych, cza -
ty czy na wet za miesz cza ne w ko men ta rzach na stro nach in ter ne to wych. Spam jest
z punk tu wi dze nia re gu la cji praw nych nie uczci wą prak ty ką ryn ko wą. Nie ozna cza to
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oczy wi ście, że fir my nie mo gą i nie wy ko rzy stu ją np. pocz ty e -ma il do ce lów han dlo -
wych. Aby jed nak tak się sta ło, na le ży wcze śniej uzy skać zgo dę od bior cy. Zgo da ta nie
mo że być do ro zu mia na.

Po zo sta łe for my pro mo cji
Re kla ma dźwię ko wa

No śni ki re kla mo we wy ko rzy stu ją ce dźwięk są sto so wa ne w dzia ła niach pro mo cyj -
nych od kil ku lat. For mat te go ty pu czę sto sta no wi ele ment dzia łań bu du ją cych świa -
do mość mar ki. Spo sób emi sji re kla my dźwię ko wej jest ta ki sam jak w przy pad ku no -
śni ków ty pu di splay. Je dy na róż ni ca po mię dzy re kla mą gra ficz ną to emi sja dźwię ku
pod czas wy świe tla nia ban ne ra lub in ne go stan dar do we go no śni ka. Ze wzglę du na
ogra ni cze nia zwią za ne z mak sy mal nym roz mia rem form pro mo cyj nych (mie rzo nym
w ki lo baj tach) za miesz cza nie mu zy ki od by wa się kosz tem ogra ni cze nia ele men tów
gra ficz nych ban ne ra. Jed nak wy ko rzy sta nie te go do dat ko we go skład ni ka po zwa la
wy róż nić się tej for mie spo śród stan dar do wych, już zna nych in ter nau tom. Klu czem
do sku tecz no ści re kla my dźwię ko wej w za kre sie bu do wa nia świa do mo ści jest ele ment
emo cjo nal ny, czy li np.: wy ko rzy sta na w kre acji mu zy ka, zna ne mo ty wy ko ja rzo ne
z fir mą (tzw. dżin gle) lub dźwię ko we tło ilu stra cyj ne (np. w re kla mie li nii lot ni czych
od głos nad la tu ją ce go sa mo lo tu przed po ja wie niem się wła ści wej re kla my). Wy ni ki
kam pa nii z wy ko rzy sta niem tych no śni ków wska zu ją na znacz ny wzrost świa do mo -
ści uzy ska ny dzię ki uży ciu w kre acji mo ty wów dźwię ko wy ch (na wet o kil ka dzie siąt
pro cent). O tak wy so kim wzro ście sku tecz no ści nie moż na mó wić w przy pad ku po -
mia ru efek tu bez po śred nie go (ang. di rect re spon se), np. po rów nu jąc współ czyn nik
CTR. Za sto so wa nie ele men tów dźwię ko wych w kre acji na le ży pre cy zyj nie roz wa żyć.
Zna ne są bo wiem przy kła dy ne ga tyw nej re ak cji od bior ców zwią za ne z in wa zyj nym
cha rak te rem tej for my. 

Szan są roz wo ju te go ty pu re kla my jest po pu la ry za cja prze ka zów ty pu pod cast. Roz -
wój pod ca stu na stą pił wraz z roz po wszech nia niem się elek tro nicz ne go za pi su mu zy -
ki i dźwię ku oraz po pu la ry za cją urzą dzeń do ich słu cha nia (tzw. MP3 Play er). Naj bar -
dziej zna ne urzą dze nie te go ty pu to iPod pro du ko wa ny przez fir mę Ap ple. Pod cast to
krót kie for my mu zycz ne, dźwię ko we, naj czę ściej w for ma cie MP3. Przy kła dami ty -
po we go pli ku pod ca sto we go są książ ki dźwię ko we (ang. au dio bo ok), wy wia dy ze
zna ny mi oso ba mi, ser wi sy in for ma cyj ne, re la cje z wy da rzeń czy in ne ty po we for my
ra dio we. Pli ki pod cast moż na po bie rać ze stron in ter ne to wych, blo gów lub ku po wać
za po śred nic twem skle pów in ter ne to wych. Po ścią gnię ciu pli ków syn chro ni zu je się je
ze swo im od twa rza czem pli ków MP3. Sa ma re kla ma w pod ca stach ma for mę re kla -
my ra dio wej i w po dob ny spo sób jest opra co wy wa na. Nie ma dziś usta lo nych stan -
dar dów dłu go ści spo tów re kla mo wych w pod ca stach. Naj czę ściej sto so wa nym ro -
dza jem re kla my jest spon so ro wa nie przez re kla mo daw ców płat nych pli ków pod cast.
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Dzię ki za miesz cze niu we wnątrz pli ku spo tu re kla mo we go kon su ment otrzy mu je tre -
ści dźwię ko we, któ re w nor mal nych wa run kach są płat ne. Fir ma mo że za mie ścić swo -
ją re kla mę przed wła ści wym pod ca stem, w je go trak cie lub na koń cu. W przy pad ku
ksią żek au dio bo oków re kla ma mo że być tak że za miesz czo na przed każ dym roz dzia -
łem. Ro sną ca po pu lar ność ta kiej re kla my jest zwią za na ze zwięk sza ją cym się za in te -
re so wa niem pod ca sta mi, co raz więk szą po pu lar no ścią prze no śnych urzą dzeń od twa -
rza ją cych MP3, w tym te le fo nów ko mór ko wych. Pod cast jest tak że po strze ga ny ja ko
pew na al ter na ty wa czy też roz wi nię cie re kla my ra dio wej. 

Spon so ring

Spon so ring jest zna ny z tra dy cyj nej prak ty ki mar ke tin go wej. W in ter ne cie to po ję cie
wy stę pu je w nie co in nym zna cze niu. Po pu lar na for ma re kla my wi ze run ko wej w in -
ter ne cie to „spon so ro wa nie” wy bra ne go ser wi su in ter ne to we go lub je go czę ści (np.
ser wi su biz ne so we go por ta lu). Ta ka re kla ma jest sprze da wa na na określony czas, za -
zwy czaj są to okre sy od ty go dnia do mie sią ca. Fir ma ko rzy sta ją ca z tej for my pro mo -
cji uzy sku je moż li wość zmia ny wy glą du wi try ny, do sto so wa nia ko lo ry sty ki czy za -
miesz cze nia pod ca łym ser wi sem swo jej gra fi ki re kla mo wej (za zwy czaj są to po wta -
rza ją ce się lo go ty py lub ha sło fir my – jest to tzw. ta pe ta). Spon so ring ser wi su sto su -
je się, gdy gru pa użyt kow ni ków wi try ny w znacz nej czę ści po kry wa się z pro fi lem
kon su men ta re kla mo daw cy lub z po wo dów czy sto wi ze run ko wych (np. spon so ring
ser wi su Gieł da na kil ka ty go dni przed de biu tem gieł do wym). W ra mach spon so rin gu
ist nie je moż li wość wy ku pie nia wy łącz no ści re kla mo wej. Dzię ki te mu na stro nie nie
bę dą uka zy wa ły się re kla my in nych firm, w tym kon ku ren cyj nych. Tek sto wą for mą
te go ty pu re kla my są ar ty ku ły spon so ro wa ne. Tekst do star cza ny przez re kla mo daw -
cę jest za miesz cza ny w wy bra nym ser wi sie wśród zwy kłych tek stów re dak cyj nych.
Ty tu ły i lin ki wy róż nia nie są in nym ko lo rem czcion ki i wy raź nym na pi sem „re kla -
ma”. Ar ty ku ły spon so ro wa ne ma ją za sto so wa nie przy pro mo cji zło żo nych pro duk -
tów, któ re oprócz bu do wa nia świa do mo ści pro duk tu wy ma ga ją tak że do star cza nia
bar dziej szcze gó ło wych in for ma cji kon su men tom.

Ad ver ga ming

Re kla ma w grach (ang. ad ver ga ming) jest co raz czę ściej wy ko rzy sty wa nym na rzę dziem
w mar ke tin gu. Gry są zy sku ją cą na po pu lar no ści for mą roz ryw ki. Świat gier kom pu te -
ro wych, kon so li i in ter ne tu co raz bar dziej się prze ni ka. Tra dy cyj ne gry in sta lo wa ne na
dys ku kom pu te ra jesz cze do nie daw na sta no wi ły głów ną ga łąź te go sek to ra ryn ku roz -
ryw ki. W ostat nich la tach wy raź nie zy sku ją na po pu lar no ści gry dzia ła ją ce w prze glą -
dar kach in ter ne to wych oraz gry łą czą ce kla sycz ną in sta la cję z wie lo oso bo wą roz gryw -
ką on li ne (tzw. gry apli ka cyj no -ser we ro we). Te ostat nie przy cią ga ją do swo ich świa tów
co raz więk sze rze sze kon su men tów. Naj bar dziej po pu lar ną grą ty pu MMOG (ang. mas -
si ve ly mul ti play er on li ne ga mes) jest World of War craft. Te go ty pu za ba wa mo że być
tak że ad re so wa na do ko biet. Przy kła da mi ta kich plat form mo gą być np.: Dan ce! On li ne,
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Step Ma nia On li ne czy The Sims. W przy pad ku gier sie cio wych nie ma usta lo nych ty po -
wych me tod pro mo cji. Naj czę ściej spo ty ka na for ma re kla my to za miesz cze nie ta bli cy re -
kla mo wej w wir tu al nej rze czy wi sto ści lub spon so ring okre ślo nych przed mio tów bę dą -
cych czę ścią świa ta, w tym np. pro duk tów fir my, któ re ma ją za sto so wa nie w prze bie gu
gry. To wa ry mo gą być pre zen to wa ne w swo im na tu ral nym śro do wi sku, cza sem na wet
do te go stop nia, że je śli w wir tu al nym świe cie wcho dzi my do skle pu, sto ją w nim rze czy -
wi ste mar ko we ar ty ku ły (np. ubra nia). Ad ver ga ming jest ak cep to wa ny przez użyt kow -
ni ków, zwłasz cza je śli jest obec ny kon tek sto wo, np. w grach spor to wych. Sprzy ja te mu
sil ny zwią zek re kla my z nie któ ry mi dys cy pli na mi, co po wo du je, że jej obec ność w sie cio -
wych od po wied ni kach roz gry wek czy za wo dów jest wręcz po żą da na przez kon su men -
tów, aby uwia ry god nić ob raz sa me go wir tu al ne go świa ta. 

Ogól ne za sa dy pla no wa nia kam pa nii

Kam pa nię re kla mo wą nie za leż nie od te go, czy jest re ali zo wa na w in ter ne cie, czy w ja -
kim kol wiek in nym me dium, trze ba za pla no wać. W prak ty ce co raz więk sza licz ba ak -
tyw no ści mar ke tin go wych wy ko rzy stu je róż ne me dia w ra mach jed nej kam pa nii.
Zwy kle sto so wa na jest tak że kom bi na cja wie lu form, no śni ków i ka na łów. Spe cy ficz -
ny mi ele men ta mi tych dzia łań są rów nież: na tę że nie, czas oraz miej sca emi sji. Pod tym
wzglę dem in ter net nie róż ni się od in nych me diów. Pod sta wo wym na rzę dziem wy ko -
rzy sty wa nym przy re ali za cji kam pa nii re kla mo wej w me diach jest tzw. me dia plan
– do ku ment opi su ją cy za kres i cha rak ter kam pa nii. Przed je go opra co wa niem na le ży
zde fi nio wać ce le oraz pod sta wo we ele men ty zwią za ne z przy go to wa niem stra te gii me -
dio wej. Okre śle nie ce lów ma klu czo we zna cze nie w od nie sie niu do od po wied nie go za -
pla no wa nia dzia łań i okre śle nia bu dże tu. W przy pad ku wy ko rzy sta nia wie lu klas me -
diów (np. pra sy, ra dia i sie ci) ko niecz ne jest wy zna cze nie ce lów za rów no dla ca łej kam -
pa nii, jak i po szcze gól nych ka na łów ko mu ni ka cji. W tej sy tu acji ce le sta wia ne in ter -
ne to wi bę dą de ter mi no wać mię dzy in ny mi do bór form uży tych w kam pa nii oraz me -
to dy po mia ru sku tecz no ści. Okre śle nie spo so bu mie rze nia efek tyw no ści ma zna cze nie
dla wy bo ru na rzę dzi oraz wpły wa na pro ces gro ma dze nia da nych o wy ni kach.

Każ da kam pa nia re kla mo wa skła da się z kil ku eta pów. Okre śle nie ce lów kam pa nii
i gru py do ce lo wej jest pierw szym z nich, po nim na stę pu je etap przy go to wa nia
i zatwier dze nia me dia pla nu. Na stęp nie kam pa nia wkra cza w etap re ali za cji. Pod czas
emi sji trwają ana li zo wa nie i spraw dza nie efek tyw no ści oraz ewen tu al na mo dy fi ka cja
i opty ma li za cja dzia łań. Po za koń cze niu emi sji re klam na stę pu je po miar efek tyw no -
ści ca łej kam pa nii i opra co wa nie ra por tu z dzia łań.
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Okre śla nie ce lów

Ce le sta wia ne kam pa niom in ter ne to wym dzie lą się na dwie pod sta wo we gru py: 
• Zwią za ne z uzy ska niem okre ślo ne go bez po śred nie go efek tu (ang. di rect re spon se),

re ak cji wy wo ła nej na pod sta wie kon tak tu z re kla mą, np.: za ku pu pro duk tu, re -
jestra cji w ser wi sie, wy ko na nia przez użyt kow ni ka za kła da ne go dzia ła nia w ser -
wi sie itp. Za zwy czaj kam pa niom ukie run ko wa nym na uzy ska nie bez po śred nich
efek tów to wa rzy szy pro ces opty ma li za cji bu dże tu i mak sy ma li za cji kon wer sji
z rekla my. Pla no wa nie me diów ma na ce lu uzy ska nie jak naj niż sze go wskaź ni ka
kosz tów po zy ska nia użyt kow ni ka, np. do re je stra cji w for mu la rzu wnio sku kre dy -
to we go al bo wy ko na nia okre ślo nej ak cji w skle pie in ter ne to wym. W tym przy pad -
ku na le ży tak pla no wać i opty ma li zo wać kam pa nię jesz cze przed jej emi sją, a by
osią gnąć jak naj lep sze efek ty eko no micz ne. Wskaź ni ki re ak cji bez po śred niej to głów -
nie kli kal ność i prze ło że nie jej na efek ty (koszt po je dyn czej ak cji – CPA). Mie rze niu
te go ty pu efek tów słu ży ana li za za cho wań użyt kow ni ków, któ rzy klik nę li w re kla -
mę, a na stęp nie wy ko na li ja kąś po żą da ną czyn ność, np. re je stra cję lub za kup. 

• Zwią za ne z efek tem odło żo nym w cza sie. Do tej gru py moż na za li czyć dzia ła nia
wi ze run ko we, kam pa nie tak tycz ne oraz te dzia ła nia, któ rych wy ni kiem jest wpły -
nię cie na okre ślo ne po sta wy kon su men tów. W prze ci wień stwie do kam pa nii na sta -
wio nych na uzy ska nie efek tu bez po śred nie go te go ty pu dzia ła nia kon cen tru ją się
głów nie na mak sy ma li za cji za się gu i świa do mo ści prze ka zu re kla mo we go w gru -
pie do ce lo wej. W tym przy pad ku wy ko na nie ak cji, np. klik nię cia w re kla mę, nie jest
głów nym ce lem kam pa nii. Pod sta wo wym za da niem jest za tem mi ni ma li zo wa nie
kosz tów efek tyw ne go do tar cia (np. gwa ran tu ją ce go za pa mię ta nie prze ka zu) do
moż li wie jak naj więk szej licz by użyt kow ni ków.

Przygotowanie Realizacja

Określenie celów

Określenie
grupy docelowej

Modyfikacja
lub optymalizacja

Emisja reklamOpracowanie
mediaplanu

Zakończenie

Raport z wyników

Wnioski

Pomiar efektywności

Emisja reklam

Pomiar sukcesu

Etapy realizacji kampanii

Źró dło: Dominik Kaznowski, opracowanie własne.
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Okre śla nie gru py do ce lo wej

Ko lej nym kro kiem w pro ce sie pla no wa nia jest okre śle nie przez re kla mo daw cę gru py
do ce lo wej, czy li wspól ne go pod pew ny mi ce cha mi seg men tu kon su men tów, do któ -
rych bę dzie my kie ro wać re kla mę. Gru py do ce lo we de fi niu je się dla kon kret nych pro -
duk tów i usług. Mo gą się one zna czą co róż nić na wet w ra mach ofer ty jed nej fir my.
Przy kła do wa gru pa do ce lo wa dla sprzę tu spor to we go to męż czyź ni w wie ku 18-35
lat miesz ka ją cy w mia stach po wy żej 500 tys. miesz kań ców, o za rob kach po wy żej
śred niej kra jo wej. Wy bór seg men tu od bior ców de ter mi nu je do bór wi tryn oraz form
re kla mo wych, ja kie za mie rza my wy ko rzy stać. 

Do pro ce su okre śla nia gru py po ten cjal nych od bior ców moż na po dejść na dwa pod sta -
wo we spo so by. Pierw szy ba zu je na wskaź ni kach zwią za nych z ce cha mi spo łecz no -de -
mo gra ficz ny mi (ta ki mi jak: wiek, wy kształ ce nie, płeć, za wód, po ziom do cho du), któ -
ry mi moż na opi sać kon su men tów. W dru gim okre śla się pa ra me try do ty czą ce za -
cho wań be ha wio ral nych zwią za nych ze sty lem ży cia, za in te re so wa nia mi (za wo do -
wy mi i pry wat ny mi), spę dza niem wol ne go cza su, spo so bem kon sump cji in ter ne tu
itp.). Za cho wa nia be ha wio ral ne od gry wa ją co raz więk szą ro lę przy de fi nio wa niu
i ana li zie za cho wań grup do ce lo wych nie tyl ko w in ter ne cie, lecz tak że w in nych ty -
pach me diów. 

Przy kła do wa gru pa zde fi nio wa na na pod sta wie pa ra me trów spo łecz no -de mo gra ficz -
nych to gru pa męż czyzn w wie ku 18-35 lat miesz ka ją ca w mia stach po wy żej
200 tys. miesz kań ców, za ra bia ją ca mi ni mum 3 tys. zł net to na oso bę. Je śli tak zde fi -
niu je my na szych od bior ców, to na pod sta wie do stęp nych na ryn ku ba dań mo że my
okre ślić, jak licz na jest to gru pa w in ter ne cie oraz w ja ki spo sób ko rzy sta z sie ci (np.
ja kie ser wi sy od wie dza). Za pew ne ta kie oso by od wie dza ją czę ściej ser wi sy spor to we
i biz ne so we niż ko bie ce czy spo łecz no ścio we. Wie dza ta po zwa la nam na emi to wa nie
reklam w tych miej scach, w któ rych du żo sku tecz niej mo że my do trzeć do po żą da nych
od bior ców. Je śli zna my li czeb ność gru py do ce lo wej (po wiedz my, że w in ter ne cie jest
800 tys. tak zde fi nio wa nych kon su men tów), to je ste śmy w sta nie okre ślić opty mal -
ną licz bę i czę sto tli wość emi sji re klam. To z ko lei po zwa la na szcze gó ło we okre śle nie
zakre su i umoż li wia okre śle nie war to ści kam pa nii.

Je że li do opi sa nia gru py do ce lo wej chcie li by śmy wy ko rzy stać in for ma cje be ha wio -
ral ne – do de fi ni cji de mo gra ficz nej (męż czyź ni w wie ku 18-35 lat) mo gli by śmy do dać,
że są to oso by spę dza ją ce ak tyw nie czas, cho dzą ce do ki na, upra wia ją ce sport, któ re
przy naj mniej raz na rok wy jeż dża ją na wa ka cje np. mi ni mum na dwa ty go dnie. Ta -
kie do okre śle nie od bior ców pro duk tu spo wo du je, że rów nież za gwa ran tu je my so bie
do tar cie do gru py, któ ra za ra bia po wy żej 3 tys. zł, po nie waż in tu icyj nie moż na przy -
jąć, że na dłuż sze urlo py nie po zwa la ją so bie oso by, któ re za ra bia ją mniej. Ana li zo wa -
nie za cho wań i po staw kon su men tów da je moż li wość wy bo ru róż nych wa rian tów re -
ali za cji kam pa nii. Okre śla nie gru py do ce lo wej nie sie jed nak pew ne nie bez pie czeń stwo
– pu łap kę zbyt pre cy zyj ne go jej zde fi nio wa nia, co w kon se kwen cji mo że do pro wa dzić
do wzro stu kosz tów kam pa nii. 
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Je śli ce lem dzia łań pro mo cyj nych jest do tar cie do me ne dże rów np. śred nie go szcze bla,
to na pod sta wie ana li zy struk tu ry dzien ne go czy ty go dnio we go ko rzy sta nia z in ter -
ne tu mo że się oka zać, że ist nie je wię cej niż tyl ko jed na stra te gia emi sji kam pa nii.
W tym przy pad ku nasz do ce lo wy klient w cią gu dnia mo że ko rzy stać w pra cy z ser -
wi su biz ne so we go, a wie czo rem w do mu z ser wi su zwią za ne go z je go za in te re so wa -
nia mi, np. spor to we go. Ta ka wie dza po zwa la na pod ję cie de cy zji do ty czą cej spo so bu
i miej sca do tar cia do kon su men tów. Mo że my zde cy do wać się na do tar cie w oby dwu
po rach i gru pach ser wi sów lub wy brać mo ment i wi try ny, któ re bę dą dla nas bar dziej
do god ne.

Opra co wa nie me dia pla nu

De cy zje, któ re są po dej mo wa ne na eta pie opra co wa nia me dia pla nu, de cy du ją o cha -
rak te rze, a w efek cie o sku tecz no ści kam pa nii. Pro ces przy go to wa nia te go do ku men -
tu po zwa la na nada nie od po wied niej struk tu ry głów nym czyn ni kom de cy du ją cym
o suk ce sie dal szych dzia łań: za się gu, sku tecz nym do tar ciu do gru py do ce lo wej, często -
tli wo ści emi sji form re kla mo wych, in ten syw no ści kam pa nii, do bo rze wi tryn czy ana -
li zie kon ku ren cji. War to rów nież pa mię tać, że pra ca z me dia pla nem to czy się przez ca -
ły czas trwa nia dzia łań re kla mo wych. Klu czo wy pro ces opty ma li za cji kam pa nii za -
cho dzi w dwóch miej scach – kie dy za czy na my two rzyć me dia plan (do ko nu je my wte -
dy opty ma li za cji pla no wa nych dzia łań na pod sta wie do świad cze nia oraz wy ni ków
do stęp nych ba dań) i wte dy, kie dy na pod sta wie bie żą cych da nych pod su mo wu je my
osią gnię te wy ni ki. Pod sta wo we za gad nie nia zwią za ne z wła ści wym opra co wa niem
kon cep cji dzia łań me dio wych to:

• Za sięg kam pa nii
To po ję cie od no si się za rów no do za się gu we wnątrz gru py do ce lo wej, jak i do za się gu
wśród wszyst kich in ter nau tów. Za sięg jest za zwy czaj okre śla ny pro cen to wo, np. za -
sięg 50 proc. w gru pie do ce lo wej ozna cza, że za mie rza my do trzeć z na szym prze ka -
zem do po ło wy osób za li cza ją cych się do od bior ców na sze go pro duk tu. War to tak że
zde fi nio wa ny w ten spo sób za sięg prze li czyć na licz by bez względ ne. Po zwa la to zapla -
no wać od po wied nie za ple cze tech nicz ne (ser we ry, łą cza in ter ne to we) do ob słu że nia na
stro nach in ter ne to wych du żej liczby wejść bę dą cej wy ni kiem dzia łań re kla mo wych.

Za sięg kam pa nii mo że być roz pa try wa ny ja ko: dzien ny, ty go dnio wy, mie sięcz ny lub  sku -
mu lo wa ny za sięg wi tryn, w któ rych się re kla mu je my. Za sięg mie sięcz ny mo że być mie rzo -
ny róż ny mi mia ra mi – za zwy czaj jest to licz ba użyt kow ni ków, ale mo że to być tak że licz -
ba od słon re kla mo wych wy emi to wa nych w ra mach kam pa nii. Naj czę ściej sto so wa ną mia -
rą jest za sięg li czo ny licz bą osób (kon su men tów), do któ rych do cie ra my. To roz róż nie nie jest
istot ne z punk tu wi dze nia bu do wa nia od po wied nie go za się gu kam pa nii. Je śli za mie rza my
do trzeć do 500 tys. osób z na szej gru py do ce lo wej w cią gu dwóch ty go dni, mo że się oka -
zać, że na le ży wy ku pić du żo in ten syw niej szą kam pa nię w wie lu ser wi sach. Emi sja u jed ne -
go, na wet du że go pod mio tu mo że się oka zać nie wy star cza ją ca. Je śli do dat ko wo za kła da my,
że każ dy kon su ment po wi nien obej rzeć na szą re kla mę trzy ra zy (cap ping 3), ozna cza to, że
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każ da oso ba z gru py do ce lo wej mu si po wró cić do wy bra ne go ser wi su w cią gu dwóch ty -
go dni przy naj mniej trzy ra zy lub pod czas jed nej wi zy ty wy ko nać śred nio co naj mniej trzy
od sło ny (przy za ło że niu, że we wszyst kich od sło nach bę dzie emi to wa na na sza re kla ma). 

Ta ką wie dzę uzy sku je się wła śnie pod czas ana li zy oglą dal no ści ser wi sów pod ką tem
ce lów kam pa nii. Od wszyst kich wy mie nio nych czyn ni ków mo gą za le żeć kosz ty emi -
sji re kla my. Sku mu lo wa na w krót kim okre sie kam pa nia mo że wy ma gać dla uzy ska -
nia za kła da nych efek tów wy ko rzy sta nia agre syw nych form, ser wi sów o więk szym
za się gu, a to ma wpływ na ca ło ścio wy koszt kam pa nii.

In ter net ofe ru je wie le uni ka to wych moż li wo ści emi sji i kie ro wa nia prze ka zu do wy -
bra nych grup kon su men tów. Jed nym z czę sto wy ko rzy sty wa nych na rzę dzi jest geo -
lo ka li za cja, któ ra umoż li wia emi to wa nie re klam in ter nau tom we dług miej sca ich za -
miesz ka nia (w prak ty ce we dług miej sca, z któ re go się łą czą z sie cią). Geo lo ka li za cja
pozwa la na re ali za cję kam pa nii re gio nal nych, np. tyl ko do miesz kań ców Ma zow sza,
lub lo kal nych, np. skie ro wa nych do miesz kań ców Pi ły. W ta kiej sy tu acji przy ob li cza -
niu za się gu na le ży uwzględ nić tak że aspekt geo gra ficz ny.

Pod czas pla no wa nia kam pa nii in ter ne to wej mo że my rów nież zde fi nio wać jej za kres ze
wzglę du na czas emi sji re kla my, wy bie ra jąc po rę dnia czy ty go dnia – np. re stau ra cja
mo że re kla mo wać się przed po rą lun chu. Po dob nie sklep przy go to wu ją cy week en do -
wą pro mo cję mo że emi to wać swo je re kla my tyl ko od śro dy do piąt ku.

• Czas trwa nia kam pa nii 
Od te go, ja ki jest za kła da ny czas trwa nia kam pa nii, za le ży wie le in nych wskaź ni ków.
Aby uzy skać za mie rzo ny za sięg, kam pa nia nie mo że trwać zbyt krót ko. Ba da nia od -
no szą ce się do użyt kow ni ków po szcze gól nych ser wi sów przed sta wia ne są w cy klach
mie sięcz nych. Mo że się za tem oka zać, że aby do trzeć do 100 proc. użyt kow ni ków
da nej wi try ny, mu si my emi to wać re kla my przez czte ry ty go dnie. Po nad to nie któ re
kam pa nie, aby za pew nić po żą da ny po ziom za pa mię ta nia, mu szą być wy świe tla ne
przez od po wied nio dłu gi czas. Istot ne jest też to, czy in ter net jest je dy nym me dium
uży tym w kam pa nii i jak czas oraz miej sca emi sji re klam w in ter ne cie są po wią za ne
z kam pa nią w in nych ka na łach mar ke tin go wych.

• Opty mal na czę sto tli wość emi sji re klam 
Waż nym czyn ni kiem, ja ki na le ży uwzględnić pod czas re ali za cji kam pa nii w in ter ne -
cie, jest tzw. cap ping. Jest to wskaź nik mó wią cy o tym, ile ra zy te mu sa me mu użyt -
kow ni ko wi zo sta nie wy świe tlo na re kla ma. Cap ping mo że być usta la ny za rów no
w od nie sie niu do ca łej kam pa nii, jak i po szcze gól nych form czy ser wi sów. Cap ping 4
ozna cza, że je den nie po wta rzal ny użyt kow nik zo ba czy re kla mę czte ry ra zy. Licz ba
wy świe tleń przy pa da ją cych na kon su men ta ma przede wszyst kim zwią zek ze sku -
tecz no ścią za pa mię ta nia ko mu ni ka tu re kla mo we go. In tu icyj nie moż na przy jąć, że
treść mar ke tin go wa, któ ra zo sta ła po wtó rzo na trzy ra zy, ma więk szą szan sę na za -
pa mię ta nie niż wy świe tlo na tyl ko raz. War to jed nak pa mię tać, że wraz z ko lej ny mi
emi sja mi re kla my zmniej sza się efek tyw ność kam pa nii. Je śli kon su ment obej rzy ko -
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mu ni kat 20 ra zy w cią gu trwa nia kam pa nii, nie zwięk szy to w tej sa mej pro por cji co
licz ba emi sji efek tu uzy ska ne go przez wy świe tle nie re klam. Zbyt agre syw na kam pa -
nia nie ogra ni cza ją ca licz by emi sji, zwłasz cza z wy ko rzy sta niem in wa zyj nych form re -
kla mo wych, mo że wy wo łać efekt prze sy ce nia i zra zić kon su men ta do re kla mo wa nej
mar ki. Po nad to ta ki spo sób pro wa dze nia dzia łań mar ke tin go wych jest wy jąt ko wo
nie efek tyw ny kosz to wo. Usta la jąc mak sy mal ną licz bę kon tak tów użyt kow ni ka
z rekla mą, na le ży przy jąć opty mal ny po ziom emi sji. W przy pad ku form in wa zyj -
nych nie po win no to być wię cej niż trzy. Po ziom cap pin gu usta la ny dla form tra dy -
cyj nych za le ży od wcze śniej szych do świad czeń oraz ro dza ju re ali zo wa nej kam pa nii,
jed nak za zwy czaj nie jest on wyż szy niż 7.

• Sku tecz ne do tar cie do gru py do ce lo wej 
Czyn ni kiem, któ ry jest zwią za ny z emi to wa niem kam pa nii in ter ne to wych, jest tzw.
współ ko rzy sta nie. Zja wi sko to wy stę pu je zwłasz cza w ser wi sach z po dob nej ka te go rii
te ma tycz nej. Nie jest jed nak re gu łą, dlatego na le ży za każ dym ra zem spraw dzać po ziom
te go wskaź ni ka. W kam pa nii pro mu ją cej np. sprzęt tu ry stycz ny mo że my za pla no wać jej
re ali za cję w dwóch du żych ser wi sach spor to wych. Mo że się jed nak oka zać, że 20 proc.
użyt kow ni ków tych ser wi sów to te sa me oso by. Za tem re ali za cja kam pa nii w obu ser -
wi sach skie ro wa na do 100 proc. in ter nau tów przy cap pin gu 3 ozna cza, że 20 proc. osób
zo ba czy na szą re kla mę sześć ra zy – dwa ra zy wię cej niż wy ma ga te go me dia plan.

• Do bór wi tryn i no śni ków
Ze wzglę du na ogra ni cze nia bu dże to we, któ re wpi sa ne są w dzia łal ność mar ke tin go -
wą, war to pod czas pla no wa nia kam pa nii se lek cjo no wać wi try ny pod ką tem war to -
ści dla po szcze gól nych użyt kow ni ków. Ja ko że sa ma gru pa do ce lo wa ma we wnętrz -
ne seg men ty, na koń co wym eta pie pla no wa nia i opty ma li za cji kam pa nii moż na zde -
cy do wać się na emi sję re klam tyl ko dla wy bra nych pod grup na sze go ce lu i pod tym
ką tem opty ma li zo wać kam pa nię. Przy po dej mo wa niu de cy zji, w ja kim ser wi sie bę -
dzie my re ali zo wać dzia ła nia, war to brać pod uwa gę tak że na sy ce nie for ma mi re kla -
mo wy mi. Je śli ser wis sprze da je i za miesz cza bar dzo du żo re klam, na sza mu si się prze -
bić się przez tzw. clut ter re kla mo wy („szum” in nych re klam). Po wo du je to, że nasz
prze kaz jest trud niej za uwa żal ny, co po cią ga za so bą ko niecz ność emi sji więk szej licz -
by od słon pro mo cyj nych, aby uzy skać za ło żo ny efekt. 

Przy pla no wa niu kam pa nii re kla mo wych trze ba wy ko rzy sty wać za le ty oraz ni we lo -
wać ogra ni cze nia po szcze gól nych klas me diów. Z te go punk tu wi dze nia za le tą in ter -
ne tu jest moż li wość do tar cia do pre cy zyj nie okre ślo nych grup do ce lo wych. Sieć ofe -
ru je nie spo ty ka ne w in nych me diach moż li wo ści okre śla nia, po mia ru i kon tro li efek -
tyw no ści do tar cia do wy bra nych grup kon su men tów. Po nad to war to pa mię tać o nie -
do stęp nej w in nych me diach do kład nej kon tro li sa me go prze bie gu i ana li zie efek tyw -
no ści pro wa dzo nych kam pa nii, a co za tym idzie – moż li wo ści in ge ro wa nia w prze -
bieg kam pa nii pod czas jej trwa nia, w tym wy mia ny kre acji re kla mo wych w do wol -
nym mo men cie. Do ko nu jąc wy bo ru wi tryn, do brze jest rów nież oprócz do pa so wa -
nia do gru py do ce lo wej wziąć pod uwa gę in ne ele men ty wpły wa ją ce na na sze dzia ła -
nia ta kie jak treść i ja kość stron. 
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Kry te rium te ma tycz ne po zwa la oce nić ser wis pod ką tem do pa so wa nia kon tek sto we -
go do na sze go pro duk tu. Je śli re kla mu je my sa mo chód, war to ro bić to w wi try nach
mo to ry za cyj nych, a opro gra mo wa nie reklamować w spe cja li stycz nych ser wi sach na
te mat te le fo nii i no wych tech no lo gii (choć nie jest to je dy ny spo sób na re ali za cję kam -
pa nii). Kry te rium ja ko ścio we umoż li wia do pa so wa nie oto cze nia, w ja kim za mie rza -
my pre zen to wać nasz pro dukt, do po żą da ne go po zy cjo no wa nia w świa do mo ści od -
bior ców. Je śli pro mo wa ny to war lub usłu ga na le ży do ka te go rii dóbr luk su so wych,
ra czej nie moż na do je go pro mo cji wy ko rzy sty wać wi tryn o ni skiej ja ko ści lub skie -
ro wa nych do na sto lat ków. War to wy se lek cjo no wać ta kie ser wi sy, dzię ki któ rym tak -
że mar ka re kla mo daw cy zy ska. Kry te rium ilo ścio we po zwa la na oce nę po ten cja łu wi -
tryn. Czę sto zda rza się, że wy bra na na wstęp nym eta pie two rze nia me dia pla nu stro -
na jest bar dzo do brze do pa so wa na do gru py do ce lo wej, jed nak nie ofe ru je ocze ki wa -
ne go za się gu. Przy kła dem mo że być do pa so wa nie na po zio mie 80 proc. do gru py, np.
me ne dże rów w ser wi sie fi nan so wym. Je śli jed nak za sięg wi try ny wy no si 100 tys.
użyt kow ni ków mie sięcz nie, w prak ty ce ofe ru je ona tyl ko 80 tys. użyt kow ni ków
z na szej gru py do ce lo wej. Do pa so wa nie do tej gru py jest niż sze w por ta lu in ter ne to -
wym, gdzie mo że wy no sić np. 10 proc. Jed nak bio rąc pod uwa gę za sięg mie sięcz ny
por ta lu wy no szą cy 2 mln osób, mo że my uzy skać do tar cie do 200 tys. osób z na szej
gru py. 

W więk szo ści sy tu acji sta je my przed wy bo rem lep sze go do pa so wa nia lub więk sze go
za się gu. W ta kich przy pad kach naj czę ściej na le ży kie ro wać się efek tyw no ścią kosz to -
wą re ali za cji kam pa nii. Przy wy bo rze wi try ny trze ba też wziąć pod uwa gę do stęp ność
po szcze gól nych form re kla mo wych. Nie wszyst kie ser wi sy przyj mu ją bo wiem ta kie
sa me for ma ty, od no si się to zwłasz cza do dzia łań nie stan dar do wych. Po nad to na le ży
się upew nić, czy da na wi try na ofe ru je po trzeb ne nam na rzę dzia po mia ro we.

• Ana li za kon ku ren cji
Waż nym ele men tem przy go to wy wa nia stra te gii me dio wej po win na być rów nież ana -
li za ak tyw no ści kon ku ren cji. Dzię ki niej uzy sku je my in for ma cje o tym, w ja kich miej -
scach pro mu ją się in ne pod mio ty z bran ży, ja kie wy ko rzy stu ją for my re kla mo we, ja -
kie go ję zy ka i środ ków ko mu ni ka cji uży wa ją. Ana li za dzia łań kon ku ren cji po zwa la
z jed nej stro ny unik nąć (je śli to ko niecz ne lub za kła da ne) obec no ści w miej scach
zawłasz czo nych przez in ne mar ki, a z dru giej – umoż li wia wy ko rzy sta nie ich do -
świad czeń. Ta ka wie dza mo że po słu żyć zwłasz cza do nie po wie la nia błę dów po peł nio -
nych przez mar ki kon ku ren cyj ne.

Za kup po wierzch ni i mo del emi sji re kla my

Mo de le za ku pu prze strze ni re kla mo wej w in ter ne cie moż na po dzie lić na trzy
pod sta wo we gru py: 
• sprze daż na pod sta wie licz by od słon,
• roz li cze nie za okre ślo ne dzia ła nia kon su men ta,
• mo del mie sza ny, łą czą cy dwa po wyż sze.

VIII – Działania promocyjne w internecie
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Wy bór jed nej z wy mie nio nych opcji wią że się z okre ślo nym spo so bem roz li cza nia
wy dat ków za kam pa nię. Każ dy mo del jest od po wied ni dla okre ślo ne go ty pu kam pa -
nii w za leż no ści od ce lów, któ re za mie rza my dzię ki niej osią gnąć. Pod sta wo we spo so -
by sprze da ży prze strze ni pro mo cyj nej w in ter ne cie to:
• CPM (ang. cost per mil le) – opła ta za 1 tys. emi sji da nej for my re kla my. Jest to

mo del naj bar dziej roz po wszech nio ny, po zwa la z gó ry usta lić, za co do kład nie pła ci
re kla mo daw ca. Jed na emi sja (od sło na) ozna cza jed no krot ne za pre zen to wa nie re kla -
my. Na le ży przy tym pa mię tać, że jed na od sło na nie rów na się jed ne mu użyt kow -
ni ko wi. Czas trwa nia od sło ny uza leż nio ny jest od cza su prze by wa nia internauty na
kon kret nej stro nie.

• FF (ang. flat fee) – sta ła opła ta za czas emi sji re kla my (dzień, ty dzień, mie siąc).
Rekla mo daw ca nie wie z gó ry, ile emi sji ku pu je ani ja ki za sięg osią gnie, sza cun ki te
wy ko nu je się na pod sta wie da nych hi sto rycz nych. Więk szość ofert spon so rin go -
wych sprze da wa na jest na pod sta wie te go mo de lu za ku pu. 

• CPC (ang. cost per click) – opła ta za klik nię cie w re kla mę. Ce na za zwy czaj uza -
leż nio na jest od for my re kla my i roz wią zań kre acyj nych (z za sa dy atrak cyj niej sze
roz wią za nie gra ficz ne bar dziej za chę ca do klik nięć). Roz li cze nie mo że na stę po wać
przed kam pa nią (ku pu je my okre ślo ną licz bę klik nięć) lub po niej (usta lo na opła ta za
wszyst kie klik nię cia w da nym okre sie). Jest to mo del co raz rza dziej sto so wa ny
w rekla mie ty pu di splay – sa me klik nię cia prze sta ły być dla re kla mo daw ców war -
to ścio we. Ma za sto so wa nie w kam pa niach e -com mer ce.

• CPA (ang. cost per ac tion/aqu isi tion) – dość po jem na ka te go ria. Obej mu je opłatę
za kon kret ne dzia ła nie pod ję te przez in ter nau tę (za zwy czaj na stro nie do ce lo wej,
cho ciaż nie jest to re gu łą). Są to np.: za po zna nie się z da nym tek stem, wy peł nie nie
an kie ty, zo sta wie nie da nych oso bo wych, za ło że nie kon ta ban ko we go, za kup książ -
ki itp. Mo de le CPA są naj bar dziej ry zy kow ne z punk tu wi dze nia ser wi sów emi tu ją -
cych re kla mę. Dla te go też czę sto sto su je się kam pa nie te sto we na mniej szej licz bie
od słon, a póź niej na pod sta wie uzy ska nych da nych ne go cju je wa run ki CPA. Oddziel -
ną kwe stią jest me to da zli cza nia efek tów – w przy pad ku bar dziej skom pli ko wa nych
usług pod ję cie przez in ter nau tę okre ślo ne go dzia ła nia nie mu si na stę po wać w chwi -
li kon tak tu z re kla mą. Do te go ty pu sy tu acji za li cza się tzw. efekt post -im pres sion
(od ro czo ne dzia ła nie pod wpły wem re kla my). Ta kie przy pad ki war to uwzględ nić
w ana li zie sku tecz no ści kam pa nii roz li cza nej na pod sta wie mo de lu CPA.

• Re ve nue sha re (po dział zy sków) – mo del, w któ rym re kla mo daw ca nie pła ci bez po -
śred nio za wy emi to wa ną kam pa nię, ale dzie li się zy ska mi uzy ska ny mi dzię ki dzia ła -
niom pro mo cyj nym z ser wi sem wy świe tla ją cym re kla mę. Przy kład: pro mu jąc księ gar -
nię in ter ne to wą, uzy skam okre ślo ny pro cent od za ku pów do ko na nych przez prze kie ro -
wa ne go prze ze mnie klien ta. Jest to wa riant mo de lu CPA, z tym że wy na gro dze nie jest
usta la ne nie kwo to wo, ale pro cen to wo. Tak jak w przy pad ku mo de li CPA istot nym ele -
men tem sys te mu jest tech no lo gia mie rzą ca efek tyw ność. Wpły wa ona na spo sób za li -
cze nia in ter nau ty ja ko po zy ska ne go przez kon kret ną wi try nę. Ma to dla wła ści cie la ser -
wi su klu czo we zna cze nie z punk tu wi dze nia do cho dów i opła cal no ści przed się wzię cia.

Ko lej nymi za gad nie niami zwią za nymi z pla no wa niem kam pa nii i do bo rem od po wied -
nich no śni ków są mo del i spo sób emi sji re kla my. Wy bór ten zwią za ny jest z okre śle -
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niem te go, gdzie i w ja ki spo sób re kla ma bę dzie wy świe tla na. Mo de le te są two rzo ne
przez sa mych wy daw ców lub przez pod mio ty ich re pre zen tu ją ce (np. sie ci re kla mo we).
Wy bór mo de lu emi sji za le ży od ce lu po sta wio ne go przed kam pa nią oraz spe cy fi ki gru -
py do ce lo wej. Przy je go usta la niu bie rze się tak że pod uwa gę po trze bę do pa so wa nia
te ma tycz ne go, de mo gra ficz ne go, miej sca emi sji czy prze ka zu re kla mo we go. Za sa dą
jest, że im mniej szcze gó ło wo do bra na po wierzch nia, tym niż sza jest cena po je dyn czej
emi sji. Mo że się to jed nak wią zać z ry zy kiem ob ni że nia efek tyw no ści kam pa nii.
W prak ty ce na le ży za tem za cho wać od po wied nie pro por cje po mię dzy tymi wskaź ni -
ka mi. Naj czę ściej kam pa nie ty pu di splay re ali zo wa ne są w na stę pu ją cych mo de lach:
• ROS (ang. run on si te) – emi sja re kla my w ob rę bie kon kret nej wi try ny. Re kla ma mo -

że się po ja wić w każ dym jej miej scu. W przy pad ku du że go por ta lu ogól no te ma tycz ne -
go za kup ROS ozna cza kam pa nię, w któ rej te ma ty ka ser wi su jest mniej istot na – naj -
więk sze zna cze nie mają mak sy ma li za cja za się gu i mi ni ma li za cja kosz tu do tar cia.

• RON (ang. run on ne twork) – emi sja re kla my w ob rę bie wszyst kich wi tryn re -
pre zen to wa nych przez da ną sieć re kla mo wą. W przy pad ku sie ci re kla mo wej za kup
RON rów nież ozna cza kam pa nię, w któ rej te ma ty ka ser wi su jest mniej istot na – naj -
więk sze zna cze nie ma mak sy ma li za cja za się gu.

• Sek cja – emi sja re kla my w wy bra nej czę ści wi try ny, por ta lu (np. dział Biz nes). Sek -
cją mo że być rów nież stro na głów na ser wi su ozna cza na za zwy czaj skró tem SG.
Mo del sto so wa ny w kam pa niach, w któ rych istot ne jest do dat ko we za wę że nie te -
ma tycz ne lub kon tek sto we. Dzia ła nia spon so rin go we w więk szo ści przy pad ków są
skon cen tro wa ne na stro nie głów nej ser wi su.

• ROC (ang. run on ca te go ry) – re kla ma w ka te go rii te ma tycz nej. Mo del ten umoż -
li wia do tar cie do du żej gru py użyt kow ni ków za in te re so wa nych kon kret ną te ma ty -
ką. Klient nie ma jed nak wpły wu na to, w któ rych ser wi sach w ob rę bie ka te go rii
zosta nie wy emi to wa na re kla ma. Przy kład – emi sja re kla my we wszyst kich ser wi -
sach por ta lu o te ma ty ce eko no micz nej.

For mal nie kry te ria kie ro wa nia re kla my, po tocz nie okre śla ne mia nem „tar ge to wa nia”
(ang. tar ge ting), moż na po dzie lić na trzy gru py:
• tech no lo gicz ne – wy świe tla nie re klam ze wzglę du na po sia da ny przez użyt kow -

ni ków ro dzaj prze glą dar ki, sys te m ope ra cyj ny, roz dziel czo ść ekra nu, do me nę, nu -
mer IP itp.;

• de mo gra ficz ne – wy ko rzy stu ją ce kwe stio na riu sze wy peł nio ne przez użyt kow ni -
ków, po zwa la ją ce na wy świe tla nie re klam oso bom ze wzglę du na ich płeć, wiek,
miej sce za miesz ka nia, za wód, za in te re so wa nia;

• be ha wio ral ne – opie ra ją ce się na sys te mach mo ni to ru ją cych za cho wa nie użyt -
kow ni ków w sie ci i do sto so wu ją ce re kla mę do ich za in te re so wań lub spo so bu kon -
sump cji in ter ne tu.

Po miar efek tyw no ści

Ist nie je wie le spo so bów po mia ru efek tyw no ści kam pa nii re ali zo wa nych w in ter ne cie.
Pod sta wo wy mi wskaź ni ka mi sku tecz no ści każ dej kam pa nii są za wsze: wzrost sprze -
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da ży, wzrost świa do mo ści mar ki, zna jo mo ści fir my, po żą da na zmia na wi ze run ku.
Je że li za ło że niem kam pa nii by ło uno wo cze śnie nie spo so bu po strze ga nia mar ki, to ba -
da nie, któ re po twier dzi ta ką zmia nę, po twier dzi jej suk ces. Po miar efek tyw no ści mo -
że też opie rać się na ba da niu eko no micz nych wskaź ni ków sku tecz no ści dzia łań re kla -
mo wych, np. na ob li cze niu śred nie go kosz tu wy ko na nia okre ślo nej ak cji, na któ rej
nam za le ża ło, np. re je stra cji w ser wi sie in ter ne to wym, kosz tu po zy ska nia no we go
klien ta, któ ry ku pił coś w na szym skle pie, umó wił się na spo tka nie z przed sta wi cie -
lem han dlo wym czy wy słał za py ta nie e -ma ilo we z proś bą o wy ce nę usług. Mie rze -
nie sku tecz no ści ma bez po śred ni zwią zek z wła ści wym zde fi nio wa niem ce lów kam -
pa nii na po cząt ku na szych dzia łań.

W in ter ne cie funk cjo nu ją wy spe cja li zo wa ne wskaź ni ki uła twia ją ce po miar sku tecz no -
ści wy mie nio nych dzia łań. Naj czę ściej spo ty ka ną mia rą ba da nia efek tyw no ści re kla -
mo wej, któ ra by ła już wspo mi na na, jest współ czyn nik CTR, czy li tzw. kli kal ność.
Jest to naj prost szy i je den z naj star szych mier ni ków sku tecz no ści kam pa nii okre śla -
ją cy pro cen to wo sto su nek licz by osób, któ re klik nę ły w no śnik pro mo cyj ny, do licz -
by od słon re kla my. Za zwy czaj wskaź ni ki CTR stan dar do wych kam pa nii oscy lu ją wo -
kół kil ku pro cent. Współ czyn nik CTR moż na też ob li czać w sto sun ku do re kla my, np.
w wy szu ki war ce czy na no śni kach in ne go ty pu wła ści wie od no si się on do każ dej
for my, któ ra ma moż li wość klik nię cia. 

Na le ży zwró cić uwa gę, że zwłasz cza przy śred nich i du żych kam pa niach re ali zo wa -
nych w in ter ne cie dzia ła też tzw. efekt echa (ang. post -im pres sion), któ re go nie da się
do koń ca zmie rzyć wskaź ni kiem CTR. Do ty czy on sy tu acji, w któ rej kon su ment pod -
czas kam pa nii nie kli ka w emi to wa ne re kla my, ale pod jej wpły wem po upły wie okre -
ślo ne go cza su od wie dza re kla mo wa ną wi try nę. War to więc spo sób po mia ru efek tyw -
no ści usta lić jesz cze przed kam pa nią, pod czas de fi nio wa nia jej ce lów.

W dzia ła niach, w któ rych wskaź nik kli kal no ści nie od gry wa du żej ro li (np. w kam pa niach
wi ze run ko wych), me to dą mie rze nia suk ce su kam pa nii jest moż li wość wy ko na nia in ter -
ne to we go ba da nia z wy ko rzy sta niem kwe stio na riu sza. Słu ży to spraw dze niu ewen tu al -
ne go wzro stu świa do mo ści mar ki bądź zmia ny po strze ga nia po szcze gól nych jej cech. Do -
dat ko wo przy oka zji ta kich ba dań war to skie ro wać je za rów no do osób, któ re wi dzia ły
re kla mę, jak i do tych, któ re jej nie wi dzia ły (czy li do tzw. gru py kon tro l nej). W ten spo -
sób mo że my usta lić rze czy wi stą efek tyw ność re kla my wśród kon su men tów. Przy re ali -
za cji ba dań war to spraw dzać to, czy in ne dzia ła nia mar ke tin go we re ali zo wa ne w tym
sa mym cza sie w in nych me diach nie mo gły mieć wpły wu na ich wy nik.

Ba zą do po mia ru efek tyw no ści kam pa nii w in ter ne cie są udo stęp nia ne przez por ta le,
ser wi sy in ter ne to we i sie ci re kla mo we bie żą ce sta ty sty ki wy ni ków kam pa nii. W od -
róż nie niu od in nych me diów w in ter ne cie ma my moż li wość pod glą du bie żą cej sku tecz -
no ści dzia łań re kla mo wych. Wła ści wie na bieżąco mo że my ob ser wo wać, jak czę sto kli -
ka ne są re kla my. Wy daw cy udo stęp nia ją pod gląd pod sta ty sty ki wszyst kich form i for -
ma tów, dzię ki cze mu mo że my też spraw dzać, jak czę sto są kli ka ne re kla my emi to wa -
ne nie tyl ko w ra mach ca łej kam pa nii, lecz tak że w po szcze gól nych ser wi sach. W czasie
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trwa nia kam pa nii mo że my opty ma li zo wać na sze dzia ła nia, np. po przez wy łą cza nie
nie któ rych mniej efek tyw nych form z emi sji i za stę po wa nie ich kre acja mi, któ re są sku -
tecz niej sze. Mo że my też cał ko wi cie re zy gno wać z emi sji lub za mie niać ser wi sy,
w których są wy świe tla ne. W ten spo sób mo że my pod no sić efek tyw ność kam pa nii
– i to za rów no w od nie sie niu do współ czyn ni ka CTR, jak i wskaź ni ka CPA.

Mo ni to ru jąc na bie żą co efek tyw ność kam pa nii, mo że my spraw dzać, z ja kie go ser wi -
su po zy sku je my naj wię cej osób re je stru ją cych się lub ku pu ją cych w na szym skle pie
in ter ne to wym. Pod czas ana li zy efek tyw no ści kam pa nii mo że się oka zać, że okre ślo -
na wi try na spro wa dza do na sze go skle pu du żą licz bę osób (co ozna cza wy so ki wskaź -
nik CTR), jed nak re la tyw nie ma ły od se tek tych użyt kow ni ków coś ku pu je. Tym cza -
sem je śli ce lem kam pa nii jest wy ge ne ro wa nie jak naj wyż sze go po zio mu sprze da ży,
mo że się oka zać, że po zy ski wa nie użyt kow ni ków nie jest po wią za ne z ich kon wer sją. 
Ze sku tecz no ścią re kla my in ter ne to wej zwią za ne jest po ję cie „efek tyw nej czę sto tli wo -
ści”. Pla nu jąc kam pa nię czy opty ma li zu jąc ją w trak cie emi sji, na le ży roz waż nie po -
dejść do okre śle nia licz by wy świe tleń re kla my w ta ki spo sób, aby za pew nić jej sku -
tecz ne za pa mię ta nie przez kon su men ta. War to tak do brać efek tyw ną czę sto tli wość
emi sji rekla my, aby z jed nej stro ny jak naj bar dziej ob ni żyć jej kosz ty, a z dru giej – uzy -
skać mak sy mal ny efekt. In tu icyj nie moż na przy jąć, że wy świe tle nie jed ne mu in ter -
nau cie 20 ra zy tej sa mej re kla my jest prze sa dą. Efek tyw nie 4-6-krotna emisja po win -
na za pew nić opty mal ny po ziom za pa mię ta nia. Za tem każ da ko lej na emi sja po nad ten
efek tyw ny po ziom jest już bez ce lo wym wy da wa niem pie nię dzy – po nie waż za ło że -
nia kam pa nii zo sta ły osią gnię te. 

Czę sto tli wość emi sji za le ży nie tyl ko od ro dza ju i for my wy ko rzy sta nej re kla my, lecz
tak że od pro duk tu, gru py do ce lo wej, ro dza ju kre acji, wiel ko ści form, któ re wy ko rzy -
stu je my w kam pa nii. Dla każ dej kam pa nii wskaź nik efek tyw nej czę sto tli wo ści mo że
kształ to wać się ina czej, za le ży to tak że od po pu lar no ści da nej mar ki. Czę sto tli wość ma
tak że wpływ na ce nę i za sięg re ali zo wa nych dzia łań. Aby zwięk szyć pla no wa ny za -
sięg kam pa nii bez zwięk sza nia bu dże tu, za miast wy świe tlać stu oso bom 10 ra zy tę
sa mą kre ację (łącz nie 1 tys. emi sji), mo że my wy świe tlić raz, ale 1 tys. użyt kow ni ków.
Dzię ki te mu za bie go wi ob ni ża my, co praw da, cap ping (z 10 do 1), jed nak uzysku je -
my zwięk sze nie za się gu re kla my (ze 100 do 1 tys. osób). Jest to je den z przy kła dów
de cy zji, ja kie sto ją przez oso ba mi pla nu ją cy mi kam pa nie w in ter ne cie.

Czę sto tli wość emi sji re kla my ma tak że zwią zek z efek tyw no ścią mie rzo ną współ -
czyn ni kiem CTR. Wraz z ko lej ny mi emi sja mi skie ro wa ny mi do te go sa me go użyt -
kow ni ka spa da jej kli kal ność. Mo że my za ło żyć, że oso ba, któ ry wi dzia ła re kla mę pięć
ra zy i nie wy ko na ła żad nej ak cji, już w nią nie klik nie. Ana li za efek tyw no ści kam pa -
nii re kla mo wych w in ter ne cie po ka zu je, że czę sto tli wość emi sji re kla my zna czą co spa -
da po czwar tej emi sji kre acji na użyt kow ni ka. Jest to po ziom, przy któ rym przyj mu -
je się, że kli kal ność spa da na ty le, że nie jest już opła cal ne dal sze jej emi to wa nie.

Waż nym eta pem ana li zy efek tyw no ści kam pa nii re kla mo wej jest pro ces wy cią ga nia
i wdra ża nia wnio sków. Na wet je śli nie od ra zu bę dzie my w sta nie wy ko rzy stać i wdro -

VIII – Działania promocyjne w internecie
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żyć wnio ski pły ną ce z ana li zy efek tyw no ści, to na pew no po mo gą nam one w de fi nio -
wa niu przy szłych kam pa nii. Wy cią ga nie wnio sków z re ali zo wa nych kam pa nii po -
zwa la fir mie na bu do wa nie wie dzy na te mat dzia łań mar ke tin go wych w in ter ne cie.
Wraz ze wzro stem licz by re ali zo wa nych kam pa nii ro śnie tak że wie dza na te mat opty -
ma li za cji dzia łań. Na le ży jed nak pa mię tać, że in ter net jest nie zwy kle dy na micz nym
me dium. Ozna cza to, że o ile pew ne ogól ne za sa dy dzia łań mar ke tin go wych po zo sta -
ją nie zmien ne przez dłuż szy czas, o ty le znacz na część uwa run ko wań mo że ulec istot -
nej zmia nie w cią gu kil ku mie się cy. War to za tem umie jęt nie łą czyć do świad cze nie zdo -
by te pod czas wła snych dzia łań z no wy mi tren da mi mar ke tin go wy mi.

Za rów no pod czas pro ce su pla no wa nia kam pa nii w sie ci, jak i pod czas po mia ru efek -
tyw no ści war to pa mię tać tak że o zja wi sku na si le nia kam pa nii. Pierw sza część kam -
pa nii jest zwy kle in ten syw na, a na stęp na od po wia da tyl ko za utrwa le nie prze ka zu.
Zda rza się, że w dru giej czę ści kam pa nii prze kaz re kla mo wy ule ga mo dy fi ka cji. Ta kie
roz ło że nie ak tyw no ści jest za mie rzo ne i wy ni ka z tak tycz nych ce lów me dio wych.
W pierw szym eta pie re ali za cji kam pa nii głów nym ce lem jest szyb kie zbu do wa nie za -
się gu, co w prak ty ce ozna cza do tar cie z prze ka zem re kla mo wym do jak naj więk szej
licz by osób z gru py do ce lo wej. Moż na przy jąć, że 60-70 proc. środ ków fi nan so wych
po win no być wy ko rzy sta nych w pierw szej po ło wie kam pa nii, a 30 proc. w dru giej
– w za leż no ści od efek tu, ja ki chce my uzy skać. Po osią gnię ciu za kła da ne go za się gu
zwy kle na stę pu je mniej in ten syw ny dru gi okres kam pa nii, w któ rym prze kaz jest
utrwa la ny lub wpro wa dza ne są do dat ko we ele men ty ko mu ni ka cji.

Do opty ma li za cji po mia ru efek tyw no ści na le ży pod cho dzić z roz wa gą. Nie moż na
opie rać się na jed nym wskaź ni ku po mia ru efek tyw no ści. Nie za wsze kam pa nia na sta -
wio na na uzy ska nie wy so kie go CTR mo że być re ali zo wa na wy łącz nie for ma mi, któ -
re ją gwa ran tu ją. Nad uży wa nie np. form agre syw nych mo że zre ali zo wać efekt w po -
sta ci po żą da ne go po zio mu kli kal no ści, jed nak z dru giej stro ny wpły nąć ne ga tyw nie
na wi ze ru nek fir my.
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No wy, in ny, lep szy PR

Sieć zmie ni ła wie le ob sza rów ak tyw no ści biz ne so wej. Jed nak in ter net w wy jąt ko wy spo -
sób wpły nął na po dej ście do pu blic re la tions, po nie waż nadał on zna cze nie pro ce so wi, za -
kre so wi oraz po trze bie ko mu ni ka cji. Rze czy wi stość in ter ne tu to sfe ra nie zno szą ca sta gna -
cji, na sta wio na na wy mia nę my śli, in for ma cji i po glą dów. Moż na po wie dzieć, że tra dy -
cyj ny PR róż ni się od pu blic re la tions cza sów in ter ne tu tym, czym że glu ga śród lą do wa od
prze mie rza nia oce anów. Szer sze wo dy stwa rza ją więk sze za gro że nia, lecz da ją tak że o wie -
le więk sze moż li wo ści. Co waż ne, no we na rzę dzia zmie ni ły rów nież po dej ście do po ję cia
kon tro li. O ile rze kę moż na ure gu lo wać, o tyle oce an po zo sta je otwar ty i wol ny. Waż -
nymi aspek tami zmian, któ re ob ser wu je my, jest nie spo ty ka ne wcze śniej zbli że nie i prze -
ni ka nie się mar ke tin gu oraz pu blic rela tions. Wraz z ewo lu cją ocze ki wań kon su men tów,
spad kiem sku tecz no ści i za ufa nia do tra dy cyj nej, na tar czy wej re kla my ro śnie za po trze bo -
wa nie na otwar tą ko mu ni ka cję ze stro ny firm. Klien ci co raz czę ściej ocze ku ją part ner skie -
go trak to wa nia oraz re al ne go wpły wu na kształt pro duk tów ich ulu bio nych ma rek. Wy -
mu sza to stop nio wą zmia nę po dej ścia przed się biorstw do ko mu ni ka cji z ryn kiem. Ten roz -
dział po świę co ny jest no wym zja wi skom i na rzę dziom, ja kie niesie ze so bą in ter net w ob -
sza rze sze ro ko ro zu mia nej ko mu ni ka cji z oto cze niem firm.

W mo im prze ko na niu za spra wą moż li wo ści na rzę dzi in ter ne to wych PR prawie zbli -
żył się do swo jej teo re tycz nej isto ty: „Pu blic re la tions to sztu ka i po trze ba pro wa dze -
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Rozdział IX

Pu blic re la tions
w in ter ne cie

„Eventually, most businesses will use blogs to communicate with customers, suppliers
and employees” – Bill Gates, Microsoft

Ksiazka-Kaznowski Rozdz 9:Layout 1  12.11.2008  17:37  Page 157



158

nia uczci wej roz mo wy – bez za ka mu flo wa nych in ten cji i ma ni pu la cji – to dia log w po -
szu ki wa niu zro zu mia łych ra cji i ar gu men tów” – prof. Je rzy Olędz ki.

Sze ro ka do stęp ność źró deł in for ma cji oraz na rzę dzi wy mia ny po glą dów i opi nii spra -
wia, że zmie nia się ro la me diów w ko mu ni ka cji firm z kon su men ta mi. Dzi siaj każ da
mar ka mo że roz ma wiać wprost z klien ta mi czy part ne ra mi. Dzię ki no wym, in ter ne -
to wym moż li wo ściom bez po śred nie go do tar cia do od bior ców (ta kim jak: fo ra, gru -
py dys ku syj ne czy blo gi) na wet ma łe pod mio ty nie są ska za ne na ko niecz ność po zy -
ski wa nia przy chyl no ści me diów. Bez po śred ni cha rak ter re la cji po mię dzy fir mą a klien -
ta mi spra wia, że zmie nia się tak że ro la agen cji re kla mo wych i pu blic re la tions. Stro -
na in ter ne to wa czy blog jest wła snym me dium każ dej or ga ni za cji. Tyl ko od spraw -
no ści osób od po wie dzial nych za jej roz wój za le ży, czy po ten cjał no wych na rzę dzi zo -
sta nie pra wi dło wo wy ko rzy sta ny. 

No we spoj rze nie na ro lę i moż li we funkcje, ja kie ma speł niać wi try na fir mo wa, po -
zwa lają wła ści wie za pla no wać stra te gię or ga ni za cji. Wła sna stro na to praw dzi wa war -
tość, na wet je śli do cie ra tyl ko do czę ści na szych od bior ców. W cza sach, kie dy więk szość
in for ma cji o pro duk tach i usłu gach jest po szu ki wa na wła śnie on li ne, każ de za nie dba -
nie ak tu ali za cji czy roz wo ju stro ny mo że przy no sić wy mier ne stra ty. Na bie ra to szcze -
gól ne go zna cze nia zwłasz cza w chwi li, gdy kon su ment po szu ku je in for ma cji o pro duk -
cie czy usłu dze. Przed się bior stwo mo że wie le stra cić, je śli nie bę dzie w sta nie do star czyć
od po wied nich tre ści. In ter net się zmie nia, a użyt kow ni cy ko rzysta ją ze stron ko mer -
cyj nych je dy nie w celu za spo ka ja nia kon kret nych po trzeb. Każ da fir ma mu si do mak -
si mum wy ko rzy stać wi zy tę kon su men ta w swo im ser wi sie. 

W świe cie PR ni gdy tak wie le nie za le ża ło od nadaw cy ko mu ni ka tu. Dzi siaj przed się -
bior stwa, or ga ni za cje czy in ni uczest ni cy pro ce su ko mu ni ka cji w kre owa niu od bio ru
swo jej dzia łal no ści nie są uza leż nie ni od me diów. Co wię cej, co raz czę ściej blo gi, wi -
deo, wi ki i in ne for my obec no ści w sie ci sta no wią in spi ra cję dla dzien ni ka rzy i wy daw -
ców. We współ cze snym świe cie me dia nie po tra fią obejść się bez in ter ne tu i co raz czę -
ściej prze ka zy pojawia ją ce się w pra sie czy te le wi zji opie ra ją się na hi sto riach za czerp -
nię tych z sie ci. In ter net do star cza tak że na rzę dzi w znacz nym stop niu uła twia ją cych
i przy spie sza ją cych ko mu ni ka cję z dzien ni ka rza mi. Przy kła dem ta kich roz wią zań są
wir tu al ne biu ra pra so we, któ re umoż li wia ją mię dzy in ny mi au to ma tycz ną dys try -
bu cję ko mu ni ka tów dla me diów, bu do wa nie baz dzien ni ka rzy, roz sy ła nie elek tro nicz -
nych po wia do mień, re ali za cję trans mi sji z kon fe ren cji pra so wych czy wresz cie za -
miesz cza nie ma te ria łów fil mo wych. Wszyst kie te moż li wo ści wzbo ga ca ją spo so by
współ pra cy z me dia mi. Dzię ki te mu obec ność firm w sie ci sta je się co raz waż niej sza
z dwóch po wo dów. Z jed nej stro ny po zwa la na nie za leż ne i swo bod ne kre owa nie mar -
ki w oczach kon su men tów, z dru giej – da je szan sę na przed sta wie nie swo ich moc -
nych stron tra dy cyj nym me diom.

In ter net zmie nia ob li cze pu blic re la tions od zo rien to wa ne go na po zy ska nie za in te re -
so wa nia me diów na ta kie, któ re go pod sta wo wym za da niem jest bez po śred nia ko mu -
ni ka cja z po żą da ny mi gru pa mi od bior ców. To nie tyl ko no we po dej ście do bu do wa -
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nia stra te gii PR, lecz także in ny ję zyk ko mu ni ka cji. No wy ję zyk na rzu ca re wi zję
dwóch aspek tów zwią za nych z bu do wa niem re la cji. Po pierw sze, od no si się do du żo
więk szej otwar to ści i uczci wo ści w ko mu ni ka cji, po dru gie – wy ma ga pro ste go, cza -
sa mi wręcz po tocz ne go słow nic twa, któ re jest bli skie kon su men tom. 

Nie ste ty, te zmia ny, a co za tym idzie – in ne niż do tych czas re gu ły obo wią zu ją ce w świe -
cie PR, przy spa rza ją wie lu pro ble mów przed sta wi cie lom tra dy cyj ne go my śle nia o ko -
mu ni ka cji. Jed nym z naj lep szych przy kła dów zmian, któ re za cho dzą za rów no w ko -
mu ni ka cji we wnętrz nej, jak i ze wnętrz nej, są blo gi fir mo we. Kie dyś nie do wy obra że -
nia by ło, aby w imie niu przed się bior stwa wy po wia dał się zwy kły pra cow nik. Funk cja
re pre zen ta cji fir my na ze wnątrz na le ża ła za zwy czaj do osób za rzą dza ją cych lub rzecz -
ni ka pra so we go. Co wię cej, na wet je śli w ro li eks per tów wy stę po wa ły oso by zaj mu ją -
ce się po szcze gól ny mi ob sza ra mi biz ne su, ich wy po wie dzi by ły do sto so wy wa ne do obo -
wią zu ją cych w fir mie za sad. Funk cjo no wa nie dzia łów pu blic re la tions spro wa dza ło się
w znacz nym stop niu do za rzą dza nia spo so bem i ja ko ścią ko mu ni ka cji ze świa tem ze -
wnętrz nym, a w przy pad ku ko mu ni ka cji we wnętrz nej – tak że z pra cow ni ka mi. 

Obec nie co raz czę ściej wła śnie pra cow ni cy two rzą ob raz przed się biorstw. Blo gi pro wa -
dzo ne przez spe cja li stów w swo ich dzie dzi nach opo wia da ją ce o pra cy na rzecz fir my
są zja wi skiem co raz bar dziej po wszech nym. Stwa rza to no we wy zwa nia dla osób od -

IX – Pu blic re la tions w in ter ne cie
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Marketing i sprzedaż

Obsługa klienta

IT

Strategia

Działalność operacyjna

Zarządzanie

Rozwój i nowe projekty

Supply-chain management

Finanse

Zasoby ludzkie

Procurement

Procedury i przepisy prawne

Zarządzanie ryzykiem

Pozyskiwanie informacji i badania

Jakie obszary działalności firmy mogą najbardziej skorzystać
na wdrożeniu rozwiązań opartych na Web 2.0? (proc.)

Źró dło: Badanie Economist Intelligence Unit “Web 2.0 goes corporate”, styczeń 2007 r.
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po wie dzial nych nie tyl ko za ko mu ni ka cję, lecz tak że za po li ty kę in for ma cyj ną, in we -
sty cyj ną, ochro nę in for ma cji czy wresz cie dzia ły praw ne w fir mach. Dzi siaj co raz czę -
ściej fir my mu szą opo wie dzieć się za wy bo rem kon kret nych roz wią zań chro nią cych
ich in te re sy, a jed no cze śnie wy cho dzić na prze ciw no wej rze czy wi sto ści.

Ko rzy ści zwią za ne z wdra ża niem pro jek tów e-PR:

• przy spie sze nie ko mu ni ka cji,
• moż li wość bie żą cej ko mu ni ka cji z gru pa mi do ce lo wy mi,
• szyb ka re ak cja,
• ni skie kosz ty,
• edu ka cja i pod no sze nie wie dzy pra cow ni ków,
• zmia na i bu do wa nie no we go sty lu re la cji,
• kształ to wa nie po staw wo bec pro jek tów.

Źró dło: „Pu blic re la tions dla sa mo rzą dów. Stra te gie, za da nia, kie run ki dzia łań”, dr Da riusz Two rzy ło, 2007 r.

Blo gi fir mo we

Prak ty ka pro wa dze nia blo gów fir mo wych w Pol sce jest re la tyw nie mło da. Nie ozna -
cza to jed nak, że w krót kiej per spek ty wie cza so wej nie przy bie rze na si le. Mi mo ma -
łej po pu lar no ści mie rzo nej licz bą ak tyw nych pol skich blo gów fir mo wych te mat ten
jest czę sto po ru sza ny na kon fe ren cjach bran żo wych, szko le niach czy warsz ta tach.
Z tech nicz ne go punk tu wi dze nia za ło że nie i utrzy ma nie blo ga jest pro ste. Znacz nie
więk sze trud no ści spra wia fir mom ich pro wa dze nie. Nie wszyst kie ro dza je pod mio -
tów mo gą w rów nym stop niu sko rzy stać na pro wa dze niu blo gów fir mo wych. Pew -
ne ro dza je dzia łal no ści czy bran że bar dziej sprzy ja ją osią gnię ciu kon kret nych ko rzy -
ści (na pod sta wie „Blog Shmog”, Ro bert W. Bly), np.:
• Fir my ży ją ce z ka pi ta łu in te lek tu al ne go – np.: do rad cze, pro gra mi stycz ne, pro jek -

tan ci i de si gne rzy, ar chi tek ci i in ne go ro dza ju pod mio ty, któ re czer pią zy ski ze sprze da -
wa nia swo je go know -how. W tym przy pad ku blog jest do brym na rzę dziem wy ko rzy -
sty wa nym do pre zen to wa nia swo ich kom pe ten cji i bu do wa nia po zy cji eks perc kiej.

• Fir my, któ rych klien ci lu bią roz ma wiać lub czy tać o pro duk tach – zwy kle
ma ją gru py kon su men tów o sil nych związ kach emo cjo nal nych z mar ką pro duk tu
lub usłu gi, np.: sma ko szy ka wy czy her ba ty, zdjęć cy fro wych, po dró żo wa nia. Moż -
na tu taj za li czyć bar dzo wie le firm z róż nych branż i sek to rów. Klu czem jest po sia -
da nie pew nej lo jal nej i sil nie zwią za nej z mar ką gru py klien tów (na wet biz ne so -
wych), któ rzy chęt nie po za pra cą bę dą tak że czy tać o tym, co jest dla nich in te re -
su ją ce.

• Fir my ofe ru ją ce pro duk ty wy ma ga ją ce po sia da nia spe cja li stycz nej wie dzy
– moż na tu taj za li czyć wszel kie pro duk ty zwią za ne ze skom pli ko wa nym hob by:
akwa ry sty ką, ho dow lą zwie rząt, fi la te li sty ką czy fo to gra fią. Fir ma bę dą ca pro du -
cen tem, dys try bu to rem czy sprze daw cą mo że za po śred nic twem blo ga do star czać
ta kiej gru pie cie ka wych in for ma cji o swo jej bran ży i pro duk tach.

• Dzia łal ność bu dzą ca od mien ne opi nie – do brym przy kła dem blo gów te go ro -
dza ju mo gą być blo gi par tii po li tycz nych lub wszel kie go ro dza ju pod mio tów, któ -
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rych dzia łal ność mo że wy wo ły wać po wsta wa nie prze ciw staw nych opi nii. Ta ki mi
te ma ta mi mo gą być np. eko lo gia, sztu ka czy dzia łal ność spo łecz na. Da je to szan sę
na pre zen to wa nie po glą dów i ar gu men tów przed się bior stwa.

• Wol ne za wo dy – oso bom pro wa dzą cym dzia łal ność na wła sny ra chu nek blog mo że po -
słu żyć do bu do wa nia po zy cji eks perc kiej oraz zwięk szyć ich roz po zna wal ność w bran ży.

• Fir my tech no lo gicz ne i ofe ru ją ce usłu gi lub pro duk ty dla biz ne su – te go ro -
dza ju pod mio ty ma ją ła twość w wy ko rzy sta niu blo gów, po nie waż więk szość z ich
klien tów sta no wią oso by do brze obe zna ne z kom pu te ra mi i tech no lo gią. Po nad to je -
śli pro wa dzi my przed się bior stwo świad czą ce usłu gi dla biz ne su, du żo bar dziej praw -
do po dob ne jest, że na si po ten cjal ni klien ci bę dą szu kać in for ma cji o na szych usłu gach
wła śnie w in ter necie – a tam dzię ki na sze mu blo go wi mo gą nas ła twiej zna leźć.

Po wyż sza li sta nie wy czer pu je moż li wo ści, ja kie ofe ru je ten typ ak tyw no ści sie cio -
wej. Jej za da niem jest ra czej przy bli że nie róż nych spo so bów i za sto so wań blo gów,
niż da wa nie jed no znacz nych od po wie dzi, kto po wi nien je two rzyć. Za nim jed nak fir -
ma zde cy du je się na pro wa dze nie te go ro dza ju wi try ny, war to po sta wić so bie kil ka
py tań, któ re mo gą uła twić pod ję cie de cy zji oraz uła twić pra ce nad blo giem w przy -
szło ści. Da je to tak że szan sę na zde fi nio wa nie czyn ni ków słu żą cych do oce ny suk ce -
su pod ję tych dzia łań. Naj waż niej sze py ta nia, ja kie na le ży so bie za dać przed roz po czę -
ciem blo go wa nia to:
Czy fir ma chce mieć blo ga?
Od po wiedzi na to i poniższe py ta nia mogą wy da wać się nie po trzeb ne. Jed nak przy oka -
zji roz wa ża nia od po wie dzi mo że oka zać się, że ewen tu al ne za gro że nia zwią za ne z pro -
wa dze niem blo ga kor po ra cyj ne go są nie do za ak cep to wa nia przez fir mę.

Ja ki jest cel pro wa dze nia blo ga?
Ten cel moż na zde fi nio wać ogólnie, jed nak od po wiedź na to py ta nie po win na być za -
wsze punk tem wyj ścia do te go, co bę dzie na nim za miesz cza ne. Przy kła do wych ce -
lów jest wie le. Mo gą to być m.in.: in for mo wa nie o pro duk tach, an ga żo wa nie kon su -
men tów w dys ku sję o mar ce, po pra wa ob słu gi klien ta, po pra wa wi ze run ku fir my
w oczach oto cze nia, po lep sze nie po zy cji stro ny in ter ne to wej w wy szu ki war kach
(SEO). Bez wzglę du na wła ści wy cel pro wa dze nia blo ga war to go ja sno okre ślić. Po -
zwa la to na lep sze skon cen tro wa nie się na te ma cie.

Do ko go bę dzie skie ro wa ny blog?
Czy od bior ca mi bę dą wszy scy kon su men ci, czy wy bra na gru pa spe cja li stów? Od po -
wiedź na to py ta nie wpły wa m.in. na ro dzaj ję zy ka, ja kim po wi nien być pi sa ny blog,
oraz na to, jak szcze gó ło wo po win ny być oma wia ne pre zen to wa ne za gad nie nia. Moż -
na tak że za ło żyć, że w przy pad ku bar dziej ogól nej gru py więk sze go zna cze nia na bie -
rają pro jekt gra ficz ny, licz ba zdjęć i ilu stra cji czy for ma itp.

Jak bę dzie mie rzo ny suk ces?
War to na po cząt ku okre ślić so bie spo sób po mia ru suk ce su, po nie waż blog ma przy -
nieść fir mie ko rzy ści. Na wet je śli nie bę dzie my w sta nie prze ło żyć ak tyw no ści blo go -
wej bez po śred nio na sprze daż, to ist nie ją in ne spo so by spraw dze nia je go sku tecz no -

IX – Pu blic re la tions w in ter ne cie
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ści. Przy kła do we ce le to: okre ślo na licz ba osób od wie dza ją cych (np. 15 proc. osób od -
wie dza ją cych stro nę fir mo wą), ja kość użyt kow ni ków (do tar cie do kon kret nej gru py,
np. do staw ców czy part ne rów – co moż na zmie rzyć np. an kie tą na blo gu), zwięk sze -
nie oglą dal no ści stro ny fir mo wej (w tym przy pad ku trze ba się od nieść do oglą dal no -
ści przez roz po czę ciem blo go wa nia). Sku tecz ność dzia łań moż na tak że mie rzyć na in -
ne spo so by, np.: licz bą wzmia nek w me diach bran żo wych, licz bą po brań okre ślo nych
pli ków czy czę sto tli wo ścią emi sji fil mu za miesz czo ne go na blo gu.

Kto bę dzie pro wa dził bloga?
Trze ba to ja sno po wie dzieć, wska zu jąc kon kret ne oso by bez po śred nio od po wie dzial ne za
pro wa dze nie blo ga (jed ną lub wie le). Naj gor szym roz wią za niem jest po wie dze nie, że ak -
tu ali za cji bę dzie do ko ny wał dział PR lub dział mar ke tin gu. Blog wy ma ga oso bi stej od po -
wie dzial no ści kon kret nych osób. W prak ty ce naj le piej, aby był pro wa dzo ny przez eks per -
tów w swo ich dzie dzi nach. Je śli na blo gu bę dzie my pi sać o na szych kam pa niach re kla mo -
wych (np. ja ko je den z dzia łów), to po win na ro bić to oso ba bez po śred nio od po wie dzial na
za przy go to wa nie i re ali za cję kam pa nii. Dzię ki te mu bę dzie bez po śred nio za an ga żo wa na
w te mat, co da jej moż li wość pro wa dze nie dys ku sji za rów no z kon su men ta mi, jak i ze
spe cja li sta mi od mar ke tin gu. War to pa mię tać, że to ona zna naj le piej opi sy wa ny te mat.
Mo że zda rzyć się jed nak, że fa cho wiec, któ ry ma naj więk sze kom pe ten cje, nie jest naj lep -
szym au to rem tek sów. Dział PR czy ze wnętrz na fir ma mo że wte dy wspie rać ta ką oso bę
w re da go wa niu wpi sów. Jed nak de cy zja o pu bli ka cji za wsze po win na na le żeć do au to ra. 

W ja ki spo sób bę dzie my re ago wać na ko men ta rze?
To, nie ste ty, jed na z draż li wych kwe stii, któ re trze ba po sta wić otwar cie na sa mym po -
cząt ku. Na le ży za ło żyć, że po ja wia ją ce się ko men ta rze mo gą oka zać się nie przy chyl ne
wo bec fir my. O ile w przy pad ku na sze go blo ga w szcze gól nej sy tu acji ma my moż li wość
ich ska so wa nia (co aku rat nie jest naj lep szym roz wią za niem), o tyle nie ma my kon tro -
li nad opi nia mi za miesz czo ny mi w in nych miej scach w sie ci. Nie ma chyba lep sze go
wyj ścia niż pro wa dze nie dys ku sji w ko men ta rzach, tak że z oso ba mi nie przy chyl nie na -
sta wio ny mi. Na le ży to jed nak ro bić z od po wied nim dy stan sem i naj le piej w spo sób rze -
czo wy, po da jąc ar gu men ty. Je śli rze czy wi ście na sze ar gu men ty bę dą ra cjo nal ne, to jest
szan sa na to, że in ni użyt kow ni cy po dzie lą na sze zda nie. Do brym roz wią za niem jest
rów nież stwo rze nia mi ni za sad ko men to wa nia do stęp nych na blo gu, któ re bę dą mó wi -
ły o tym, ja kie wpi sy bę dą usu wa ne (np. za wie ra ją ce wul gar ne sło wa, ob ra ża ją ce in -
nych użyt kow ni ków). Wte dy du żo pro ściej jest za pa no wać nad naj bar dziej ata ku ją cy -
mi nas ko men ta rza mi. Ta kie za sa dy to czę sta prak ty ka na blo gach pry wat nych.

W ja ki spo sób bę dzie od by wać się pro mo cja blo ga?
To przede wszyst kim kwe stia wy bo ru in te gra cji ze stro ną in ter ne to wą lub pro wa dze nia
blo ga nie za leż nie, na wet w in nej do me nie. Czy ad res blo ga bę dzie za miesz czo ny na ma -
te ria łach fir mo wych – wi zy tów kach, ulot kach? Trze ba so bie od po wie dzieć na py ta nie,
w ja ki spo sób i czy w ogó le po sia da nie blo ga bę dzie ko mu ni ko wa ne.

Po wyż sze py ta nia są in spi ro wa ne za gad nie nia mi, o któ rych pi sa ła Eli sa Ca ma hort
(blog Wor ker Be es). Opa trzy łem je wła sny mi ko men ta rza mi, któ re w mo im od czu ciu
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du żo bar dziej przy sta ją do pol skich re aliów. Po pu lar ność i przy stęp ność blo gów spra -
wiają, że co raz czę ściej ma my do czy nie nia z sy tu acją, w któ rej za czy na ją one przej -
mo wać funk cje wi tryn fir mo wych. Od no si się to zwłasz cza do mniej szych pod mio -
tów. War to roz wa żyć za i prze ciw ta kie go po my słu oraz wska zać za le ty i wa dy obu
roz wią zań. Wy ko na nie i pro wa dze nie wi try ny fir mo wej czę sto zwią za ne jest z ko -
niecz no ścią po no sze nia kosz tów utrzy ma nia ser we rów, ak tu ali za cji czy pro jek tu ze
stro ny agen cji. Zwy kle też, jak po ka zu je do świad cze nie, kil ka ty go dni po uru cho mie -
niu no wej stro ny spa dają en tu zjazm i czę sto tli wość ak tu ali za cji tre ści. Dla te go blog ja -
ko al ter na ty wa dla ser wi su in ter ne to we go wy da je się do brym wy bo rem. Oprócz cza -
su po świę ca nego na pu bli ka cję wpi sów je go po sia da nie nie wią że się z ko niecz no ścią
po no sze nia ja kich kol wiek kosz tów.

163

IX – Pu blic re la tions w in ter ne cie

Na pi sa ny ła twym, przy stęp nym ję zy kiem. Po -
zwa la to na lep sze zro zu mie nie in ten cji au to ra i jest
bar dziej na tu ral ne dla czy tel ni ka. Dzię ki te mu bu -
du je się więź po mię dzy użyt kow ni kiem a au to rem,
a fir ma zy sku je tzw. ludz kie ob li cze. Blog jest zbli -
żo ny bar dziej do ję zy ka po tocz ne go, roz mo wy niż
tek stu pi sa ne go.
Za le ty: Zro zu mia ła ko mu ni ka cja bu du ją ca za ufa -
nie.
Wa dy: Zbyt swo bo dy ję zyk mo że zo stać ode bra ny
ja ko brak kom pe ten cji lub pro fe sjo na li zmu.

Pu bli ka cja blo ga jest ła twa. Nie wy ma ga tech -
nicz nych umie jęt no ści od re dak to ra. Od by wa się
za po mo cą pro ste go me cha ni zmu. Blog nie wy ma -
ga tak że roz bu do wa nych za so bów in for ma tycz -
nych – ser we rów, wspar cia in for ma ty ków, baz da -
nych. Wie le funk cji blo ga moż na zre ali zo wać dzię -
ki dar mo wym wid żetom.
Za le ty: Blog nie wy ma ga szko leń i in nych umie jęt -
no ści niż za pał oraz spraw ność ko mu ni ko wa nia
się z in ny mi ludź mi. Jest do stęp ny dla wszyst kich
pra cow ni ków fir my.
Wa dy: Nie wszyst kie za awan so wa ne funk cje, ja kie
re ali zu je wi try na fir mo wa, moż na wdro żyć na
blogu.

Struk tu ra zo rien to wa na na naj now sze in for ma -
cje. Na blo gu wszyst kie naj now sze in for ma cje po -
ja wia ją się na po cząt ku stro ny. Struk tu ra blo ga jest
pro sta, za wsze szyb ko i w ła twy spo sób po zwa la
zo rien to wać się, co ostat nio zo sta ło do da ne lub
zmie nio ne na stro nie.
Za le ty: Blog po zwa la na bie żą co śle dzić wy da rze -
nia i za miesz cza ne in for ma cje. Moż na z nie go ła -
two ko rzy stać.
Wa dy: Blog po wi nien być skon cen tro wa ny na jed -
nym te ma cie. Nie sprzy ja to two rze niu roz bu do wa -
nych stron.

Pi sa na ofi cjal nym biz ne so wym ję zy kiem, co
spra wia, że tre ści za war te w ser wi sie ma ją bez -
dusz ny, tech nicz ny cha rak ter. Czę sto zwią za ne jest
to z ko niecz no ścią prze strze ga nia okre ślo nych wy -
mo gów praw nych (np. sto so wa nia ter mi nów
z ustaw). Stro na fir mo wa jest bar dziej zbli żo na ję -
zy ko wo do ofi cjal nej bro szu ry fir mo wej.
Za le ty: Moż li wość pre cy zyj ne go wy ra że nia za gad -
nień z praw ne go punk tu wi dze nia.
Wa dy: Tre ści są ma ło czy tel ne dla nie zo rien to wa -
nych w te ma cie osób.

Ser wis kor po ra cyj ny jest zło żo ny. Du ży ser wis
kor po ra cyj ny jest zbu do wa ny na pod sta wie baz
da nych, wy ko rzy stu je za zwy czaj róż ne apli ka cje
i wy ma ga wspar cia ze stro ny dzia łu IT lub ze -
wnętrz ne go wy ko naw cy. Wy ma ga tak że uzgad nia -
nia je go struk tu ry, tre ści i po zo sta łej za war to ści
z in ny mi dzia ła mi w fir mie.
Za le ty: Stro na fir mo wa jest roz wią za niem au tor -
skim szy tym na mia rę. Nie bez zna cze nia jest tak -
że kwe stia bez pie czeń stwa do stę pu i da nych.
Wa dy: Stro na kor po ra cyj na jest dro ga w utrzy ma -
niu – an ga żu je za so by ludz kie i fi nan so we. Każ da
na wet ma ła zmia na jest re ali zo wa na du żo dłu żej
niż na blo gu.

Struk tu ra zo rien to wa na na po dział me ry to rycz -
ny. Ser wi sy kor po ra cyj ne zwy kle są zło żo ne, co
cza sa mi przy spa rza pro ble mów z roz wią za niem
sys te mu na wi ga cji. Po nad to trud no jest się zo rien -
to wać, któ re stro ny w ser wi sie zo sta ły ostat nio
utwo rzo ne. Aby spraw nie ko rzy stać z ser wi su fir -
mo we go, trze ba znać je go struk tu rę.
Za le ty: Roz wią za nie ko rzyst ne dla roz bu do wa nych
tre ścio wo ser wi sów.
Wa dy: Trud no za uwa żyć, co zo sta ło ostat nio do -
da ne na stro nie.

Blog fir mo wyStro na kor po ra cyj na
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Czę sto ak tu ali zo wa ny. Blog jest ak tu ali zo wa ny
kil ka ra zy w ty go dniu. Wy ni ka to z je go cha rak te ru
oraz ła two ści w znaj do wa niu te ma tów do pi sa nia.
Czę stej ak tu ali za cji sprzy jają tak że for ma i dłu gość
wpi sów.
Za le ty: Dzię ki czę stej ak tu ali za cji i skon cen tro wa -
niu się na jed nym wą skim te ma cie blo gi uzy sku ją
wyż sze po zy cje w wy ni kach wy szu ki wa nia.
Wa dy: Ko niecz ność czę stej ak tu ali za cji, tzw. przy -
wią za nie do blo ga.

Tań sze roz wią za nie. Blo gi z re gu ły są bez płat ne.
Ewen tu al ne kosz ty, ja kie moż na po nieść, to np.
zle ce nie pro jek tu gra ficz ne go. Utrzy ma nie blo ga
nic nie kosz tu je.
Za le ty: Ela stycz ne i ta nie roz wią za nie. Ni ski koszt
„eks pe ry men to wa nia”.
Wa dy: Ko niecz ność po ru sza nia się w ra mach
funk cjo nal no ści plat for my blo go wej.

Rzad ko ak tu ali zo wa na. W po rów na niu z blo giem
stro na fir mo wa jest ak tu ali zo wa na znacz nie rza -
dziej. Cha rak ter ser wi su kor po ra cyj ne go nie wy ma -
ga np. co dzien nej ak tu ali za cji opi sów pro duk tów.
Za le ty: Mniej sza niż na blo gu re gu lar ność two rze -
nia no wych tre ści. Moż li wość ku mu lo wa nia zmian,
więk sza efek tyw ność cza so wa.
Wa dy: Sze ro ki za kres te ma tycz ny oraz re la tyw nie
rzad ka ak tu ali za cja nie pre miu ją stron kor po ra cyj -
nych w wy szu ki war kach.

Droż sze roz wią za nie. W stwo rze nie ser wi su kor -
po ra cyj ne go trze ba nie jed no krot nie za in we sto wać
spo re środ ki fi nan so we. Stro na fir mo wa wy ma ga
rów nież opie ki ser wi so wej i ak tu ali za cyj nej, co do -
dat ko wo kosz tu je.
Za le ty: Roz wią za nie uszy te na mia rę. Peł na kon -
tro la nad kształ tem i funk cja mi ser wi su.
Wa dy: Wy so kie kosz ty, więk sze ry zy ko nie uda -
nego pro jek tu. 

Pra cow ni cy fir my w in ter ne cie
Od dziel ną kwe stią, z któ rą co raz czę ściej się spo ty ka my, jest ak tyw ność in ter ne to wa
pra cow ni ków. Fir my sta ją przed py ta niem, co ro bić w sy tu acji, gdy ich pra cow ni cy
za kła da ją pro fi le w ser wi sach ty pu so cial ne twor king, pro wa dzą blo gi lub wy po wia -
da ją się na fo rach. Wi try ny, ta kie jak: Lin ke dIn.com, Xing.com czy pol ski Gol den -
line.pl, umoż li wia ją nie tyl ko bu do wę kon tak tów biz ne so wych, lecz tak że pro wa dze -
nie dys ku sji na te ma ty za wo do we oraz two rze nie grup te ma tycz nych. Od wie dza nie
przez pra cow ni ków te go ty pu stron bu dzi co raz więk sze kon tro wer sje. Z jed nej stro -
ny ko rzy sta nie z wi tryn spo łecz no ścio wych umoż li wia roz sze rza nie kon tak tów biz -
ne so wych, lecz z dru giej od by wa się kosz tem cza su pra cy. Nie bez zna cze nia jest rów -
nież to, że czę sto ser wi sy ta kie są wy ko rzy sty wa ne do po szu ki wa nia pra cow ni ków
przez fir my re kru ta cyj ne lub kon ku ren cyj ne. Mię dzy in ny mi dla te go co raz czę ściej
pra co daw cy ogra ni cza ją moż li wość ko rzy sta nia z ta kich stron w go dzi nach pra cy.
We wrze śniu 2007 r. pro blem ten zo stał pod nie sio ny przez jed no z naj więk szych po -
ro zu mień związ ków za wo do wych w Wiel kiej Bry ta nii. Tra des Union Con gress wystą -
pił w obro nie pra wa pra cow ni ków do ko rzy sta nia z sie ci spo łecz no ścio wych ta kich jak
Fa ce bo ok. 

Z kwe stią pro fe sjo nal nych spo łecz no ści wią że się wie le za gad nień istot nych za rów no
z punk tu wi dze nia pra co daw cy, jak i osób za trud nio nych. Udo stęp nia nie wła snych pro -
fi li za wo do wych w Gol den li ne czy Lin ke dIn nie wąt pli wie uła twia po ten cjal nym kon ku -
ren tom od naj dy wa nie atrak cyj nych kan dy da tów do pra cy. Wie le te go ty pu wi tryn ofe -
ru je w ra mach pro fi lu użyt kow ni ka moż li wość za zna cze nia opcji przyj mo wa nia ofert
re kru ta cyj nych. War to tak że roz wa żyć, czy pra cow ni cy, pu bli ku jąc in for ma cje o sta -
no wi sku, prze bie gu ka rie ry, szko le niach itp., nie ujaw nia ją da nych o struk tu rze i stra -
te gii fir my. W nie któ rych sy tu acjach in for ma cje ta kie mo gą od gry wać waż ną ro lę dla
przed się bior stwa. Po nad to co raz czę ściej moż na spo tkać się z sy tu acją, w któ rej przy ja -
cie lem w pro fi lu jest oso ba z fir my kon ku ren cyj nej. Te go ty pu przy kła dy spra wia ją, że
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za rów no dzia ły PR, jak i ze spo ły od po wie dzial ne za za rzą dza nie ka dra mi w fir mach
mu szą w ja sny spo sób okre ślić za sa dy uczest nic twa w sie ciach spo łecz nych. Z tym za -
gad nie niem wią że się tak że kwe stia ochro ny pry wat no ści i za cho wa nia od po wied nich
re la cji po mię dzy pra cow ni ka mi a ich prze ło żo ny mi. Pro fe sjo nal ne sie ci spo łecz ne wy peł -
nia ją lu kę po mię dzy biz ne so wy mi ba za mi osób a stro na mi o cha rak te rze stric te pry wat -
nym. War to z gó ry okre ślić, jak po wi nien po stą pić pra cow nik w sy tu acji, w któ rej szef
przy sy ła za pro sze nie do by cia przy ja cie lem oraz czy pod wład ni ma ją pra wo po świę cać
czas pra cy na ko rzy sta nie z ta kich ser wi sów. Z dru giej stro ny nie wszyst kie oso by mo -
gą być chęt ne do za kła da nia swo ich pro fi li w Gol den li ne.

Ko lej nym istot nym zja wi skiem zwią za nym z dzia łal no ścią firm jest pro wa dze nie blo -
gów przez pra cow ni ków. Ist nie je kil ka wa rian tów ta kiej sy tu acji. Naj czę ściej ma my do
czy nie nia z sy tu acją, w któ rej oso ba za trud nio na pro wa dzi pry wat ny blog. Oczy wi ście
ni ko mu nie moż na za bro nić pro wa dze nia oso bi ste go lub in ne go ro dza ju blo ga. Do ty -
czy to tak że po zo sta łych ak tyw no ści w sie ci, ta kich jak ko men to wa nie wpi sów czy
udzia ł w fo rach. Mo że się jed nak zda rzyć, że pra cow nik na pry wat nym blo gu bę dzie po -
ru szał te ma ty zwią za ne z pra cą lub pra co daw cą. Po mię dzy wpi sa mi na in ne te ma ty
mo że pi sać o zwy kłych spra wach, ta kich jak: ja kość je dze nia w sto łów ce, hu mor sze fa
czy ze psu ta od ty go dnia win da. Jeśli pra cow nik pi sze, nie po słu gu jąc się swo im na zwi -
skiem, unie moż li wia to sko ja rze nie go z fir mą. W ta kiej sy tu acji nie wie le moż na zro -
bić, praw do po dob nie w zde cy do wa nej więk szo ści przy pad ków pra co daw ca w ogó le nie
jest świa do my ta kiej ak tyw no ści. Je śli na blo gu po ru sza ne są te ma ty zwią za ne z fir mą,
moż na pró bo wać na pod sta wie za miesz cza nych in for ma cji wy śle dzić da ną oso bę. Jed -
nak ta ki pra cow nik jest ra czej świa do my ewen tu al nych kon se kwen cji od kry cia je go
dzia łal no ści, za tem bę dzie dobrze ukry wał swo ją toż sa mość. Mię dzy in ny mi dla te go
war to jest pro wa dzić sta ły mo ni to ring me diów in ter ne to wych, w tym blo gów. Zi gno -
ro wa nie tej czyn no ści mo że do pro wa dzić do sy tu acji, w któ rej z ano ni mo we go blo ga
o fir mie bę dą czer pać in for ma cje wszy scy z wy jąt kiem nas. W rze czy wi sto ści te go ty -
pu sy tu acje zda rza ją się nie zwy kle rzad ko. Znacz nie czę ściej pra cow ni cy wy cho dzą
z wła sną ini cja ty wą pro wa dze nia blo ga o swo jej pra cy. To do syć po pu lar na for ma,
zwłasz cza w du żych kor po ra cjach. Naj czę ściej te go ty pu blo gi są two rzo ne przez oso -
by, któ re ży ją z pra cy in te lek tu al nej – pro gra mi stów, ludzi zaj mu ją cych się fi nan sa mi,
pro jek to wa niem, mar ke tin giem. Za da niem ta kie go blo ga jest uła twie nie kon tak tu pra -
cow ni ka z oso ba mi spo za fir my – zwy kle bez po śred ni mi od bior ca mi je go pra cy (klien -
ta mi, part ne ra mi czy kon tra hen ta mi).

Opi sa ne po wy żej sy tu acje zda rza ją się co raz czę ściej. Nie któ re fir my, aby wy cho dzić na -
prze ciw ewen tu al nym za gro że niom, wpro wa dza ją u sie bie tzw. ko dek sy pro wa dze nia
blo gów (na zy wa ne rów nież za sa da mi czy re gu ła mi). W wie lu sy tu acjach ini cja ty wa
stwo rze nia ta kie go do ku men tu wy cho dzi od sa mych pra cow ni ków. Ko dek sy przyj mu ją
róż ne for my, dłu gość, zło żo ność czy wresz cie spo sób sto so wa nia. Zwy kle są one pu bli -
ko wa ne w sie ci we wnętrz nej lub na blo gu kor po ra cyj nym – do za po zna nia się dla wszyst -
kich za in te re so wa nych. Znacz nie rza dziej fir my wy ma ga ją od pra cow ni ków pod pi sa nia
oświad cze nia stwier dza ją ce go, że za po zna li się z za sa da mi. Po ni żej za miesz czam przy -
kła do wy ze staw za sad opra co wa ny na pod sta wie re guł obo wią zu ją cych w IBM.

IX – Pu blic re la tions w in ter ne cie
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Za sa dy pro wa dze nia blo gów przez pra cow ni ków

Każ dy pra cow nik ma pra wo do pro wa dze nia blo ga. Za każ dym ra zem de cy zja o roz po czę ciu pi sa nia blo -
ga jest in dy wi du al ną de cy zją pra cow ni ka. Po niż sze za sa dy od no szą się do blo gów pro wa dzo nych przez
pra cow ni ków po za ich obo wiąz ka mi służ bo wy mi. Fir ma nie za mie rza wpły wać na treść czy cha rak ter blo -
gów pro wa dzo nych przez pra cow ni ków. Jed nak w in te re sie fir my i pra cow ni ków jest świa do mość moż li -
we go wpły wu pu bli ka cji na blo gach na pro wa dze nie dzia łal no ści biz ne so wej.

Za sa dy pro wa dze nia blo gów:

1. Na sza fir ma z za sa dy uzna je, że ca ła pry wat na ak tyw ność pra cow ni ków jest ich in dy wi du al ną spra wą.
Na le ży jed nak mieć na uwa dze, że wszel kie dzia ła nia za rów no w go dzi nach pra cy, jak i po za ni mi, któ -
re mo gą wpły wać na efek tyw ność pra cy, wy daj ność in nych pra cow ni ków lub bez po śred nio na kon dy -
cję sa me go przed się bior stwa, w na tu ral ny spo sób bę dą w ob sza rze za in te re so wa nia fir my. Dla te go
każ dy, kto chce pro wa dzić blo ga, po wi nien za po znać się z za sa da mi obo wią zu ją cy mi w fir mie. Te sa -
me ogól ne za sa dy po stę po wa nia, któ re obo wią zu ją pra cow ni ków, do ty czą tak że wszyst kich ak tyw no -
ści in ter ne to wych.

2. Każ dy pra cow nik ma pra wo do wy ra ża nia opi nii oraz in nych form uczest nic twa w ży ciu spo łecz nym,
w tym do ko rzy sta nia z blo gów, me cha ni zmów wi ki, fo rów, ser wi sów spo łecz no ścio wych i in nych form ak -
tyw no ści w sie ci. Za każ dym ra zem, kie dy pu bli ku jesz in for ma cje w in ter ne cie, jest to two ja in dy wi du al -
na de cy zja. Każ dy pra cow nik jest in dy wi du al nie od po wie dzial ny za wszel kie wpi sy, ko men ta rze i po sty.

3. Za wsze kie dy pro wa dzisz blo ga o swo jej pra cy w fir mie lub na te mat po wią za ny z jej dzia łal no ścią, rób
to w spo sób otwar ty – po da jąc swo je imię i na zwi sko oraz sta no wi sko lub in ne in for ma cje, któ re mo -
gą wy da wać się nie zbęd ne dla wła ści we go od czy ta nia two jej po zy cji w fir mie. Pisz w pierw szej oso bie.
W ten spo sób czy tel ni cy bę dą le piej ro zu mieć, że wy ra żasz po glą dy wła sne, a nie przed się bior stwa.

4. Je śli pro wa dzisz blo ga, pu bli ku jesz ko men ta rze lub po sty, za wsze za miesz czaj w wi docz nym miej scu
in for ma cję w po niż szej lub zbli żo nej for mie: „Wpi sy na tym blo gu są mo imi wła sny mi po glą da mi i nie
mu szą od po wia dać ofi cjal ne mu sta no wi sku fir my, w któ rej pra cu ję”.

5. Blo gi nie są miej scem, któ re fir ma uzna je za ofi cjal ne ka na ły ko mu ni ka cji. Nie ko men tuj żad nych in for -
ma cji i pro gnoz do ty czą cych fi nan sów przed się bior stwa lub mo gą cych mieć wpływ na wy ni ki fi nan so -
we. Obej mu je to mię dzy in ny mi pro gno zy do ty czą ce przy szłych wy ni ków fi nan so wych, in for ma cje o po -
ten cjal nych part ne rach czy in for ma cje mo gą ce mieć wpływ na wy ce nę ak cji fir my. Je śli masz wąt pli -
wość, czy wpis, któ ry chcesz opu bli ko wać, mo że zo stać uzna ny za sta no wi sko fir my w kon kret nej spra -
wie, skon sul tuj się z prze ło żo nym.

6. Ni gdy nie ujaw niaj in for ma cji po uf nych na szej lub ja kiej kol wiek in nej fir my. Nie po da waj in for ma cji pry -
wat nych o in nych oso bach bez ich wy raź nej zgo dy. Nie cy tuj słów, do ku men tów, re ko men da cji klien -
tów, part ne rów i kon tra hen tów fir my. Nie ujaw niaj ich toż sa mo ści.

7. Na sza fir ma dzia ła na wie lu ryn kach, a na si pra cow ni cy i klien ci mo gą mieć wła sne po glą dy i prze ko -
na nia. Nie bój się wy ra żać wła snych opi nii, jed nak sza nuj tak że to, co my ślą in ni. Sza nuj swo ich czy -
tel ni ków, klien tów i part ne rów. Nie od noś się do ni ko go w spo sób dys kry mi nu ją cy bądź war to ściu ją cy.

8. Za wsze pierw szy po pra wiaj swo je błę dy. Nie ka suj i nie po pra wiaj swo ich po przed nich wpi sów, ko -
men ta rzy i po stów bez wy raź ne go za zna cze nia zmian. Za wsze je śli znaj dziesz w in ter ne cie cie ka wą
treść, nie uni kaj lin ko wa nia do źró dła. Sta raj się, aby pu bli ko wa ne przez cie bie in for ma cje by ły war to -
ścio we. Za wsze sza nuj pra wa au tor skie, in ne pra wa ma jąt ko we oraz za sa dę fa ir use.

9. Oso by kie ru ją ce ze spo ła mi oraz ma ją ce istot ny wpływ na po li ty kę fir my po win ny być świa do me zna -
cze nia ich gło su wy ra ża ne go w sie ci. Na le ży pa mię tać, że każ da pu bli ka cja w in ter ne cie mo że być tak -
że czy ta na przez pod le głych pra cow ni ków i róż nie przez nich in ter pre to wa na. Blo gi, fo ra czy in ne for -
my dys ku sji w in ter ne cie nie są miej scem do ko mu ni ko wa nia się z pra cow ni ka mi.

Za sa dy kon tak tów z blo ge ra mi

Au to rzy blo gów to no wa ka te go ria od bior ców wszel kich tre ści ko mer cyj nych. Po dob -
nie jak dzien ni ka rze sta no wią oni opi nio twór czą gru pę, któ ra ma zna czą cy wpływ na
po glą dy in nych użyt kow ni ków in ter ne tu, a tak że na me dia tra dy cyj ne. Dla te go blo -
gi od gry wa ją co raz więk szą ro lę w pu blic re la tions. Aby sku tecz nie ko rzy stać z moż -
li wo ści do tar cia do użyt kow ni ków in ter ne tu za po mo cą blo gów, na le ży po znać za sa -
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dy, ja ki mi kie ru ją się ich au to rzy. Nie ste ty, nie da się w pro sty spo sób prze ło żyć obo -
wią zu ją cej od lat prak ty ki kon tak tów z me dia mi na re la cje pa nu ją ce w blo gos fe rze.
W znacz nej czę ści za sa dy kon tak tów z blo ge ra mi (ang. blog ger re la tions) po kry wa ją
się z opi sa nym po wy żej otwar tym po dej ściem do ko mu ni ka cji. Na le ży przede wszyst -
kim pa mię tać, że lu dzie bę dą cy twór ca mi te go ty pu stron są naj czę ściej oso ba mi pry -
wat ny mi o róż nych po glą dach na ży cie i od mien nym po dej ściu do firm. War to za tem
mieć na uwa dze, że re ak cje au to rów nie za wsze mu szą być ra cjo nal ne z punk tu wi -
dze nia do tych cza so wej prak ty ki PR. Więk szość zna nych mi pro ble mów w kon tak -
tach z blo ge ra mi wy ni ka wła śnie z nie zna jo mo ści te go śro do wi ska. 

Po dob nie jak w przy pad ku dzien ni ka rzy blo ge rzy są wy czu le ni na ma ni pu la cję lub
pró bę ukry cia czę ści in for ma cji. Jak po ka zu je do świad cze nie, oso by ta kie są du żo bar -
dziej wy trwa łe w tro pie niu wszel kich nie ści sło ści i wy ła wia niu po tknięć firm. Wy ni -
ka to z dwóch po wo dów. Po pierw sze, blog jest zwy kle pro wa dzo ny w pierw szej oso -
bie i w prze ci wień stwie np. do ga ze ty jego twór ca jest je dy nym au to rem – czu je za -
tem du żo sil niej szy zwią zek z wpi sa mi, ja kich do ko nu je. W przy pad ku wy kry cia pró -
by ma ni pu la cji czy też po mi nię cia pew nych in for ma cji (ce lo wo bądź nie) czę sto re agu -
je bar dziej emo cjo nal nie, niż moż na się te go spo dzie wać. Po dru gie, blo ge rzy ma ją za -
zwy czaj wię cej cza su na drą że nie da ne go te ma tu, a czę sto są fa chow ca mi w dzie dzi -
nach, o któ rych pi szą. Co wię cej, moż na mieć nie mal pew ność, że ża den blo ger nie od -
mó wi so bie tro feum w po sta ci opi sa nia przy kła du fir my usi łu ją cej zma ni pu lo wać je -
go opi nię. Wła ści wie nie moż na dać mu lep sze go pre zen tu. Pa ra dok sal nie w przy pad -
ku wąt pli wo ści odnośnie do za kre su wia do mo ści, ja ką chce my prze ka zać, lep szy efekt
moż na osią gnąć, prze ka zu jąc peł ne in for ma cje, w tym te nie ko rzyst ne dla pro mo wa -
nej mar ki. Moż na dzię ki te mu zy skać ob raz wia ry god ne go part ne ra. 

Ze wzglę du na oso bi sty cha rak ter wpi sów i per spek ty wę au to ra blo ge rzy są szcze gól -
nie przeczu le ni na wpły wa nie na ich opi nie. Co wię cej, sta ra ją się wy ko rzy sty wać
wszel kie szan se na to, aby pod kre ślać swo ją nie za leż ność. W kon tak tach z tą gru pą
na le ży za wsze o tym pa mię tać. Dla te go pla nu jąc prze ka za nie blo ge rom do te sto wa -
nia pro duk tów lub usług, trze ba zro bić to umie jęt nie. Roz sy ła nie prze sy łek do au to -
rów jest ry zy kow ne, po nie waż mo że zo stać to wy ko rzy sta ne wła śnie w ce lu spek ta -
ku lar ne go (opi sa ne go na blo gu) od rzu ce nia „pre zen tu” trak to wa ne go ja ko pró ba
wpły wa nia na nie za leż ność au to ra. Naj lep szym spo so bem na prze ka za nie pro duk tów
jest uzy ska nie wcze śniej szej zgo dy (np. e -ma ilo wej, te le fo nicz nej) lub pu blicz ne za pro -
sze nie (np. na stro nie in ter ne to wej fir my) chęt nych blo ge rów do wy da nia opi nii. To
nie wąt pli wie naj bez piecz niej sze roz wią za nie, któ re gwa ran tu je unik nię cie kon flik to -
wych sy tu acji. 

Zde cy do wa na więk szość blo gów jest pi sa na na kon kret ny te mat. Blo ge rzy, przy naj -
mniej ci, któ rzy są wpły wo wi, to za zwy czaj eks per ci w swo ich bran żach. Są za in te -
re so wa ni no wo ścia mi ryn ko wymi. Nie ozna cza to jed nak, że moż na im tak po pro -
stu wy sy łać ko mu ni ka ty pra so we. Je śli chce my to ro bić, do brą prak ty ką jest wstęp -
ne za py ta nie o zgo dę na prze sy ła nie ta kich ma te ria łów. Od ra dzam tak że wy sy ła nie
blo ge rom ko mu ni ka tów pra so wych przy go to wy wa nych z my ślą o me diach. Naj lep -

IX – Pu blic re la tions w in ter ne cie
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szym roz wią za niem jest ta kie przy go to wa nie ma te ria łu, aby był on do sto so wa ny do
tre ści blo ga. W ta kiej sy tu acji moż na tak że za łą czyć ma te riał, ja ki zo stał prze sła ny
me diom. Pod kre śli to do dat ko wo od mien ność dzien ni ka rzy i blo ge rów. Do brym roz -
wią za niem jest na wią zy wa nie w in for ma cjach prze sy ła nych blo ge rom do tre ści ich
wpi sów lub te ma ty ki blo ga, np.: „Wi tam, czy tam Two je go blo ga, mo że za in te re su je
Cię, że... pi sa łeś kie dyś o tym w tym miej scu”. Ta kie po dej ście z gó ry bu du je do brą re -
la cję i spra wia, że blo ger czu je się do ce nio ny. 

To bar dzo istot ny aspekt dla zro zu mie nia tej gru py. Au to rzy blo gów do pie ro zdo by -
wa ją uzna nie w oczach tra dy cyj ne go świa ta me diów. Czę sto po rów nu je się ich
z dzien ni ka rzami. Jed nak zwy kle wciąż trak to wa ni są przez fir my i dzia ły PR po ma -
co sze mu. Dla te go czę sto moż na spo tkać się z sy tu acją, w któ rej pró bu ją oni do wieść
swo jej war to ści. Blo ge rzy są czę sto igno ro wa ni, kie dy pro szą o in for ma cje. Czę sto
zwra ca ją się do firm z proś bą o ma te ria ły, ko men tarz lub w in nych spra wach. Zwy -
kle ja ko oso by pry wat ne są zby wa ni ogól ni ko wy mi od po wie dzia mi. Ta kie po dej ście
pro wa dzi, nie ste ty, do bu do wa nia ich ne ga tyw ne go na sta wia nia do fir my. Ko lej nym
ob ja wem nie przy wią zy wa nia zna cze nia do te go ty pu ko mu ni ka cji jest igno ro wa nie
tek stów two rzo nych przez blo ge rów. Błę dem jest umniej sza nie wa gi opi nii na wet ma -
ło zna ne go blo ge ra i nie re ago wa nie na wpis do ty czą cy fir my. Za zwy czaj na wet je śli
blog jest ma ło zna ny lub nie wy glą da na opi nio twór czy, mo że oka zać się czy ta ny
przez in nych wpły wo wych blo ge rów lub dzien ni ka rzy. Za sa dą jest, że blo ge rzy są
rów nież czy tel ni ka mi in nych blo gów. Ma ła iskra mo że wznie cić po żar. Jak pi sa łem
wcze śniej, naj lep szym roz wią za niem jest po sia da nie mo ni to rin gu blo gów. 

War to za zna czyć, że oprócz au to rów z blo gów ko rzy sta wiele in nych osób. Czy tel -
ni cy blo gów za zwy czaj od wie dza ją wię cej niż jed ne go blo ga i ak tyw nie ko men tu ją
wpi sy. Są rów nież jed ny mi z naj bar dziej do świad czo nych użyt kow ni ków in ter ne tu.
Sta no wią bar dzo zróż ni co wa ną pod wie lo ma wzglę da mi gru pę (wiek, za wód, do -
świad cze nie, ję zy ki, miej sce za miesz ka nia etc.). W prak ty ce za tem, na wet je śli uda się
prze ko nać blo ge ra, zma ni pu lo wa nie in nych czy tel ni ków jest wy jąt ko wo trud ne. To
ro dzaj zbio ro wej mą dro ści. Użyt kow ni cy blo gów są wy czu le ni na fałsz. Dla te go m.in.
pra wie od ra zu uda je im się od kryć pod sta wio ne blo gi (tzw. ghost blogs) lub wpi sy,
któ re nie od zwier cie dla ją pre zen to wa nych wcze śniej opi nii au to ra.

W in ter ne cie in for ma cja roz prze strze nia się z szyb ko ścią świa tła. Wła ści wie w cią gu
24 go dzin do wol na wia do mość mo że obiec ca ły świat. Blo gos fe ra jest istot ną czę ścią
eko sys te mu in for ma cyj ne go świa to we go in ter ne tu. Blo gos fe ra pra cu je 24 go dzi ny
7 dni w ty go dniu. Dzię ki RSS i ser wi som agre gu ją cym tre ści in for ma cja opu bli ko wa -
na na blo gu jest w tej sa mej chwi li wi docz na na kom pu te rach czy tel ni ków. W prak -
ty ce ozna cza to, że raz opu bli ko wa nej wia do mo ści nie da się już usu nąć z in ter ne tu.
Sto so wa ne obec nie roz wią za nia tech no lo gicz ne spra wia ją, że po ja wia się ona rów no -
cze śnie w wie lu róż nych miej scach w sie ci. 

Opi sa ne po wy żej za gad nie nia oraz ro sną ca ro la in ter ne tu w ko mu ni ka cji z kon su -
men ta mi skło ni ły śro do wi sko PR do stwo rze nia róż ne go ro dza ju za sad kon tak tów
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z blo ge ra mi. Naj pow szech niej ak cep to wa nym na świe cie do ku men tem jest zbiór za -
sad stwo rzo ny przez WOM MA (Word of Mo uth Mar ke ting As so cia tion). To ro dzaj
ko dek su etycz ne go, do któ re go agen cje pu blic re la tions oraz przed sta wi cie le firm mo -
gą do bro wol nie przy stę po wać:
01. Bę dę za wsze praw do mów ny i ni gdy nie bę dę roz po wszech niał nie praw dzi wych

in for ma cji. Ni gdy nie bę dę pro sił ko goś, aby oszu ki wał blo ge rów z ko rzy ścią dla
mnie.

02. Bę dę za wsze ujaw niał, kim je stem i dla ko go pra cu ję.
03. Bę dę prze strze gał za sad obo wią zu ją cych w blo gos fe rze.
04. Nie bę dę pro po no wał blo ge rom, aby kła ma li z ko rzy ścią dla mnie.
05. Bę dę ostroż ny w dzia ła niu na blo gach nie let nich lub czy ta nych przez nie let nich.
06. Nie bę dę ma ni pu lo wał za po mo cą re kla my czy pro gra mów afi lia cyj nych, by zjed -

nać so bie blo ge rów.
07. Nie bę dę uży wał au to ma tów do wsta wia nia ko men ta rzy i po stów na blo gach.
08. Je że li bę dę wy na gra dzał blo ge rów, bę dzie to jaw ne.
09. Zda ję so bie spra wę z tego, że je śli wy sy łam blo ge ro wi pro dukt, nie jest on zo bo -

wią za ny do pi sa nia o nim lub opi nio wa nia go po zy tyw nie.
10. Je śli blo ger na pi sze o pro duk cie, któ ry ode mnie otrzy mał, za dbam o ujaw nie nie

źró dła, z któ re go otrzy mał pro dukt.

Przy szłość pu blic re la tions

In ter net i no we me dia zmie nia ją po dej ście kon su men tów do me diów. Co raz więk sza
seg men ta cja ryn ku oraz stop nio we od cho dze nie od ma so wych ka na łów ta kich jak te -
le wi zja czy pra sa spra wiają, że zwłasz cza me dia re la tions sta je przed no wy mi wy -
zwa nia mi. Po dob ne prze mia ny do ty czą in nych ob sza rów stra te gii i funk cjo no wa nia
przed się biorstw, w tym PR. W cza sach po wszech no ści ko mu ni ka cji w in ter ne cie za -
rzą dza nie po przez kon tro lę in for ma cji tra ci stop nio wo na zna cze niu. Wcze śniej si od -
bior cy in for ma cji sta ją się po pro stu ludź mi, któ rzy są co raz bar dziej świa do mi me -
cha ni zmów, ja ki mi rzą dzi się świat mar ke tin gu. Stąd mię dzy in ny mi bie rze się ro sną -
ca po dejrz li wość kon su men tów w sto sun ku do re kla my i ofi cjal nej ko mu ni ka cji firm.
Klien ci są świa do mi, że przed się bior stwa nie po tra fią być obiek tyw ne w pre zen to wa -
niu sie bie. Po cią ga to za so bą cał ko wi tą utra tę za ufa nia do te go, co mó wią pod mio ty
ko mer cyj ne.

Dla te go wy zwa niem dla pu blic re la tions jest od bu do wa nie te go za ufa nia po przez
obiek tyw ność i otwar tość w po dej ściu do swo ich part ne rów w pro ce sie ko mu ni ka cji.
W znacz nej mie rze za czy na ją so bie z te go zda wać spra wę pra cow ni cy i kon su men ci
– bo to prze cież ta sa ma gru pa. In ter nau ci ko rzy sta ją w co raz bar dziej ak tyw ny spo -
sób z sie ci – uczą się, po zna ją i bio rą udział w dys ku sjach w in ter ne cie. Do wia du ją
się, że roz mo wy mo gą być szcze re, obiek tyw ne i praw dzi we. Tym cza sem po po wro -
cie do fir my za sta ją po dej ście na sta wio ne na glo ry fi ka cję jej dzia łal no ści. Przed się bior -
stwa po win ny do strzec, że pra cow ni cy to tak że kon su men ci. Ob na ża jąc swo je me to -
dy przed pra cow ni ka mi, ob na ża ją je przed kon su men ta mi.

IX – Pu blic re la tions w in ter ne cie
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Po nad to kon wer sa cje w sie ci przy czy nia ją się do stop nio we go oba le nia mo de lu hie -
rar chicz ne go w kor po ra cjach. Sko ro mo gę na rów ni wy po wia dać się na fo rum czy w
ko men ta rzach w sie ci, to dla cze go mo je ar gu men ty nie mo gą być rów no trak to wa ne
w mo jej fir mie? Dla cze go ktoś wy żej po sta wio ny w fir mie ma mieć więk sze pra wo do
wy po wia da nia się, dla cze go nie moż na do dać do je go wy po wie dzi ko men ta rza, a na -
wet je śli – to dla cze go jest to od bie ra ne we wro gi spo sób? To bar dzo waż na zmia na,
któ ra w znacz nym stop niu pod wa ża mo del za rzą dza nia opar ty na kon tro li. Za mknię -
ta po li ty ka co raz czę ściej spo ty ka się z opo rem, co prze kła da się na brak iden ty fi ka cji
z fir mą.

Nie ozna cza to oczy wi ście, że wszy scy lu dzie zrów na li się na gle po zio mem wie dzy czy
in te lek tu, ale nie wąt pli wie dzię ki Web 2.0 i de mo kra ty za cji na rzę dzi pro duk cji zrów -
na li się w pra wach do gło su. Każ dy, kto bie rze udział w tej co raz szer szej wy mia nie
my śli, mu si się z tym po go dzić. Li de rzy (tak że w or ga ni za cjach) są po trzeb ni, ale ich
głów nym udzia łem sta je się bu do wa nie war to ści dla wszyst kich uczest ni ków gry. Nie
tyl ko dla fir my czy dla sie bie. 

Ko lej nym wy zwa niem zwią za nym z utra tą kon tro li nad in for ma cją o fir mie jest szyb -
ki roz wój tre ści two rzo nych przez użyt kow ni ków (ang. user ge ne ra ted con tent). Kon -
su men ci pi szą o pro duk tach i mar kach w sie ci, oce nia ją i dzie lą się in for ma cja mi o to -
wa rach. Co raz rza dziej po ten cjal ni klien ci wie rzą w in for ma cje pre zen to wa ne przez fir -
mę, wo lą ra czej ufać ano ni mo wym in ter nau tom w sie ci. 
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Jakich rozwiązań opartych na Web 2.0 używa obecnie lub planuje
ich wdrożenie w ciągu dwóch najbliższych lat twoja firma (proc.)?

Źró dło: Badanie Economist Intelligence Unit “Web 2.0 goes corporate”, styczeń 2007 r.
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Utra ta kon tro li do ty ka tak że PR i ko mu ni ka cję firm. W cza sach, w któ rych do wol na
in for ma cja dzię ki in ter ne to wi, blo gom czy RSS mo że obiec ca ły świat za le d wie w cią -
gu kil ku go dzin, wia ra w kon tro lę nad in for ma cją jest złud na. Za że gna nie kry zy su,
któ ry roz prze strze nił się w cią gu kil ku go dzin, mo że za jąć dużo czasu.

IX – Pu blic re la tions w in ter ne cie
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Cy ber prze strzeń umar ła. Nikt już nie uży wa te go okre śle nia, aby opi sy wać rze czy wi -
stość in ter ne to wą. Dzi siaj w sie ci ro bi my za ku py, roz ma wia my, oglą da my fil my, pi -
sze my, flir tu je my, uczy my się, pła ci my ra chun ki, słu cha my ra dia czy wresz cie pro -
wa dzi my de ba ty po li tycz ne. In ter net stał się czę ścią na sze go świa ta. Dzię ki no wym
tech no lo giom zy ska li śmy nie zna ne wcze śniej na rzę dzia, któ re zmie ni ły na sze po dej -
ście do co dzien nych spraw. Go ogle, Ga du -Ga du, Na sza Kla sa, Sky pe, Al le gro, YouTube,
Onet, Mer lin, ban ko wość on li ne, pocz ta elek tro nicz na, za ku py – to wszyst ko, z cze -
go ko rzy sta my na co dzień. Dzię ki tym usłu gom znacz nie ła twiej i szyb ciej za ła twia -
my oso bi ste i fir mo we spra wy. Na le ży jed nak pa mię tać, że in ter net w dal szym cią gu
in ten syw nie się roz wi ja. Co kil ka mie się cy ma my do czy nie nia z ko lej ny mi prze ło ma -
mi tech nicz ny mi i tech no lo gicz ny mi. Du ży mi kro ka mi zbli żają się re wo lu cja mo bil -
na i rze czy wi stość, w któ rej bę dzie my sta le przy łą cze ni do in ter ne tu. Te wy da rze nia
w istot ny spo sób zmie nia ją po dej ście do wie lu tra dy cyj nych ryn ków. Dy na mi ka
zmian wy mu sza nie mal na wszyst kich dzie dzi nach dzia łal no ści czło wie ka ko niecz -
ność przede fi nio wa nia zna nych od dzie sią tków lat po jęć. Lu dzie na no wo mu szą szu -
kać od po wie dzi na py ta nia o pry wat ność, de mo kra cję, pra wo wła sno ści, ro lę me diów,
pra wa au tor skie, pi rac two, od po wie dzial ność za sło wa czy wła śnie mar ke ting. 
Dzi siej sze au dy to rium jest znacz nie bar dziej roz pro szo ne niż wcze śniej, jed nak dzię ki
na rzę dziom, ja kie ofe ru je sieć, mo że my du żo do kład niej zro zu mieć ich po sta wy i po -
trze by. Po wszech ny do stęp do in ter ne tu spra wił tak że, że kon su men ci zy ska li wie le ar -
gu men tów i na rzę dzi po zwa la ją cych im pro wa dzić znacz nie bar dziej za awan so wa ną
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„(…) the report researches what it claims to be the faulty assumption that interactive
marketing should be based upon the direct marketing models. The reason for this is
that while marketers have done almost nothing with the new possibilities the
customers have used the tools extensively to create more sophisticated tools
to avoid unwanted marketing” – z raportu „Digital Interactivity: Unanticipated
Consequences for Markets, Marketing and Customers”
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grę z mar ka mi. Świat ko mer cyj ny po wo li zmie nia się z na sta wio ne go na sprze daż
w ta ki, w któ rym to klient de cy du je, czy ma za miar ku pić. Ten co raz bar dziej kon su -
menc ki wy miar ko mu ni ka cji wpły nął na roz po czę cie wiel kiej świa to wej kon wer sa cji
w sie ci. Lu dzie za po śred nic twem in ter ne tu od kry wa ją no we me to dy i spo so by na re -
ali za cję swo ich po trzeb. Po raz pierw szy w hi sto rii kon su men ci są re al nie ze so bą po -
łą cze ni i wy ko rzy stu ją no wo na by tą wie dzę, aby za da wać py ta nia fir mom, dys ku to -
wać o nich czy wresz cie wy ko rzy sty wać in ter net do pre zen to wa nia swo ich ra cji.
W efek cie ryn ki uczą się szyb ciej i sta ją się spryt niej sze niż więk szość firm (Clu etra in
Ma ni fe sto). Wpły wa to bez po śred nio na ca łe ga łę zie go spo dar ki. Mu zy ka, prze mysł
fil mo wy, wy daw ni czy, te le wi zyj ny, ra dio wy, han del de ta licz ny, usłu gi dla biz ne su,
usłu gi pocz to we, dys try bu cja, elek tro ni ka, me dy cy na, fi nan se, na uka – wszyst kie te
seg men ty w zna czą cy spo sób od czu ły do ko nu ją ce się prze mia ny.
Mu si my za cząć się przy zwy cza jać, że kon su men ci bę dą bra li udział w two rze niu pro -
duk tów, a ich głos bę dzie zy ski wał na si le. Tych zmian nie da się za trzy mać. Po dob -
nie jak nie moż na kon tro lo wać 133 mln świa to wych blo gów. Za miast ne ga cji i lek -
ce wa że nia le piej wy ko rzy stać wszyst kie no we zja wi ska dla wła snych po trzeb.
Bez wzglę du na mo ty wa cje i czyn ni ki, ja kie sto ją za de cy zja mi firm w za kre sie obec -
no ści w sie ci, war to pod nieść naj waż niej szy ar gu ment. In ter net sprze da je. I bez wzglę -
du na to, czy bę dzie my po szu ki wać bez po śred nich lub po śred nich spo so bów mie rze -
nia tej war to ści, my ślę, że to naj lep sze pod su mo wa nie książ ki. Na le ży za cząć zwra -
cać bacz niej szą uwa gę na to, w ja ki spo sób kon su men ci pod cho dzą do in for ma cji han -
dlo wych i pro ce sów za ku po wych w sie ci. Naj więk szą prze wa gą in ter ne tu w uję ciu
biz ne so wym, zwłasz cza z punk tu wi dze nia po trzeb mar ke tin gu i sprze da ży, jest je go
wio dą ca ro la w do star cza niu in for ma cji o pro duk tach. Nie mal czterech na pięciu in -
ter nau tów sku tecz nie znaj du je w sie ci wska zów ki do ty czą ce pro duk tów, usług czy
firm, któ re je ofe ru ją. To nie ba ga tel na licz ba. Sta wia to no we wy zwa nia przed mar -
ke tin giem. Prze strzeń sie cio wa nie da je się bo wiem kon tro lo wać w tak ła twy spo sób
jak tra dy cyj ne ka na ły ko mu ni ka cji. Co wię cej, pol scy in ter nau ci chęt nie za miesz cza -
ją na pu blicz nie do stęp nych stro nach wła sne opi nie o na by tych to wa rach i usłu gach.
W tym kon tek ście jest to tak że wy zwa nie dla pu blic re la tions.
Uosa bia ją cy mar ke ting w in ter ne cie ban ner to nie tyl ko gra ficz na lub ani mo wa na for ma
prze ka zu, lecz tak że in te rak tyw ny ele ment, któ ry po zwa la na ła twe i szyb kie za po zna nie
się z ofer tą re kla mo daw cy. Stąd nie wąt pli wie oprócz dba ło ści o kre atyw ną i do brze za pla -
no wa ną kam pa nię fir my po win ny dbać o tre ści za miesz cza ne na wła snych stro nach in -
ter ne to wych. Z tym, nie ste ty, wciąż nie jest naj le piej. Do ty czy to zwłasz cza wszel kich ele -
men tów o cha rak te rze spo łecz no ścio wym oraz tych zwią za nych z in te rak cją i dia lo giem
z kon su men ta mi. Wspo mnia ne po wy żej opi nie klien tów o pro duk tach za miesz cza ne w in -
ter ne cie to głów nie do me na wi tryn o cha rak te rze shop pin go wym, pa sa ży han dlo wych,
po rów ny wa rek, blo gów czy fo rów. Nie ste ty, fir my bar dzo rzad ko da ją moż li wość po dzie -
le nia się opi nią o swo ich pro duk tach na wła snych stro nach WWW. 
Oso bi ście uwa żam, że in ter net od gry wa dzi siaj klu czo wą ro lę w pro ce sach za ku po wych
wie lu pro duk tów. Co wię cej, nie jed no krot nie po zwa la do trzeć do waż nych z punk tu wi -
dze nia mar ke tin gu seg men tów – osób ak tyw nych, udzie la ją cych się spo łecz nie, a co naj -
waż niej sze – kreu ją cych i wpły wa ją cych na opi nie po zo sta łych grup kon su menc kich.

Do zo ba cze nia na blo gu.
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