
KOMPENDIUM WIEDZY 
O E-MARKETINGU

TEMAT NUMERU:

AD VIEWABILITY

How tomake your
ad more
visible?

SEARCH

PARTNER:



1

Artur Muszkiet
Dyrektor Zarządzający
Ströer Digital Media
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To już 3 kompendium wiedzy online marketingu, które prze-
kazujemy w Wasze ręce. Złożyło się na nie 17 tekstów napi-
sanych przez członków naszego zespołu dla najbardziej pre-
stiżowych mediów branżowych, takich jak Online Marketing 
Polska, NowyMarketing, Media&Marketing Polska. 

Jak możecie przeczytać na okładce po raz pierwszy zde-
cydowaliśmy się jeden temat omówić szczególnie szeroko. 
Jesteśmy jednak przekonani, że kwestia ad viewability w 
pełni na to zasługuje, jako jedna z najbardziej dyskutowa-
nych na branżowych spotkaniach i wzbudzających duże 
emocje zarówno wśród reklamodawców, jak i wydawców. 
Z dedykowanego rozdziału dowiecie się co to jest, jak mie-
rzyć widoczność reklam online i jak wykorzystać te pomiary 
do zwiększania skuteczności kampanii. Oddaliśmy też głos 
naszym kolegom z branży i wspólnie z redakcją „Nowego 
Marketingu” zadaliśmy kilka pytań ekspertom z takich firm 
jak Havas Media, Starcom i Mediacom. Odpowiedzi składają 
się na wielowymiarową analizę kwestii viewability i mogą być 
wstępem do dyskusji nad przyszłością tego wskaźnika na 
polskim rynku reklamy online.

Kompendium szczególnie polecamy osobom stawiającym 
pierwsze kroki w branży lub przedsiębiorcom, zastanawiają-
cym się nad inwestowaniem w reklamę w Internecie, a tak-
że wydawcom internetowym, dla których przygotowaliśmy 
osobny dział. Jesteśmy jednak pewni, że nawet doświadczeni 
marketingowcy znajdą w nim ciekawe informacje.

Zachęcamy więc do lektury i bacznego przyglądania się tren-
dom w reklamie online.
Miłego czytania!
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Przy samej wycenie powinieneś 
być gotów na prośbę o pokazanie 
przykładowych kreacji i  landing 
page’a tak, by kontrahent mógł osza-
cować swoje możliwości i koszty.

Zanim podpiszesz zlecenie, pa-
miętaj również, aby umówić się na 
maksymalną liczbę akcji i ewentual-
ny sposób ich weryfikacji. Pozwoli 
to uniknąć wielu nieporozumień przy 
rozliczaniu kampanii. 

 Procent od sprzedaży (nazywa-
ny również w skrócie CPS) to model, 
który praktycznie nie niesie za sobą 
żadnego ryzyka dla reklamodawcy. 
W  końcu płacimy tylko konkretną 
sumę od wartości koszyka. Trzeba 
jednak pamiętać, że ten model wy-
maga nie tylko wpięcia kodu, za po-
mocą którego dowiesz się, czy dana 
akcja była wykonana, ale również na 
jaką wartość jest każde pojedyncze 
zamówienie. Dla wielu reklamodaw-
ców jest to nie do przyjęcia. Trzeba 
również wziąć pod uwagę sytuację, 
w  której klienci dokonują zwrotu 

Sporo również zależy od samej 
stawki. Jeśli jest ona odpowiednio 
wysoka, podmioty oferujące duży za-
sięg nie będą miały problemu z wy-
kluczaniem pojedynczych, gorszych 
jakościowo stron lub z zaproponowa-
niem Ci dodatkowo targetowania. Je-
śli jednak mocno negocjujesz stawkę, 
zazwyczaj takie możliwości zostaną 
zablokowane.

 CPL/CPO, czyli rozliczenie za 
konkretną liczbę leadów lub zamó-
wień. Jest to model, w  którym tak 
naprawdę przekazujesz kontrolę nad 
kampanią podmiotowi, u  którego 
ją zlecasz. To on będzie decydował 
kiedy, gdzie i w jakiej liczbie wyświetli 
się Twoja reklama. Nie możesz więc 
wymagać od zleceniobiorcy takich 
szczegółów jak zasięg kampanii czy li-
czebność i rodzaje baz mailingowych. 

Wydawca będzie również oczeki-
wał wpięcia kodów konwersji na stro-
nę docelową oraz wielu wersji kreacji, 
co pozwoli mu lepiej zoptymalizować 
kampanię.

które wydają się dużo bardziej atrak-
cyjne niż inne, każdy z nich ma swoje 
ograniczenia. Planując kampanię, 
pamiętaj więc, że:

 W przypadku stałej emisji na 
dany okres (FF) masz pełną kontrolę 
nad tym, co i gdzie jest emitowane, 
ale niektóre możliwości technolo-
giczne są blokowane (np. capping, 
geotargetowanie). Możesz więc wy- 
emitować kampanię tylko na kon-
kretnych (całych) serwisach lub na 
ich wybranych sekcjach. W związku 
z tym, jeśli zależy Ci na ograniczeniu 
emisji, np. tylko do Krakowa, a wy-
dawca nie ma oddzielnej sekcji dla 
każdego miasta – wybierz raczej 
model CPM.

Uwaga! Ten model emisji wyklu-
cza możliwość wpuszczenia innych 
reklamodawców na dany placement, 
dlatego wydawca często nie pozwa-
la anulować zlecenia – nawet jeśli 
kampania zostanie przerwana albo 
w ogóle nie dojdzie do skutku.

 W  przypadku kampanii CPM 
realizowanej przy takim samym bu-
dżecie i  na takim samym serwisie 
zakupisz mniejszą liczbę odsłon 
niż w  przypadku stałej obecności. 
Dodatkowo jeśli zdecydowałeś się 
na emisje tylko w  jednym serwisie, 
a  w  międzyczasie pojawi się inny 
klient kupujący dany format na zasa-
dach stałej obecności – wygenero-
wanie 100% zaplanowanych odsłon 
może się nie udać. Aby wykluczyć 
oba problemy, zastanów się nad 
emisją zasięgową lub pakietową, co 
z jednej strony pomoże obniżyć staw-
kę CPM, a z drugiej – zminimalizuje 
ryzyko niedoemisji.

Pamiętaj również, że w przypadku 
tego modelu rozliczeniowego nadal 
dużą część ryzyka ponosi reklamo-
dawca. Jeśli więc planujesz emisje 
przez sieć reklamową, poproś ją już 
na etapie tworzenia media planu 
o optymalizację kampanii pod kon-
wersje/kliknięcia lub konkretne miej-
sca emisyjne.

 Model CPC to jeden z najbar-
dziej pożądanych modeli współpracy. 
Tu ryzyko, że baner będzie pominięty 
przez użytkownika, ponosi emitent, 
nic więc dziwnego, że reklamodawcy 
tak chętnie w niego inwestują. 

Powinieneś jednak pamiętać, że 
w przypadku kampanii CPC nie masz 
pełnej swobody działania. Nie każdy 
serwis zgodzi się na ten model roz-
liczeń. Dodatkowo część serwisów 
ogranicza się przy nim do mniej pre-
stiżowych placementów. 

Po pierwsze: cel kampanii

Nie kupuj oczami, skup się na celu 
kampanii. W  przypadku kampanii 
sprzedażowych – strona, na której 
będzie emitowana reklama, nie musi 
mieć ładnego layoutu, a  format re-
klamowy niekoniecznie powinien 
być widoczny już na pierwszy rzut 
oka. Ważniejsze jest to, by wybra-
na powierzchnia po prostu dobrze 
sprzedawała dany produkt, a koszt 
kampanii nie tylko się zwrócił, ale 
też przyniósł klientowi odpowiedni 
dochód. 

Zanim więc zdecydujesz się na 
największy baner u  najbardziej roz-

poznawalnego wydawcy, zastanów 
się, czy w  danej kampanii właśnie 
o to chodzi.

Po drugie: grupa docelowa

W Polsce żyje ponad 21 mln in-
ternautów. Gdybyśmy chcieli trafić 
z reklamą do każdego użytkownika, 
koszt takiej kampanii byłby olbrzymi. 
Chcąc optymalnie wykorzystać bu-
dżet, powinieneś ograniczyć kampa-
nię do osób o odpowiednim profilu. 
W tym celu możesz wybrać wydaw-
ców/sieci reklamowe oferujące targe-
towanie po konkretnych zmiennych 
demograficznych lub behawioralnych 

albo ograniczyć emisję do serwisów 
z najlepszym dopasowaniem do da-
nej grupy.

Samo dopasowanie możesz 
sprawdzić np. poprzez panel Gemiu-
sa, który pokaże m.in. Affinity Index 
oraz procent użytkowników z danej 
grupy docelowej (patrz przykład – ta-
bele na następnej stronie). 

Po trzecie: ograniczenia wyni-
kające z konkretnych modeli 
rozliczeniowych

Na rynku funkcjonuje pięć głównych 
modeli rozliczeniowych (FF, CPM, 
CPC, CPO/CPL, CPS). I  choć nie-

5 WYZWAń 
przy planowaniu kampanii 
internetowych. Jak uniknąć 
najczęstszych błędów?
Branża internetowa to istny gąszcz formatów reklamowych i modeli rozli-
czeniowych. Nic dziwnego, że tak trudno dobrać sposób działania opty-
malny dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Niezależnie od profilu klienta, 
segmentu rynku czy kategorii produktu podczas planowania kampanii in-
ternetowych trzeba pamiętać o  uwzględnieniu kilku najważniejszych za-
gadnień.
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agata makowska

Opracowanie własne na Badania PBI, Marzec 2015, Gemius

Affinity Index to 
wskaźnik procentowy 
pokazujący stosunek-
dopasowaniae użyt-
kowników na danym 
serwisie do dopaso-
wania tej samej grupy 
w całości Internetu. 

Im wskaźnik wyższy, 
tym dopasowanie 
jest lepsze.

Modele FF i CPM 
cechują się również 
największą swobodą 
w doborze dużych, 
silnie widocznych 
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towaru. Albo gdy dana sprzedaż 
zostaje zarejestrowana w  systemie, 
a  użytkownik finalnie nie dokonuje 
płatności. Problematyczne mogą być 
również wyprzedaże. W sytuacji gdy 
dany e-commerce robi wyprzedaż 
na poziomie 50–70%, oddawanie 
dodatkowo np. 20% wartości koszy-
ka może już okazać się nieopłacalne. 
W takim modelu kampanii wydawca 
może także wymagać od reklamo-
dawcy dodatkowej korzyści dla użyt-
kownika – np. w postaci darmowej 
wysyłki lub dodatkowego rabatu, 
aby jeszcze bardziej przykuć uwagę 
internauty.

Jeśli zależy Ci na rozłożeniu ryzyka 
pomiędzy reklamodawcę i  wy-
dawcę, a  podmiot udostępniający 
powierzchnię nie chce zgodzić się 
na rozliczenie efektywnościowe, pa-
miętaj, że zawsze możesz spróbować 
przekonać go do formy hybrydowej 
kampanii (np. niskie FF + CPL) lub 
wcześniejszego testu.

Po czwarte: testy

W Internecie nie ma jednego pew-
nego schematu działania, dlatego 
zawsze warto przetestować dany 
placement przed zleceniem większej 
kampanii. Jeśli masz taką możliwość 
(nie ograniczają Cię konkretne/krót-
kie terminy realizacji), warto wydzielić 
część budżetu na testy. Kiedy wy-
dawca nie chce się na nie zgodzić 
(np. testy nie mieszczą się w  mini-
malnej kwocie zamówienia), zawsze 
możesz sprawdzić, czy przypadkiem 
nie udostępnia tej samej powierzchni 
w którymś z systemów automatycz-
nych (np. AdSense lub AdExchange). 

Ominiesz dzięki temu problem war-
tości zamówienia, a  także szybciej 
i sprawniej przeprowadzisz test. 

Nie ograniczaj testów do samych 
miejsc emisyjnych. Poproś od razu 
o przygotowanie kilku wersji kreacji 
i oddzielnych kodów zliczających dla 
każdej z nich. Dzięki temu będziesz 
mógł rotować banery w pierwszym 
okresie kampanii, a  później skupić 
się tylko na tych najbardziej efek-
tywnych.

Warto również zbadać, jakie efek-
ty przynosi kampania w konkretnych 
dniach/godzinach. Może się okazać, 
że ta sama powierzchnia będzie 
opłacalna np. tylko w  określonych 
przedziałach czasowych.

Po piąte: okres kampanii

Planując kampanię, musisz wziąć 
pod uwagę to, ile czasu ma trwać 
emisja i w jakim okresie kalendarzo-
wym kampania będzie emitowana.

Jeśli planujesz kampanię w okre-
sie wakacyjnym, pamiętaj, że zasięgi 
desktopowe większości serwisów 
rejestrują sezonowe spadki. Warto 
pamiętać, że obciążenie serwisów 
kampaniami będzie w  tym czasie 
mniejsze i w związku z tym łatwiej bę-
dzie Ci wynegocjować dobrą stawkę. 

Jeśli natomiast Twoja kampania 
przypada na okres Bożego Naro-
dzenia, możesz w  ciemno przyjąć, 
że na większości jakościowych ser-
wisów w tym samym czasie będzie 
chciało pojawić się wielu innych 
reklamodawców, co może podbić 
cenę, a  jednocześnie wymusić ko-
nieczność wcześniejszych rezerwacji.

Trudno stworzyć estymacje dla 
pozostałej części roku, dlatego pla-

nując kampanię reklamową, warto 
oprzeć się na narzędziach, które 
podpowiedzą, kiedy konkurencja re-
klamodawcy jest najbardziej aktyw-
na, a kiedy możemy liczyć na mniej 
zaciętą walkę o dobrą powierzchnię. 
Może nam w tym pomóc np. system 
AdReport monitorujący aktywność 
reklamową na najpopularniejszych 
serwisach, komunikatorach, a także 
bazach mailingowych. 

Wróćmy jeszcze na chwilę do 
okresu trwania kampanii – to, że ak-
cja promocyjna trwa dwa miesiące 
bez przerwy, nie oznacza, że musisz 
planować stałą lub równomierną 
emisję na cały okres kampanii. Co 
więcej, często kampanie, które są 
prowadzone z  przerwami w  emisji, 
mają dużo lepsze efekty niż te rozkła-
dane równomiernie na dłuższy czas. 
Planując kampanię dedykowaną, pa-
miętaj, aby porównać liczbę unikal-
nych użytkowników odwiedzających 
serwis w dwóch okresach o różnej 
długości, np. w ciągu tygodnia i mie-
siąca lub trzech dni i tygodnia. Może 
się wówczas okazać, że różnica po-
między nimi będzie niewielka i lepiej 
ograniczyć kampanię do kliku dni, niż 
zwiększać jej koszty i zamęczać użyt-
kownika zbyt intensywną kampanią 
w serwisie, który odwiedza prawie 
codziennie.

Wierzę, że powyższy tekst pomo-
że lepiej zrozumieć proces planowa-
nia kampanii i przybliży Cię do wielu 
sukcesów 
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Co zdziałałby James Bond bez swoich gadżetów dostarczanych przez nie-
ocenionego Q? Prawdopodobnie tyle, co zdolny e-marketer bez dostępu 
do narzędzi IT – niewiele. Z tym że ten drugi jest w dużo lepszej sytuacji – 
rolę Q dla marketerów odgrywają dzisiaj rozmaite narzędzia do monitoro-
wania, mierzenia, tworzenia, organizowania i raportowania. Niektóre z nich 
są, nie oszukujmy się, równie potrzebne, co Bondowi podwodny kostium 
w kształcie krokodyla z filmu Ośmiorniczka. Inne narzędzia są jednak nie-
zbędne, a ich właściwe wykorzystanie może zapewnić przewagę w starciu 
z rynkowymi rywalami.

wity koszt jest nieco niższy. 
Google Analytics
Co, jeśli klient zainteresowany rekla-
mą trafił na naszą stronę internetową? 
Wtedy przyda się Google Analytics. 
To narzędzie pozwalające na mierze-
nie i analizowanie ruchu na witrynie 
w czasie rzeczywistym. System ten 
pozwala sprawdzić, w  jaki sposób 
użytkownicy znaleźli witrynę i  jak 
z niej korzystali. Np. w czasie kam-
panii będziemy mogli monitorować, 
skąd pochodzi najbardziej jakościo-
wy ruch, a  tym samym lepiej opty-
malizować nasze działania. System 
wskazuje też, jak poprawić witrynę 
i dopasować ją do oczekiwań użyt-
kowników. Możemy też samodzielnie 
definiować cele i wartości konwersji. 
Jeżeli ktoś szuka skutecznego i ogól-
nie dostępnego narzędzia wspoma-
gającego optymalizację kampanii 
i witryny, nie można lepiej trafić. 

Trello
Planowanie i  optymalizacja kilku 
kampanii to czasem kilkadziesiąt 
drobnych czynności do wykonania. 
By o niczym nie zapomnieć oraz by 
wszystko przebiegło sprawnie i  ter-
minowo, przyda się Trello. Narzędzie 
do zarządzania projektami, organizo-
wania pracy indywidualnej i grupowej. 
Bardzo proste, intuicyjne i darmowe. 
Płatnych systemów tego typu jest 
mnóstwo ( np. Asana.com), ale na 
początek warto sprawdzić, czy do 
naszych zadań nie wystarczą nam 
funkcje oferowane przez Trello. Czyli 
tworzenie „kart projektów”, wyzna-
czanie zadań do wykonania, usta-
wianie deadline’ów i przypomnień 

tali społecznościowych. Wystarczy 
wgrać zdjęcie, a  aplikacja sama 
dopasuje odpowiednie wymiary pod 
wybraną stronę.

Piktochart | Kreator darmowych info-
grafik. Równie przydatny i  intuicyjny 
w obsłudze jak Canva.

Nibbler | Aplikacja, która sprawdzi, 
czy na Twojej stronie nie ma żadnych 
błędów technicznych.

walorów rozrywkowo-historycznych 
(oglądanie kreacji z tamtych czasów 
może być naprawdę niezłą rozrywką), 
funkcja daje też ciekawy materiał do 
analizy tego, jak zmieniała się strate-
gia i kreacje danej marki na przestrze-
ni lat. Jest to przydatne zwłaszcza dla 
kogoś, kto pracuje w agencji rekla-
mowej i  przygotowuje prezentacje 
przetargowe.

Landingi.pl
Powiedzmy, że dzięki AdReportowi 
świetnie dobrałeś strategię i optymal-
nie zaplanowałeś kampanię online. 
CTR-y szybują wysoko, ale leadów 
sprzedażowych ciągle brak. Czemu? 
Może to źle zaprojektowany landing 
page? Albo co gorsza – niedziałają-
cy? No właśnie. 

Wydawałoby się, że nie ma łatwiej-
szej rzeczy niż stworzenie prostego 
i funkcjonalnego landing page’a. Ale 
każdy, kto koordynował ten – wyda-
wałoby się – prosty  projekt, wie, że 
niełatwo wyrobić się z tym na czas. 
Dlaczego tak się dzieje? W  proce-
sie tworzenia strony zawsze bierze 
udział przynajmniej kilka osób: grafik 
musi wymyślić i „namalować” stronę, 
copywriter – stworzyć parę słów, 
programista – wdrożyć te wszystkie 
pomysły i „postawić” stronę w sieci, 
czasem dochodzi jeszcze hosting. 
I nagle okazuje się, że nawet miesiąc 
to za mało. Powstaje presja czasu, 
a wtedy nietrudno o błędy. 

Landing.pl umożliwia szybkie 
stworzenie „landinga” za pomocą 
edytora z gotowych elementów gra-
ficznych, a także opublikowanie go 
na serwerze strony. Dzięki temu cały 
okres tworzenia strony skraca się do 
(maksymalnie) kilku dni. Dodatkowo 
dzięki temu, że wszystkie usługi 
(kreacja, publikacja) dostarczane są 
przez tego samego dostawcę, całko-

Ciekawostka – tytuł tego tekstu 
powstał w tym generatorze.

Pexels | Wszystkie darmowe stocki 
pod jedną wyszukiwarką. Warto 
sprawdzić, zanim wyda się kilkaset 
złotych za zdjęcie do grafiki na Fa-
cebooka.

SM Image Maker | Dzięki niemu 
szybko i sprawnie przytniesz grafikę 
do wymagań poszczególnych por-

ważne? W  obecnym świecie, gdy 
możliwość emisji treści i  wyrażania 
opinii przez konsumentów w sieci jest 
praktycznie nieograniczona, dla każ-
dej marki niezwykle ważna jest wiedza 
o  tym, kto i co mówi o niej w sieci. 
Pozwala na śledzenie opinii i wzmia-
nek nt. naszej marki w  dyskusjach 
i komentarzach. Dzięki temu możemy 
reagować na komentarze, utrzymy-
wać kontakt z konsumentami, a prze-
de wszystkim reagować odpowiednio 
wcześnie na zalążki sytuacji kryzyso-
wych (w bardziej zaawansowanych 
opcjach dane nt. monitoringu spły-
wają do nas w czasie rzeczywistym). 

To oczywiście nie jedyne tego 
typu narzędzie na rynku. Wśród in-
nych wyróżnia się jednak wyjątkowo 
przejrzystym i przyjaznym interfejsem, 
zapewniającym bezproblemową, in-
tuicyjną nawigację po stronie. Prze-
klikanie się przez system w poszuki-
waniu konkretnej informacji zwykle nie 
zajmuje wiele czasu. A to dla systemu, 
który ma przede wszystkim sprawnie 
dostarczać informacji i analiz, rzecz 
kluczowa. 

AdReport
To Brand24 dla reklamy internetowej. 
System monitoruje wszystkie formy 
reklamy display, mobile oraz mailingi 
w polskim Internecie. Idealne narzę-
dzie dla kogoś, kto chce wiedzieć, jak 
wyglądają poczynania jego konkuren-
cji oraz jak kształtuje się rynek rekla-
my internetowej w interesującym go 
przedziale czasu lub segmencie rynku. 
Gdzie i kto się reklamuje? W jaki spo-
sób? Ile pieniędzy wydaje? Dzięki tym 
informacjom można łatwo odgadnąć 
strategię konkurencji, a dzięki tej wie-
dzy lepiej przygotować własną. 

AdReport posiada bazę danych 
reklamy internetowej, począwszy od 
2004 roku. Oprócz niewątpliwych 

Kilka prostych narzędzi, które nie 
zmieściły się na liście, a mogą od-
mienić losy niejednego content mar-
ketera (i niejednego projektu).

Content Idea Generator | Napisa-
łeś świetny tekst i nie wiesz, jak go 
zatytułować? Ten generator tytułów 
Ci pomoże.

Uwaga – niektóre propozycje są 
bardzo abstrakcyjne, ale czego się 
nie robi dla pozyskania uwagi.

Zapraszam do listy 6 przydatnych 
narzędzi dla początkującego e-
-marketera. Staraliśmy się wytypo-
wać możliwie różnorodne spośród 
nich, tak jak różnorodne są zajęcia 
typowego specjalisty od marketingu 
internetowego. Łączy je funkcjonal-
ność, łatwość w  obsłudze i  niewy-
soka cena (wyjąwszy te, które są 
bezpłatne). 

Canva
Dostępny online, darmowy program 
graficzny. Umożliwia proste i  intuicyj-
ne tworzenie infografik, ulotek, plaka-
tów. Zawiera wiele gotowych kompo-

nentów (od ikon, kształtów czy filtrów 
do zdjęć aż po całe bloki elementów 
graficznych), które pomagają szybko 
stworzyć estetyczne projekty do wy-
korzystania w social media, reklamie 
czy w princie. Jeśli grafik zachorował, 
a do zrobienia nie ma akurat głównej 
grafiki do ogólnopolskiej kampanii 
przymierzanej przez Twoich prze-
łożonych do wysłania na festiwal 
w Cannes, możesz sam spróbować 
swoich sił w Canvie. A nuż odkryjesz 
w sobie pasję grafika?

Canva idealnie sprawdza się też 
przy komunikacji marketer – profe-
sjonalny grafik. Zamiast wyjaśniać 

przez telefon lub w  mailu, jak do-
kładnie ma wyglądać grafika, można 
przesłać podwykonawcy wstępny 
szkic projektu. Dzięki temu sprawnie 
przekażemy swoją wizję profesjo-
naliście. Z  doświadczenia wiemy, 
że zaoszczędza to czas i nerwy na 
dalszych etapach pracy. 

Brand24
Jeśli ktoś nie słyszał o Brand24, to 
prawdopodobnie dopiero zaczyna 
pracę w  branży internetowej. Ale 
w skrócie – to narzędzie do monito-
ringu Internetu, w  tym mediów spo-
łecznościowych. Dlaczego jest takie 

6 przydatnych narzędzi  
dla początkującego e-marketera
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przed akceptacją docelowego me-
dia planu. 

Pamiętaj tylko, że przed rozpo-
częciem testu warto zadbać o odpo-
wiednie mierzenie wyników. W tym 
celu możesz skorzystać m.in. z dar-
mowej usługi Google Analytics, która 
pomoże sprawdzić jakość ruchu na 
stronie i ewentualną liczbę konwersji 
dostarczoną z poszczególnych roz-
wiązań ( czyli np. kupionych przez link 
reklamowy produktów).

 Przelicz – gdy masz już ramy 
budżetowe, możliwości i estymowa-
ną skuteczność poszczególnych roz-
wiązań, przychodzi czas na Excela. 
Nie wszyscy są jego fanami, ale dość 
prosta tabela i podstawowe dane po-
zwolą w łatwy sposób ocenić budżet, 
który jest nam niezbędny do przepro-
wadzenia kampanii. Jak to wygląda 
w praktyce? Poniżej pokazuję to na 
dwóch przykładach – kampanii wize-
runkowej i sprzedażowej.

Ograniczenia i możliwości

Skoro już wiemy, jakimi środkami 
dysponujemy i jaki budżet nas ogra-
nicza, czas zestawić je z możliwoś-
ciami rynkowymi. W tym celu:

 Czytaj, pytaj, szukaj – bez 
względu na to, czy działasz na tym 
rynku już kilkanaście lat, czy też do-
piero zaczynasz, pamiętaj, że zawsze 
warto szukać nowych rozwiązań. Nic 
w końcu nie trwa wiecznie (a już na 
pewno nie w świecie reklamy). Jeśli 
jednak masz już wstępny pomysł, 
opisz krótko swoje założenia i  po-
proś o wycenę oraz rekomendację 
od agencji, z którą współpracujesz. 

Pamiętaj tylko, aby podać jak 
najwięcej szczegółów, które masz 
już zdefiniowane. Bardzo ważny jest 
tu zarys sposobu komunikacji – to 
właśnie on pomoże dobrać agencji 
lub wydawcy optymalne rozwią-
zania. Dzięki temu zorientujesz się, 
jakie koszty wiążą się z konkretnymi 
rozwiązaniami i  będziesz wstanie 
zweryfikować, czy mieszczą się one 
w założeniach budżetowych.

 Testuj – jeśli tylko pozwala Ci na 
to czas i swoboda działania, przed 
zdefiniowaniem konkretnego budże-
tu zrób testy. Nawet niewielki budżet 
ustawiony w  odpowiedni sposób 
pozwoli określić potencjał i średnie 
stawki w  przypadku systemów au-
kcyjnych. Co ważniejsze, pomoże 
również zweryfikować skuteczność 
poszczególnych rozwiązań jeszcze 

stawiona bezpośrednio na sprzedaż. 
W  przypadku kampanii wizerunko-
wych, zakładających budowanie 
świadomości marki lub wprowadze-
nie nowego produktu, celem powin-
no być zbudowanie jak największe-
go zasięgu wśród konkretnej grupy 
docelowej. 

 Materiały – skoro masz już spre-
cyzowany cel, czas sprawdzić, czym 
dysponujesz. Jeśli Twoja strona inter-
netowa lub fanpage jest mocno nie-
aktualny, to bez względu na to, czy 
jest to kampania sprzedażowa, czy 
wizerunkowa, musisz uwzględnić na-
kład pracy i środków koniecznych do 
ich uaktualnienia lub stworzenia de-
dykowanego landing page’a. Warto 
o tym pamiętać, bo często zwiększa 
to koszty kampanii. 

Podobnie będzie z  materiałami 
graficznymi i  wideo. Kreacje tego 
typu pozwolą lepiej skupić uwagę 
użytkowników na reklamie i  jedno-
cześnie (przynajmniej z  założenia) 
powinny wyróżnić reklamowany pro-
dukt na tle konkurencji. Jeśli więc nie 
dysponujesz odpowiednimi materia-
łami, uwzględnij koszt ich produkcji 
w budżecie reklamowym. I w miarę 
możliwości unikaj zdjęć stockowych. 

Przykładowe pozycje: 
creativezone.me-
diamind.com, zbiór 
casestudies „Brand 
Advertising” IAB 
Polska czy internetowe 
serwisy branżowe.

Od czego zacząć?

Skoro na kampanię on-line można 
przeznaczyć niemal dowolną kwotę, 
na początku warto postawić sobie 
pewne ograniczenia, które wynikać 
będą z  naszych założeń bizneso-
wych i dostępnych środków.

 Marżowość – będzie to punkt 
wyjścia, który pomoże nam określić, 
jaki procent planowanych przycho-
dów jesteśmy wstanie przeznaczyć 
na działania wspierające, w tym m.in. 
na reklamę. Pamiętaj jednak, że 
nie ma jednej optymalnej marży dla 

wszystkich produktów obecnych na 
rynku, tak samo jak nie ma jednej 
stałej wartości procentowej, którą 
można z automatu przeznaczyć na 
reklamę. Inny procent przychodów 
przedsiębiorstwo powinno wydać 
na działania dla produktów szybko 
zbywalnych lub wysokomarżowych, 
a zupełnie inne dla produktów, gdzie 
decyzja o  zakupie podejmowana 
jest tygodniami, a marża niewielka. 
W końcu jednym z najważniejszych 
wyzwań stojących przed każdym 
przedsiębiorstwem jest utrzymanie 
płynności finansowej. Marżowość 

ma więc pomóc określić górną 
granicę kosztów, a nie definiować 
budżet na konkretną kampanię.

 Cel – im bardziej precyzyjnie 
określony, tym lepiej. Nie wystarczy, 
jeśli założysz, że celem kampanii 
jest sprzedaż jak największej liczby 
produktów. Musisz zdecydować, ile 
konkretnie chcesz sprzedać. Jeśli 
nie mamy w założeniach ujętych do-
kładnych liczb, nie jesteśmy wstanie 
policzyć planowanych przychodów, 
a więc również i budżetu maksymal-
nego.

Nie każda kampania jest też na-

Jak zaplanować budżet
na kampanię on-line?

Rynek reklamy internetowej to jeden z najbardziej elastycznych budżetowo 
mediów reklamowych. Równie łatwo możemy wydać na nim 500 000 zł 
w  tydzień, jak i  przeprowadzić kilkumiesięczną akcję marketingową nie-
mal bezkosztowo. Wszystko zależy od Twoich możliwości, środków, celów 
i kreatywności. Od czego zacząć i na co zwrócić uwagę, planując budżet 
kampanii w Internecie? Poniżej kilka przydatnych sugestii, które pomogą 
zoptymalizować nasze działania i efektywnie spożytkować każdą złotówkę.

agata makowska
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Przykład dla kampanii wize-
runkowej:

Wprowadzamy na rynek nowy 
produkt kierowany do ogółu spo-
łeczeństwa (ogólnodostępny i  sto-
sunkowo tani). Górna granica bud- 
żetowa to 20 000 zł. Nasz cel – zbu-
dowanie jak największego zasięgu.

Zależy nam jednak na dopasowa-
niu kontekstowym do kreacji. Będzie 
ona utrzymana w  klimacie mocno 
humorystycznym, a  chcemy mieć 
pewność, że zostanie ona dobrze 
odebrana. Dlatego wybraliśmy ser-
wisy rozrywkowe utrzymane w  po-
dobnym klimacie. Znaleźliśmy cztery 
serwisy tego typu. Poprosiliśmy 
je o  wycenę i  estymacje wyników, 
a później całość wpisaliśmy do tabeli, 
która uporządkuje nam dane.

Już na pierwszy rzut oka widzimy, 
że serwis C ma dużo wyższy koszt do-
tarcia do pojedynczego użytkownika 

niż reszta serwisów. Odrzucamy go.
Najtańszy koszt dotarcia do poje-

dynczego użytkownika (eUU) oferują 
nam serwisy A i D. Budżet pozwala 
nam też skorzystać z obydwu opcji 
równolegle, ale współoglądalność 
(pokrycie powtarzającymi się użyt-
kownikami) jest tak duża, że nie 
opłaca się emisja obydwu planów 
równolegle. 

Sprawdzamy więc sumę kosztów 
i zasięgów przy połączeniu serwisów 
A i B oraz D i B. Następnie musimy 
porównać koszt dotarcia do pojedyn-
czego użytkownika i  zweryfikować 
go jeszcze raz z zasięgami UU, które 
wspólnie wygenerują dwa serwisy. 

Obliczenie sumy kosztów za emi-
sje na dwóch serwisach jest łatwe – 
jedną wartość dodajemy do drugiej. 
Ale przy liczeniu wspólnego zasięgu 
musimy uwzględnić liczbę powtarza-
jących się użytkowników. Najprościej 
odjąć od jednego z  serwisów pro-
cent współoglądalności.

Łączny koszt:
 Serwis A i B: 7 500 zł + 3 000 zł 

= 10 500 zł
 Serwis D i B: 10 500 zł + 3 000 zł 

= 13 500 zł
Łączny zasięg serwisu:

 Serwis A i B: 500 000 UU + 150 
000 UU*(1–33%) = 600 500 UU

 Serwis D i B: 600 000 UU + 150 
000 UU* (1–18%) = 723 000 UU
Koszt dotarcia do pojedynczego 
użytkownika:

 Serwis A i B: 10 500 zł / 600 500 
UU = 0,017 zł/UU

 Serwis D i B: 13 500 zł / 723 000 
UU = 0,018 zł/UU

Jak widać, koszty dotarcia do po-
jedynczego użytkownika przy obu 
wariantach nie różnią się znacząco. 
Za to zasięg rozwiązania numer 2 jest 
dużo większy. 

Dlatego w media planie uwzględ-
niamy serwis D i B, a nasz budżet re-
komendujemy zawęzić do 13 500 zł. 

Przykład dla kampanii sprze-
dażowej

Ustaliliśmy że marża na produkcie, 
który mamy promować, pozwala 
nam na przeznaczenie maksymalnie 
45 zł na reklamę promującą sprzedaż 
pojedynczej sztuki. 

Nasz cel to sprzedaż 500 sztuk 
produktu, więc górna granica budże-
towa to 22 500 zł.

Ponownie zrobiliśmy testy, uzy-
skaliśmy estymacje od wydawców 
i  wstawiliśmy wszystkie dane do 
tabeli.

Na pierwszy rzut oka widać, że 
pakiet witryn A jest za drogi. Tu koszt 
jednej akcji (eCPA) został wyceniony 
na 50 zł. 

Patrzymy więc na najtańszą opcję, 
czyli propozycję B. Tu problemem 
jest maksymalny potencjał. Wy-

dawca oszacował, że jest w stanie 
wygenerować ok. 240 konwersji 
(rozumianych jako sprzedaż).

Szukamy więc dodatkowego 
potencjału sprzedażowego w  innym 
pakiecie. Propozycja D, choć nie jest 
zbyt tania, mieści się w założeniach 
maksymalnego eCPA i zapewni nam 
dużą liczbę konwersji. Korzystamy 
więc z  tej opcji. W sumie mamy już 
470 konwersji, które uzupełniamy 
o 30 konwersji z propozycji C. Zmniej-
szamy tym samym liczbę kliknięć 
w ramach tego pakietu do 2500.

1 sprzedaż to 37,5 zł. 30 sprzeda-
ży to 1125 zł, czyli 2500 kliknięć. 

Następnie liczymy łączny budżet:
5000 zł (pakie B) + 1125 zł (pakiet C) 

+ 10 000 zł (pakiet D) = 16 125 zł.
Trzeba jednak pamiętać, że nie 

rozliczamy się tu z  wydawcami za 
akcje. W  takim wypadku szansa 
na to, że eCPA po kampanii będzie 

inne niż w estymacjach, jest spora. 
Ważne więc, aby mieć przynajmniej 
10–15% zapasu pomiędzy szaco-
wanym średnim kosztem konwersji 
a  maksymalnym zakładanym kosz-
tem pojedynczej sprzedaży.

W naszym wypadku średni zakła-
dany koszt to 32,25 zł. Jak najbar-
dziej mieścimy się więc w naszych 
założeniach. 

Widzimy, że planowanie kampanii 
to złożony i skomplikowany proces. 
Warto jednak poświęcić na to czas, 
by nie wydawać więcej pieniędzy, 
niż trzeba. A zaoszczędzony budżet 
przeznaczyć na firmową integrację. 

AGATA MAKOWSKA 
Napisz do autora: 
agata.makowska@stroerdigital.pl

Jakość widoczna
jak na dłoni

Dzięki ponad 400 sprawdzonym wydawcom i najnowszym technologiom
pomiarowym stworzyliśmy największy polski

zaufany ekosystem reklamowy

100%
sprawdzonego
ruchu Human

Traffic

Kampanie
z gwarancją
widoczności

Kontrola
Brand
Safety
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Howard Gossage powiedział kiedyś „Nikt nie chce czytać reklam. 
Ludzie chcą czytać to, co ich interesuje. Czasem to reklamy”. Ta krótka 
wypowiedź bardzo dobrze obrazuje jedno z głównych wyzwań markete-
rów – ogólną niechęć ludzi do reklam oraz konieczność bardzo dobrego 
wpasowania komunikatu w potrzeby i zainteresowania odbiorcy.

Nawet duże, dobrze widoczne  
interaktywne formaty nie sprawią, 
że użytkownik zainteresuje się prze-
kazem, jeśli jest on kierowany do 
nieodpowiedniej, źle dobranej grupy 
odbiorców. Co więcej, im bardziej na-
chalną formę przybierze taki komuni-
kat, tym większa jest szansa na to, że 
użytkownik poczuje irytację.
W przypadku reklamy mobilnej dba-
łość o odpowiednie targetowanie 
reklamy jest wyjątkowo ważna. W 
końcu smartfon jest jednym z najbar-
dziej osobistych przedmiotów jakie 

posiada konsument, a nikt nie lubi, 
gdy naruszana jest jego przestrzeń 
prywatna. Jaak więc trafić w gusta 
użytkownika?

Dane z DMPPlatformy Adexchange 
są napędzane ogromnymi ilościa-
mi danych z wielu różnych źródeł, 
a szczegółowe profile demograficzne i 
behawioralne są na wyciągnięcie ręki. 
Ale czy to wystarczy? W wielu przy-
padkach na pewno. Jednak co w sy-
tuacji gdy kampania wymaga dotar-
cia do użytkownika w odpowiednim 

kontekście czasowym i sytuacyjnym?

Geolokalizacja 

Urządzenia mobilne, jak sama na-
zwa wskazuje, są w ciągłym ruchu. 
Właściciel praktycznie nie rozstaje się 
ze swoim smartfonem, co daje moż-
liwość zbierania i przetwarzania infor-
macji nie tylko o ogólnym położeniu 
geograficznym, ale także o tym, jak 
długo i często użytkownik przebywa 
w konkretnej lokalizacji. Pozwala to na 
uzupełnienie profilu odbiorcy o zmien-

Kreatywne wykorzystanie danych 
w kampaniach mobilnych

ne niedostępne w innych mediach i 
jeszcze skuteczniejsze targetowanie 
reklamy na urządzeniach mobilnych.

Przykład 

Reklamodawca prowadzi bistro w 
centrum handlowym i przygotował 
ofertę specjalną tylko dla pracowni-
ków galerii. Wysyłka informacji o ofer-
cie do wszystkich przebywających na 
terenie obiektu nie ma sensu. Jednak 
dzięki możliwościom jakie daje mobi-
le, można zawęzić kampanię do osób 
przebywających w galerii kilka razy w 
tygodniu, minimum po kilka godzin 
dziennie. 

Harmonogram wysyłki

Telefon komórkowy zawsze jest „pod 
ręką”, nawet gdy jego właściciel 
śpi. Dlatego planując działania typu 
PUSH, zawsze należy wziąć pod 
uwagę godziny aktywności użyt-
kownika, które nie są jednakowe dla 
każdego.

Przykład

Jeśli użytkownik korzysta z aplikacji 
reklamodawcy przeważnie w godzi-
nach nocnych, prowadzi najprawdo-
podobniej nocny tryb życia. W takim 

przypadku wysyłanie powiadomień 
PUSH o poranku albo nie przyniesie 
rezultatu (jeśli oczekujemy natych-
miastowej reakcji), albo co gorsza 
– obudzi użytkownika, co na pewno 
nie nastawi go pozytywnie do  prze-
kazu. W takim przypadku lepszym 
rozwiązaniem dla marketera będzie 
przesunięcie wysyłki o kilka godzin.

Przykład

Celem jest zwiększenie sprzedaży 
w sieci sklepów z markową odzie-
żą. Produkty są dosyć drogie, a 
reklamodawca zdaje sobie sprawę 
z tego, że jego klienci rzadko kiedy 
kupują produkt bez przymiarki i pod 
wpływem chwili. Wie jednak również, 
że  nabywcy często przed wizytą 
w sklepie odwiedzają jego stronę 
WWW, aby sprawdzić ofertę. Dzięki 
tej wiedzy może stworzyć dwie linie 
kreacyjne kierowane do tej samej 
grupy odbiorców, emitowane o  róż-
nych godzinach. Pierwsza zaprasza 
potencjalnych klientów do zapoznania 
się z najnowszą kolekcją na stronie 
WWW i emitowana jest w godzinach 
zamknięcia sklepu, druga – ograni-
czona do godzin otwarcia sklepu - za-
chęca do przymierzenia wymarzonej 
kreacji.

Jak to wygląda w praktyce?

Jako jedne z bardziej kreatywnych 
przykładów wykorzystania danych 
przy kampanii mobilnej można przy-
toczyć case Red Bulla z 2016 roku. 
Celem kampanii było dotarcie do kie-
rowców, którzy w danym momencie 
odczuwali zmęczenie wynikające z 
długiej podróży. 

Takiej zmiennej nie ma (jak na razie) w 
żadnym DMP, ale dzięki kreatywności 
zespołu pracującego nad projektem 
udało się połączyć informacje o loka-
lizacji użytkowników z możliwościami 
reklamowymi aplikacji nawigacyj-
nych. W efekcie kampania trafiła 
do kierowców z aktywną aplikacją, 
którzy przejechali minimum 150 km 
w określonym czasie i najprawdopo-
dobniej odczuwali już pierwsze oznaki 
zmęczenia. 

Podsumowując, rozwój technologii 
mobilnej daje reklamodawcy możli-
wość bardzie precyzyjnego targeto-
wania reklamy, ale tylko odpowiedni 
pomysł na szukanie, łączenie i wyko-
rzystanie tych danych jest w stanie w 
pełni wykorzystać potencjał reklamy 
mobilnej

AGATA MAKOWSKA 
Napisz do autora: 
agata.makowska@stroerdigital.pl

Łączenie danych z różnych źródeł

Precyzyjne targetowanie zazwyczaj wymaga łącze-
nia danych pochodzących z wielu różnych źródeł i 
to w dodatku w czasie rzeczywistym. Na szczęś-
cie dzięki rozwojowi technologii automatycznych 
i big data narzędzia umożliwiające ten proces są już 
dość powszechne wśród podmiotów zajmujących 
się reklamą Digital.

Warto zobaczyć:

Red Bull „Driving” 2016 

Leroy Merlin „Dwa światy” 2016  

„OLX w telefonie” 2016

Od czego zacząć szukanie danych?
Najważniejsze jest najdokładniejsze określenie do kogo i w jakiej sytuacji chcemy dotrzeć. Dzięki temu 
można nie tylko zdefiniować jakiego typu danych szukamy, ale także ustalić co najprawdopodobniej robi 
użytkownik w konkretnej sytuacji. A może on m.in.:
• korzystać z aplikacji konkretnego typu (w tym również aplikacji społecznościowych)
• przebywać na stronach internetowych poświęconych wybranej tematyce
• szukać pomocy w Google
• odwiedzać wybraną lokalizację
Ta informacja podpowie, kto najprawdopodobniej ma dostęp do potrzebnych danych (aplikacje, wyszukiwarki, 
adserwery, wydawcy, operatorzy komórkowi, a może sam reklamodawca?).

Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy 
planowaniu kampanii mobilnych?

• Preferencje i wygoda użytkownika. 
• Kontekst sytuacyjny, w którym odbiorca otrzyma 
naszą reklamę. 
• Możliwości rozbudowania profilu odbiorcy o infor-
macje dostępne tylko w tym kanale.
• Sposób korzystania z danego urządzenia.

Wskazówka

Nawet gdy udało 
sięzebrać bardzo 
szczegółowe dane o 
zachowaniu odbiorcy 
nie należy powoływać 
się na nie w przekazie 
reklamowym.Użytkownik 
zawsze powinien czuć, 
że pozostaje anonimowy 
i nie wiemy o nim więcej 
niż sam chciałby nam 
powiedzieć,  a reklama 
trafiła do niego po prostu 
w dobrym momencie.
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MACIEJ SZYMCZAK

Zapewne znasz cytat Stuarta H. Britta o tym, że „prowadzenie biznesu bez 
reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt poza nami 
nie wie, co robimy”. Powiedzenie to ma już 40 lat, ale nigdy nie było bar-
dziej aktualne. Dla firm różniących się profilem i skalą działania reklama stała 
się narzędziem osiągania różnych celów – budowania świadomości marki, 
przywiązania konsumentów do produktów, ale przede wszystkim genero-
wania sprzedaży. Planowanie kampanii sprzedażowej to jednak złożony pro-
ces, podczas którego należy wziąć pod uwagę szereg istotnych czynników. 
O czym przede wszystkim należy pamiętać? 

Dlaczego to w Internecie nałatwiej 
przeprowadzić kampanię nastawio-
ną na sprzedaż? Najogólniej rzecz 
ujmując - przemyślana i dobrze zre-
alizowana kampania reklamowa on-
line przynosi unikalną wiedzę o tym, 
jaki bezpośredni efekt sprzedażowy 
przyniosła każda wydana złotówka. 
Dzięki temu wiadomo, jak planować 
kolejne działania, żeby zwiększyć 
ich efektywność.
Dlatego planowanie kampanii 
sprzedażowej jest nierozerwalnie 
związane z jej realizacją. Emitując 

kampanię, należy analizować jej 
bieżące wyniki, wyciągać wnioski i 
stale dopasowywać plan do zmie-
niających się okoliczności towarzy-
szących realizacji. Często dzieje się 
tak, że już pierwsze dni emisji przy-
noszą wnioski, które mogą obalić 
pierwotne założenia. 

Przykłady

• Struktura produktowa sprzedaży ze 
względu na równoległe działania kon-
kurencji lub trudne do przewidzenia 

wahania sezonowe może odbiegać 
od oczekiwanej. W efekcie warto 
wziąć pod uwagę korektę założeń 
aktualnej promocji i tym samym - 
zmianę kreacji reklamowych.

• Miejsca bądź modele emisji, w ra-
mach których zaplanowano relatyw-
nie niewielki budżet reklamowy, pod 
względem wyników sprzedażowych 
mogą przewyższać te, które znalazły 
się wyżej w mediaplanie i tym samym 
zaplanowano na nich wyższe wydat-
ki. Z tego powodu warto na bieżąco 

korygować mediaplan oraz budżet w 
sposób, który pozwoli zmaksyma-
lizować zwrot z każdej wydanej na 
promocję złotówki. 

Grupa docelowa

Na samym początku planowania 
kampanii należy ustalić, kto jest lub 
może być zainteresowany ofertą oraz 
kiedy przejawia takie zainteresowanie. 
Już tak bardzo ogólne zdefiniowanie 
grupy docelowej pozwoli wyelimino-
wać miejsca lub kanały emisji, które z 
dużą dozą prawdopodobieństwa nie 
sprawdzą się w realizacji kampanii 
nastawionej na sprzedaż.
Takie wnioski powinieneś jednak wy-
ciągać po uprzednim zweryfikowaniu, 
czy na wielkość sprzedaży i kształt 
grupy docelowej nie wpływają czyn-
niki zewnętrzne, np. moment roku/
miesiąca/tygodnia, kiedy ma miej-
sce promocja. Warto do tego etapu 
planowania kampanii zaangażować 
osoby mające wiedzę o sezonowości 
i zmiennej strukturze demograficznej 
klientów. 

Żeby zobrazować ten problem, prze-
analizuję sklep prowadzący sprzedaż 
damskich perfum i firmę oferującą 
oprogramowanie finansowo - księ-

gowe skierowane do sektora B2B. 

Przykłady

• W przypadku sklepu dużym 
uproszczeniem byłoby stwierdzenie, 
że grupę docelową stanowią kobie-
ty. W praktyce okazuje się bowiem, 
że w tygodniach poprzedzających 
np. Dzień Kobiet oraz święta Bożo-
narodzeniowe istotną część sprze-
daży generują szukający pomysłów 
na prezent panowie. Kluczowe jest 
zatem zaplanowanie takiej możli-
wości i przygotowanie specjalnych 
kreacji kierowanych do tej grupy 
docelowej. Kreacja z komunikatem 
„Nie masz jeszcze dla Niej wyma-
rzonego prezentu? Sprawdź nasze 
świąteczne promocje”, kierowana 
tylko do mężczyzn w odpo-
wiednim wieku powinna osiąg-
nąć w tych dniach dobre wyniki.  

• Promocja systemów księgowych 
pozornie powinna trafiać wyłącznie do 
osób podejmujących decyzję o inwe-
stycjach w dużych i małych przedsię-
biorstwach. W teorii skuteczna rekla-
ma zakłada dotarcie do właścicieli lub 
dyrektorów departamentów. Jednak 
w praktyce równie istotne lub często 
ważniejsze będzie dotarcie do pra-

cowników księgowości, marketingu 
czy IT, którzy mogą zarekomendować 
konkretny produkt w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie zdefiniowane przez 
przełożonego. Bardzo prawdopodob-
ne, że kampania reklamowa osiągnie 
optymalne wyniki tylko w przypadku 
dotarcia do obu ww. grup, a poten-
cjalna oszczędność wynikająca z za-
wężenia grupy docelowej, w praktyce 
spowoduje, że kampania nie przynie-
sie zakładanego efektu.

Wskazówka
Dysponując wynikami emisji w po-
dziale na kreacje, już krótko po starcie 
kampanii możesz wykluczyć te, ge-
nerujące mniej kliknięć, przynoszące 
słabszy ruch na stronę lub niższą 
liczbę zamówień.

Kreacja

Grafika wykorzystywana w kampanii 
sprzedażowej powinna zawierać krót-
ki, prosty i zachęcający do kliknięcia 
przekaz, wzmocniony odpowiednim 
call to action, który może pojawiać 
się np. obok zdjęcia promowanego 
produktu i logotypu producenta/
sprzedawcy. Pozostałe elementy, np. 

„Neverending Story”, czyli 
planowanie mediów i budżetu 
w kampanii efektywnościowej
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wielkość i kolor fonta, układ elemen-
tów, a także samą treść przekazu 
warto zróżnicować, tworząc kilka lub 
nawet kilkanaście wariantów kreacji. 

Model emisji

Najwygodniej i najbezpieczniej by-
łoby zaplanować emisję w modelu 
całkowicie efektywnościowym, czyli 
CPS (ang. cost per sale – prowizji 
procentowej od wartości wygenero-
wanej sprzedaży) lub CPO (cost per 
order – stała opłata za wygenerowa-
ną sprzedaż niezależna od wartości 
zamówienia). Te modele przenoszą 
większość ryzyka na wydawcę witry-
ny, który otrzymuje wynagrodzenie 
tylko za dostarczenie na stronę do-
celową użytkowników dokonujących 
zakupu. Jednocześnie jednak istotnie 
ograniczają wpływ reklamodawcy 
na szereg parametrów emisji, któ-
re mogą zniechęcić potencjalnego 
klienta, takich jak:
• wysoka ilość kontaktów z reklamą, 
natarczywość komunikatów reklamo-
wych, 
• obecność reklamy na witrynach o 
treściach niezgodnych z polityką re-
klamodawcy itd.
 

Przykład

Użytkownik niezainteresowany za-
kupem pralki, widzący kilka lub kil-
kanaście razy dziennie jej reklamę 
w serwisach rozrywkowych czy 
informacyjnych, prawdopodobnie 
nie podejmie szybkiej decyzji zaku-
powej. Bardziej prawdopodobne jest 
to, że zmęczony ciągłym kontaktem 
z reklamą poszuka sposobu na jej 
ominięcie.

Inną możliwość stanowi realizacja 
kampanii w modelu CPE (ang. cost 
per engagement – opłata za zaanga-
żowanie użytkownika, np. zapisanie 
do newslettera, wypełnienie ankiety, 
zagranie w grę itd.). Taki model znajdu-
je uzasadnienie w przypadku biznesu 
opartego na wąskiej grupie powraca-
jących użytkowników. Dobry przykład 
stanowią niszowe produkty docierają-
ce do niewielkiej grupy docelowej, jak  
sprzęt dla wspinaczy wysokogórskich 
lub skoczków spadochronowych. W 
przypadku B2B może to być np. śro-
dowisko programistyczne skierowa-
ne do grupy specjalistów znających 
niszowy język programowania. Sku-
teczne w promocji będzie sprawne 
zrealizowanie eksperckiego wątku 

sponsorowanego na forum agregu-
jącym taką społeczność, powiązane 
z konkursem lub inną aktywnością 
budzącą zaangażowanie. Jeżeli ofe-
rowany produkt faktycznie dobrze 
spełnia swoje zadania, to w krótkim 
czasie po tak zorganizowanej promo-
cji, może znaleźć kolejnych klientów 
zachęconych do zakupu opiniami 
przeczytanymi na wspomnianym 
forum.  Stosując model CPE, trzeba 
być jednak absolutnie pewnym jako-
ści oferowanego produktu. Dobrze 
zorientowana w temacie grupa doce-
lowa bardzo szybko będzie w stanie 
znaleźć i wskazać publicznie wady 
i braki promowanego produktu.
Dobrym wstępem do zrealizowania 
działań w modelu CPE może być 
model CPL (ang. cost per lead -  naj-
częściej oznacza opłatę za pozosta-
wienie przez internautę danych kon-
taktowych) nastawiony na zebranie 
bazy kontaktów do użytkowników 
wstępnie zainteresowanych ofer-
tą. Główną zaletą stosowania tego 
modelu, zwłaszcza w przypadku 
produktów mało trwałych i często 
zmienianych przez konsumentów, 
jest możliwość stałego informowania 
potencjalnie zainteresowanych inter-
nautów o nowościach w ofercie, np. 

poprzez wysyłkę mailingu. W ten spo-
sób koszt kolejnych promocji skiero-
wanych do tej samej grupy docelowej 
jest bardzo niski.
Należy jednak pamiętać, że kontakt, 
zwłaszcza relatywnie tani w pozy-
skaniu, nie musi przekładać się na 
sprzedaż lub konwersję. Co więcej, 
grupa użytkowników, do której zbyt 
często i natarczywie kierowana jest 
komunikacja ofertowa, może szybko 
uszczuplić się np. poprzez wypisanie 
z bazy newsletterowej.
W grze pozostają niezmiennie bardziej 
tradycyjne modele: CPM (ang. cost 
per mile – opłata za tysiąc odsłon) 
i CPC (ang. cost per click – opłata 
za kliknięcie), od których często za-
czyna się realizację kampanii sprze-
dażowych nowych produktów bez 
wyraźnie określonej grupy docelowej.

Wskazówka
Realizując kampanię opartą na mode-
lach emisji CPC i CPM, a zwłaszcza 
na modelu odsłonowym, masz szan-
sę trafić do szerokiego grona odbior-
ców i sprawdzić na jakich grupach 
docelowych i kanałach emisji skupić 
uwagę w kolejnych działaniach rekla-
mowych. Taki model działania zbliżo-
ny do strategii lejka sprzedażowego 
pozwala zdefiniować dobry plan 
sprzedażowy bez ryzyka pominięcia 
istotnych elementów na poziomie bu-
dowania założeń kampanii.

Widoczność (ad viewability)

Od początku emisji warto zadbać 
o pomiar widoczności reklam. To 
nadal słabo rozwinięty temat, do któ-
rego dopiero dojrzewa polski rynek, 
a szkoda ponieważ optymalizacja 
reklamy pod tzw. ad visibility może 
znacząco zwiększyć jej skuteczność.  

Szansa na kliknięcie niewidocznej 
reklamy jest znikoma, a więc taka 
reklama nie stwarza żadnych szans 
sprzedażowych. Jak zwiększyć wi-
doczność reklam? Reguł jest kilka i 
są one bardzo proste (ramka 2). 

Kanały emisji

Wszelkie wnioski, wyciągane na 
podstawie wyników trwającej kam-
panii, należy zawsze budować z 
uwzględnieniem ilości i jakości ruchu 
dostarczonego przez poszczególne 
kanały. Często bowiem fakt, że dane 
medium nie konwertuje, nie jest wcale 
przesłanką do tego, żeby je wyłączyć 
z emisji, zwłaszcza jeśli dotychczas 
przyniosło niewiele ruchu na stronę, 
a tym samym wchłonęło niewielką 
część budżetu. 

Proces zakupowy

Jeśli wyniki całej kampanii prowadzo-
nej w kilku niezależnych źródłach od-
biegają od oczekiwań, należy zwrócić 
uwagę na proces realizacji zakupu na 
stronie docelowej. Problemem mogą 
być:
• niewłaściwa budowa i nieprzejrzy-
stość strony – na to może wskazywać 
wysoki współczynnik odrzuceń, 
• wysokie ceny proponowanych pro-
duktów – np. wysoka liczba stron na 
sesję, mało produktów dodawanych 
do koszyka,
• skomplikowany i wymagający pro-
ces zakupowy – dużo produktów 
dodawanych do koszyka, mało ukoń-
czonych transakcji. 
Dobrze zaplanowany pomiar wyni-
ków kampanii pozwala uzyskać takie 
informacje i na ich podstawie opty-
malizować wygląd i budowę strony 
docelowej oraz kształt procesu za-
kupowego.

Ścieżka konwersji

Podczas realizacji kampanii rekla-
mowej w wielu różnych kanałach 
w internecie warto zapewnić sobie 
możliwość analizy wpływu każde-
go z nich na finalny efekt w postaci 
zrealizowanej transakcji. Najprostsze 
rozwiązanie to przypisanie sukcesu 
kanałowi, z którego kupujący prze-
niósł się na stronę sklepu, klikając 
w reklamę. Takie dane mogą, ale nie 
muszą przekazywać pełnej potrzeb-
nej informacji o danym kliencie.

Przykład

W przypadku kampanii dla sklepu z 
ekskluzywną biżuterią zastosowanie 
modelu atrybucji może być niewystar-
czające. Jeśli marketer, korzystając z 
tego modelu przypisze 100% efek-
tu kanałowi, z którego użytkownik 
trafił na stronę i dokonał zakupu, to 
prawdopodobnie pominie istotną 
część ścieżki konwersji. Użytkownik 
już wcześniej mógł dowiedzieć się o 
danym produkcie i zapoznać się ze 
szczegółami oferty danego sklepu. 
Trudno wyobrazić sobie klikającego 
w reklamę użytkownika, który od razu 
jest zdecydowany np. na konkretny 
model drogiego pierścionka. W prak-
tyce proces zakupu przebiega zwykle 
tak, że użytkownik przed podjęciem 
decyzji zakupowej ma kontakt z re-
klamą kilka lub kilkanaście razy, od-
wiedzając różne strony, spędzając 
czas w mediach społecznościowych 
czy szukając podobnych produktów 
w wyszukiwarce. Sam zakup może 
się wtedy odbyć bez bezpośrednie-
go udziału reklamy, kiedy internauta 
odwiedza bezpośrednio stronę skle-
pu, ale trudno oczekiwać, że bez 
wcześniejszego kontaktu z reklamą 
użytkownik podjąłby w ogóle decyzję 
zakupową, a jeżeli tak, to że byłaby 

CPS
(cost per sale)

CPO
(cost per order)

Większość ryzyka przenoszona jest na wydawcę witryny lub dysponenta bazy danych, 
który otrzymuje wynagrodzenie tylko za dostarczenie na stronę docelową użytkowni-
ków dokonujących zakupu. Wynagrodzenie określane jest, jako prowizja procentowa 
od wartości wygenerowanej sprzedaży. W modelu CPS oraz CPO reklamodawca ma 
ograniczony wpływ na możliwości emisji, co może się wiązać ze zniechęceniem poten-
cjalnego klienta do zakupu (zbyt częste wyświetlanie reklamy użytkownikom, miejsca 
emisji reklamy niezgodne z polityką reklamodawcy itp.).

CPE
(cost per engagement)

Daje możliwość dotarcia do bardzo wąskich grup docelowych. Jeżeli komunikacja jest 
prowadzona fachowo i nie ma braków merytorycznych, to może zbudować solidny fun-
dament do samoczynnej promocji produktu poprzez marketing szeptany. W tym modelu 
bardzo łatwo jednak zrazić potencjalnych odbiorców źle poprowadzoną komunikacją 
lub niską jakością oferowanego produktu.

CPM
(cost per mile)

Daje możliwość dotarcia do bardzo wąskich grup docelowych. Jeżeli komunikacja jest 
prowadzona fachowo i nie ma braków merytorycznych, to może zbudować solidny fun-
dament do samoczynnej promocji produktu poprzez marketing szeptany. W tym modelu 
bardzo łatwo jednak zrazić potencjalnych odbiorców źle poprowadzoną komunikacją 
lub niską jakością oferowanego produktu.

CPC
(cost per click)

Jest kompromisem między CPM i CPO/CPS/CPL.

Ramka 2
Co wpływa na wysoką widoczność reklamy (ad visibility)?

1. Emisja kreacji w sąsiedztwie ciekawego contenu - przy którym czytelnik 
dłużej zatrzy,uje wzrok.
2. Wybór górnych placementów, umieszczonych jak najbliżej conetntu - 
kreacje umieszczane w górnej części strony mają zwykle wyższą wartość.
3. Uważanie na clutter reklamowy - jeśli bowiem na tej samej stronie jest 
kilka albo kilkanaście kreacji, ładują się one kolejno, zwykle dopiero po 
wyświetleniu treści. Może się więc zdarzyć, że użytkownik przejdzie na inną 
podstronę zanim Twoja kreacja pojawi się na ekranie.

Ramka 1
Wskazówki dotyczące wykorzystania poszczególnych modeli emisji w kampanii performance

Pamiętaj!

Dopiero znacząca liczba wizyt 
na stronie, pochodzących z da-
nego kanału bądź kreacji, której 
dodatkowo towarzyszą rela-
tywnie niskie parametry jakości 
przynoszonego ruchu, może 
stanowić przesłankę do wyłą-
czenia danego kanału.
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Ramka 4
Czynniki wpływające na powodzenie kampanii w modelu performance

1. Grupa docelowa. Wyeliminuj miejsca lub kanały emisji, które z dużą dozą prawdopodobieństwa nie sprawdzą 
się w realizacji kampanii nastawionej na sprzedaż lub generowanie ledów. Podczas weryfikacji weź pod uwagę 
czynniki zewnętrzne.

2. Kreacja. Grafika wykorzystywana w kampanii sprzedażowej powinna zawierać krótki, prosty i zachęcający 
do kliknięcia przekaz, wzmocniony odpowiednim call to action.

3. Model emisji. Spośród dostępnych modeli dobierz ten, który będzie najlepiej dopasowany, do produktu, 
grupy docelowej i etapu na jakim znajdują się użytkownicy na ścieżce zakupowej. 

4. Widoczność reklamy. Zwiększ wskaźnik ad viewability swojej kreacji. Emituj reklam
y w sąsiedztwie ciekawego contentu, wybieraj górne placementy, umieszczone jak najbliżej treści, uważaj na 
clutter reklamowy.

5. Miejsce i rozłożenie emisji w czasie. Analizuj kampanię pod kątem ilości i jakości ruchu dostarczonego 
prz  ez poszczególne kanały. Wybieraj te, które dostarczają najbardziej wartościowy ruch. Pamiętaj jednak, aby 
analizować dane istotne statystycznie.

6. Proces zakupowy. Strona docelowa i proces zakupowy muszą być przejrzyste, intuicyjne, z wyraźnym call 
to action. Duży wpływ na powodzenie kampanii efektywnościowej, w przypadku e-commerce może mieć także 
cena produktu.

7. Ścieżka konwersji. Pamiętaj, żeby analizować cały proces prowadzący użytkownika, do realizacji założonego 
przez Ciebie celu kampanii. Może się okazać, że wyłączenie z emisji kanału, który nie generuje bezpośrednich 
sprzedaży, wcale nie poprawi efektywności realizacji kampanii. Dany kanał, pomimo że, nie spowodował bezpo-
średniego zakupu, mógł być istotny na wcześniejszych etapach ścieżki zakupowej użytkownika.

ona zbieżna z faktycznie dokonanym 
wyborem.

W konsekwencji może zdarzyć się 
tak, że wyłączenie z emisji kanału, 
który nie generuje bezpośrednich 
sprzedaży, wcale nie poprawi efek-
tywności realizacji kampanii, lecz 
spowoduje istotny spadek efektyw-
ności pozostałych kanałów. 

Podsumowując, kluczową rolę w 

procesie planowania i realizacji kam-
panii efektywnościowej w internecie 
odgrywa wiedza, doświadczenie, ale 
przede wszystkim umiejętność wnio-
skowania, pozwalające dostrzegać 
rolę wszystkich czynników wskaza-
nych wyżej i na tej podstawie tworzyć 
oraz ciągle poprawiać plan kampanii. 
Nie ma bowiem jednego, najlepszego 
sposobu zaplanowania efektywnej i 
skutecznej kampanii sprzedażowej. 
Najlepsi pisarze mawiają „good wri-

ting is rewriting”.  I podobnie jest z 
kampanią online – jeśli po starcie i 
pierwszych wynikach jest się zdania, 
że nie ma w niej nic do poprawienia, 
to najpewniej... jest się w grubym 
błędzie 

Ramka 3
Co wpływa na wysoką widoczność reklamy (ad viewability)?

1. Emisja kreacji w sąsiedztwie ciekawego contenu - przy którym czytelnik dłużej zatrzy,uje wzrok.

2. Wybór górnych placementów, umieszczonych jak najbliżej conetntu - kreacje umieszczane w górnej części 
strony mają zwykle wyższą wartość.

3. Uważanie na clutter reklamowy - jeśli bowiem na tej samej stronie jest kilka albo kilkanaście kreacji, ładują 
się one kolejno, zwykle dopiero po wyświetleniu treści. Może się więc zdarzyć, że użytkownik przejdzie na inną 
podstronę zanim Twoja kreacja pojawi się na ekranie.

MACIEJ SZYMCZAK 
Napisz do autora: 
maciej.szymczak@stroerdigital.pl
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02
TOMASZ WOJCIECHOWSKI

Najważniejszą kwestią w planowaniu kampanii reklamowej w Internecie, jest 
założenie konkretnego i realnego celu, który chcemy osiągnąć. Na starcie 
opracowywania strategii planowania działań przede wszystkim warto zało-
żyć, co dla nas jest celem pierwszoplanowym. Zastanówmy się, czy chcemy 
zwiększyć sprzedaż naszego produktu bądź usługi,  czy też zależy nam na 
zwiększeniu ruchu na stronie? A może na zdobyciu danych potencjalnych 
klientów, takich jak imię, adres e-mail lub numer telefonu?

Jeśli dopiero rozwijamy swój produkt, 
musimy określić, kto ma być odbior-
cą naszej komunikacji. Jeśli produkt/
usługa jest już na rynku jakiś czas, 
musimy przeanalizować, jaki profil 
Klienta korzysta bądź jest zainte-
resowany korzystaniem z naszego 
produktu/usługi. Niezależnie od celu, 
który sobie założymy, kluczowe bę-
dzie stałe monitorowanie oraz opty-
malizacja działań, tak by znaleźć „złoty 
środek” i skupić się na kanale, który 
przynosi najlepszą konwersję przy jak 
najniższym koszcie. 

Efektem naszej kampanii może 
być:

• Wyświetlenie naszej reklamy
• Kliknięcie w nasz banner
• Zapoznanie się z treścią na naszej 
stronie
• Obejrzenie naszego spotu rekla-
mowego
• Wypełnienie formularza kontakto-
wego,

• Zapisanie się do newslettera
• Rejestracja w platformie lub ser-
wisie
• Pobranie aplikacji, dokumentu, 
cennika
• Zainstalowanie aplikacji
• Zamówienie usługi/ booking
• Sprzedaż produktu

Na etapie planowania kampanii oraz 
budżetu, warto przeanalizować, który 
z modeli zakupu mediów będzie dla 
nas optymalny kosztowo:

CPM (cost per mille)

To model w którym jesteśmy nasta-
wieni na liczbę użytkowników, która 
zobaczy reklamę i dany przekaz. 
Kluczowa więc jest dla nas liczba 
wyświetleń, by wiedzieć jaki budżet 
na kampanię przeznaczymy.
CPM to wskaźnik równy liczbie 1000 
wyświetleń. Jako model rozliczenia, 
umożliwia nam zaplanowanie, jaki 
budżet przeznaczymy, biorąc pod 

uwagę to, jaki wolumen CPM’ów jest 
celem naszej kampanii. Ta forma jest 
zazwyczaj stosowana do kampanii 
wizerunkowych, czyli takich które 
mają zwiększyć świadomość marki 
i jej rozpoznawalność na rynku. Dla 
Wydawcy jest gwarancją określone-
go przychodu w zależności od tego, 
jaki jest ruch na jego serwisie oraz 
jakość treści, dzięki której może ten 
poziom ruchu utrzymywać. 
Pomimo, iż jest to model dedykowa-
ny kampaniom wizerunkowym, warto 
monitorować ilość kliknięć/przekiero-
wań na landing page oraz bounce 
rate. Pomoże nam to określić jaka jest 
jakość powierzchni, na której prowa-
dzona jest emisja naszych bannerów 
oraz to czy są tam potencjalni kon-
sumenci zainteresowani naszą ofertą.

CPC (cost per click)

Jeśli kreacja zaciekawi użytkownika 
mamy dużą szansę, że kliknie w nasz 
baner. Konsekwencją będzie przekie-

W jaki sposób mierzyć skuteczność  
kampanii online? Praktyczny 
przegląd kluczowych parametrów 
oceny reklamy i promocji w sieci.

rowanie na nasz landing page. 
Wskaźnik CPC określa koszt, jaki 
poniesiemy za jedno kliknięcie. Ma-
jąc więc doświadczenie z wcześniej 
przeprowadzonych kampanii, np. w 
modelu CPM i wiedząc jak wyświet-
lenia przekładały się na kliknięcia, 
łatwiej jest nam zaplanować budżet 
na konkretnej kampanii. Dlatego roz-
liczając się w CPC, ważne by nasz 
przekaz był odpowiednio stargeto-
wany, by uniknąć przypadkowych 
kliknięć, po których użytkownik mo-
mentalnie zamknie naszą stronę.
Wraz z rozwojem rynku performan-
ce model CPC rozwinął się na takie 
formy jak: SUC (successfull unique 
click), który może oznaczać pełne 
załadowanie strony docelowej aż do 
uruchomienia silników odsłonowych 
danej strony. Może być to również 
kliknięcie w konkretny button na stro-
nie (np.„dowiedz się więcej”). 

CPL (cost per lead)

Coraz więcej reklamodawców, któ-
rym zależy na pozyskaniu danych 
potencjalnego klienta, ale nie mają 
dużych budżetów, decyduje się na 
płacenie za leada. Leadem może być 
użytkownik, który wypełnił formularz 
kontaktowy na stronie klienta, zareje-
strował się do danej platformy bądź 
do newslettera. Oczywiście należy 
opierać się na trackingu tak, by witry-
na, która dostarcza nam lead’y mo-
gła śledzić konwersję, by ze swojej 
strony móc optymalizować działania.
To wygodne rozwiązanie, bo pła-
cimy tylko i wyłącznie za uzyskany 
efekt, czyli np. ilość dostarczonych 
lead’ów. Oczywiście to głównie od 
nas zależy, jak zadbamy o dany lead 
w procesie walidacji. Uznaje się, że 
lead powinien zostać obsłużony (np. 
obdzwoniony przez nasze call center) 
w jak najkrótszym czasie od momen-
tu jego wygenerowania, czyli w ciągu 
15 minut. Jest to szczególnie istotne 
przy produktach finansowych.

CPS (cost per sale)

Wskaźnik analogiczny do CPL z tym, 
że płacimy nie za dane zainteresowa-
nego usługą/produktem Klienta, a za 
konkretną sprzedaż. Dlatego też jest 
to optymalny model dla e-commerce.
W CPS płacimy za wygenerowaną 
sprzedaż albo w formie wartości pro-
centowej od wartości koszyka zaku-
powego (w przypadku e-commerce) 
lub określonej kwoty od każdego 

zamówienia (CPO – cost per order) 
- ta opcja jest optymalna w przypad-
ku gdy nasza usługa/produkt jest w 
stałej cenie. 
Planując budżet na kampanię w tym 
modelu, najlepiej przeanalizować, ile 
kosztuje nas wygenerowanie sprze-
daży, jaką mamy marżę na danej gru-
pie/kategorii produktów i ile możemy 
z każdej  transakcji przeznaczyć dla 
witryny, która wygenerowała nam 
daną transakcję. 

Pozostałe

Poza powyżej przedstawionymi mo-
delami/wskaźnikami na rynku funk-
cjonują również:
• CPI (cost per install) – płacimy za 
zainstalowanie np. aplikacji mobilnej.
• CPD (cost per download) – płaci-
my za pobranie np. aplikacji mobilnej 
bądź cennika danej usługi lub doku-
mentu z informacją na temat danego 
produktu/usługi
• CPE (cost per expand) – płacimy 
za wyświetlenie się reklamy w for-
mie interstitial użytkownikowi, który 
wszedł w interakcję z pierwotnym 
formatem płaskim reklamy, np.: rec-
tangle. Taką interakcją może być na-
jechanie kursorem na naszą reklamę.
• Wszelkie hybrydy (CPC+CPL/
CPS, CPM+CPC, CPL+CPS), które 
mają na celu zoptymalizować koszty 
kampanii oraz zachęcić witryny, które 
obawiają się rozliczenia tylko i wyłącz-
nie za np. sprzedaż, chcąc pokryć 
koszty technologiczne , (np. wysyłki 
mailingu).
• CPV – (cost per view) – płacimy za 
obejrzenie przez użytkownika całego 
bądź określonego fragmentu nasze-

go spotu reklamowego, np. pierw-
szych 5 - 10 sekund. Spot reklamowy 
możemy emitować w formie preroll, 
midroll lub postroll w zależności od 
tego, w którym momencie chcemy 
by użytkownik spotkał się z naszym 
video. Spot reklamowy może być 
również zawarty w kreacji rich media. 

Tyle o modelach rozliczeń. A jak 
sprawdzić, czy nasza kampania była 
skuteczna? Jest parę wskaźników, 
których analiza pomoże nam odpo-
wiedzieć na pytanie, czy optymalnie 
wydaliśmy nasz budżet promocyjny.

CTR (click trough rate)

Współczynnik klikalności, o którym 
mowa, jest ważnym wskaźnikiem, 
gdy płacimy za wyświetlenia. Wskaź-
nik ten określa, ilu użytkowników wi-
dzących naszą reklamę,  klika w nią. 
Współczynnik CTR możemy łatwo 
policzyć, dzieląc ilość kliknięć przez 
liczbę wyświetleń oraz mnożąc wynik 
przez 100. 
Dla przykładu, jeśli Twoja reklama 
wygeneruje 6 kliknięć przy 1000 
wyświetleń, współczynnik jaki uzy-
skałeś, to 0,6. 
Uzyskując na odpowiednio wysokim 
poziomie CTR, możesz być pewny, 
że użyta w kampanii kreacja jest 
atrakcyjna, ale i również to, że zo-
stała odpowiednio dopasowana do 
danych behawioralnych użytkownika, 
który klikając zapoznał się z ofertą na 
stronie. Najwyższe CTR’y uzyskuje 
się w mailingu behawioralnym, e-
-mail retargetingu oraz remarketingu. 
świetne CTR’y uzyskują zwłaszcza 
kreacje Rich Media, w których może 
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być zawarte video, zdjęcie, formularz, 
wirtualny spacer itd. 
Dzięki współczynnikowi CTR po 
przeprowadzeniu kampanii przy za-
stosowaniu kilku kanałów, łatwo Ci 
będzie wywnioskować, które z nich 
przynoszą najlepsze efekty.

Współczynnik konwersji przedstawia 
nam, ile kliknięć w naszą reklamę 
przełożyło się na wypełnienie formu-
larza lub sprzedaż. Dzięki temu jeste-
śmy w stanie określić czy (i w jakim 
stopniu) nasza kampania przekłada 
się na konkretny cel, który założyliśmy 
sobie na etapie planowania działań. 
Dla przykładu, jeśli Twoja reklama 
wygeneruje 5 sprzedaży przy 1000 
kliknięć, współczynnik konwersji jaki 
uzyskałeś, to 0,5.

OR (open rate)

Wskaźnik OR jest używany w e-mail 
marketingu, który z kolei jest uważany 
za jeden z najskuteczniejszych kana-
łów dotarcia z naszą ofertą do użyt-
kownika. Ta wartość mówi nam, jaki 
procent wiadomości został otwarty. 
Oczywiście nie oznacza to jeszcze 
sukcesu. OR pokazuje jednak, czy 
właściwie dobraliśmy bazę mailingo-
wą. Jeśli OR jest wysoki, a CTR niski 
– to dla nas sygnał alarmowy, że coś 
może być nie tak z kreacją. W kon-
tekście otwieralności ważny jest też 
temat mailingu, od którego głównie 
omawiany wskaźnik zależy. Powinien 
być chwytliwy i zachęcić odbiorcę do 
zapoznania się z treścią wiadomości. 
Wiadomo – jeśli odbiorca nie otworzy 
wiadomości, nie ma szans, by kliknął 

w naszą reklamę i zapoznał się z na-
szą ofertą. 
Aby obliczyć OR, wystarczy podzielić 
liczbę otwartych maili przez całkowi-
tą ilość wysłanych, wynik pomnożyć 
przez sto by uzyskać wartość pro-
centową.

BR (bounce rate)

Wskaźnik odrzuceń mierzy odsetek 
użytkowników niezostawiających po 
sobie śladu podczas wizyty na naszej 
stronie, tym samym niedokonujących 
żadnej oczekiwanej przez nas akcji 
bądź spędzających na naszej stronie 
zaledwie kilka sekund. Im mniej czasu 
spędzi użytkownik na naszej stronie, 
tym mniejsza jest szansa na konwer-
sję, ponieważ użytkownik nie zdąży 
zapoznać się z naszą ofertą.
Dzięki temu wskaźnikowi łatwiej nam 
będzie wywnioskować, które źródło 
ruchu jest dla nas najlepsze i opła-
calne. Jeśli mamy dwie strony z której 
jedna daje więcej przekierowań na 
Landing Page, przy bardzo wysokim 
BR, a druga mniej, ale przy bardzo ni-
skim BR, to lepiej skierować większą 
działalność reklamową na tą drugą. 
Z niej pochodzi bardziej jakościowy 
ruch, który może się przełożyć na 
wyższą konwersję. 
Istotny w tym przypadku jest nie tylko 
czas spędzony na stronie, ale aktyw-
ność użytkownika podczas wizyty. 
Warto zwrócić uwagę czy przeniósł 
się on na podstronę produktu albo 
czy szukał on o naszej ofercie dodat-
kowych informacji.

ROI (return on investement)

Wskaźnik zwrotu z inwestycji jest jed-
nym z najważniejszych współczyn-
ników, mówiących nam czy nasze 
działania reklamowe przyniosły zysk 
i nasza kampania była rentowna, czy 
też wręcz przeciwnie. 
Aby obliczyć ROI jako współczynnik 
o wartości procentowej, od przy-
chodów, które wygenerowała nam 
kampania, odejmujemy koszty, które 
ponieśliśmy przy danym przedsię-
wzięciu, różnicę dzielimy przez po-
wyższe koszty i mnożymy przez 100, 
aby otrzymać wartość procentową. 
Im wyższy ROI, oczywiście tym lepiej.
Pod względem zakupu mediów dla 
naszych działań reklamowych, uży-
wany jest również wskaźnik ROAS 
(return on ad spend), który określa 
nam zwrot z nakładów poniesionych 
na kampanię.
Im wcześniej założyliśmy sobie, który 
wskaźnik jest dla nas decydujący, 
tym łatwiej i szybciej dojdziemy do 
wniosku czy w trakcie realizacji kam-
panii jesteśmy na dobrej drodze do 
osiągnięcia celu. Również ogromne 
znaczenie ma budżet, jaki możemy 
przeznaczyć na kampanię. To od 
jego wysokości zależy, jakie kanały 
dotarcia do naszej grupy docelowej 
możemy przetestować (linki sponso-
rowane, reklama display, rematketing, 
mailing, e-mail remarkteting). Ale to już 
temat na osobny artykuł :] 

TOMASZ WOJCIECHOWSKI 
Napisz do autora: 
tomasz.wojciechowski@stroerdigital.pl
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Z jednej strony klienci starają się 
uzbrajać w odpowiednie narzędzia 
analityczne i  wiedzę odnośnie do 
właściwego wykorzystania informacji 
o ruchu w celu maksymalizacji ROI 
(a przynajmniej KPI) swoich działań 
reklamowych. Z  drugiej  – markete-
rzy, aby zdobywać zaufanie klientów 
i wzmacniać swoją ekspercką pozy-
cję na rynku, często sami wychodzą 
z  inicjatywą mającą na celu eduko-
wanie klientów i  udostępnianie im 
odpowiednich technologii służących 
do badania ruchu. Z punktu widze-
nia podmiotów dostarczających go 
klientom (wydawców i sieci) trend ten 
stwarza nowe wyzwania technolo-
giczne i biznesowe, a przewagę – jak 
zwykle w takiej sytuacji – zdobywają 
ci gracze, którzy najszybciej i  naj-
sprawniej na te wyzwania odpowia-
dają.

Jakość ruchu – o czym mowa?

Mianem „ruchu”, w ogólnym ujęciu, 
określa się użytkowników skierowa-

02

Jakość ruchu w kampaniach
internetowych

Obszerna wiedza i coraz większa świadomość wśród wszystkich uczestni-
ków rynku reklamy internetowej powoduje, że temat jakości ruchu pozyskiwa-
nego w kampaniach internetowych staje się coraz ważniejszy. Warto się mu 
bliżej przyjrzeć.

nych za pośrednictwem form rekla-
mowych (kreacji) na strony docelowe 
reklamodawcy. Z  punktu widzenia 
zarówno podmiotu realizującego 
kampanię, jak i zlecającego ją klienta, 
ruch ten powinien być maksymalnie 
jakościowy, tzn. generować najlep-
szy możliwy efekt. Efekt może być 
zdefiniowany na wiele sposobów i na 
różnym poziomie ogólności – w prak-
tyce często jest to np. pozyskanie 
użytkowników na stronę, wygenero-
wanie wypełnień formularzy (leadów), 
wreszcie konkretny efekt sprzedażo-
wy (np. złożenie zamówienia). 

Z tak określonymi celami kampa-
nii wiążą się dobrze znane wskaźniki, 
jak choćby CTR czy CR. Oprócz nich 
istnieje jednak szereg dodatkowych 
wskaźników, które można mierzyć 
równolegle, a  które niosą dodatko-
wą informację na temat jakości ruchu 
w kampaniach, np. unikalne kliknię-
cia, udane kliknięcia czy bounce rate. 
Ponieważ wokół tych pojęć często 
narasta sporo niejasności, poniżej 
prezentuję informacje na temat tego, 

co dokładnie oznaczają i  jakie są 
między nimi różnice.

Wskaźniki i ich ograniczenia

Unikalne kliknięcia (unique clicks), 
często utożsamiane z  unikalnymi 
użytkownikami, w teorii umożliwiają 
skorygowanie „surowej” liczby klik-
nięć w kreacje danej kampanii (czyli 
przekierowań użytkowników na stro-
nę docelową) o pojawiające się nie-
uchronnie „duble”, będące zarówno 
dziełem przypadku (niezamierzone 
wielokrotne kliknięcia w kreację), jak 
i świadomej aktywności użytkowni-
ków. W praktyce adserwery wyko-
rzystują zapisywane w przeglądarce 
użytkownika ciasteczka (cookies), 
których obecność „mówi” oprogra-
mowaniu serwującemu kampanię, 
że ma nie zliczać danego przekie-
rowania jeszcze raz. Wskaźnik ten 
jest więc obarczony błędem (m.in. 
ze względu na usuwanie/blokowa-
nie ciasteczek czy korzystanie przez 
wielu użytkowników z jednej przeglą-

Wojciech Spytek

darki), ale mimo to stanowi użytecz-
ną informację i dodatkowo pomaga 
przeciwdziałać niektórym metodom 
generowania „sztucznego ruchu”.

„Sztuczny ruch” można zwalczać 
znacznie skuteczniej, zliczając udane 
kliknięcia (successful clicks). Zwykle 
definiuje się je jako wywołania spe-
cjalnego fragmentu kodu osadzone-
go na stronie docelowej kampanii. 
Kod ten zwykle nie różni się od kodu 
używanego do zliczania typowych 
akcji (np. leadów), a udane kliki fak-
tycznie są jedną z „akcji” możliwych 
do zliczenia w kampanii. Pomiar uda-
nych kliknięć pozwala istotnie przy-
bliżyć liczbę „w pełni świadomych” 
wejść na stronę docelową, ale – jak 
wszystkie wskaźniki – również nie 
daje w pełni dokładnego obrazu, gdy 
np. z przyczyn technicznych kod nie 
zdąży się wywołać, zanim użytkow-
nik opuści stronę. W praktyce funk-
cjonuje również pojęcie unikalnego 
udanego kliknięcia – SUC, które, jak 
można się domyślić, oznacza liczbę 
unikalnych (czyli w obrębie jednego 
ciasteczka) wywołań kodu zliczające-
go udane kliki.

Z pogłębionej analizy zachowania 
użytkowników w  obrębie stron do-
celowych pochodzi inny użyteczny 
i często stosowany wskaźnik – bo-
unce rate. Pojęcie to, upowszechnio-
ne wraz z bezpłatnymi narzędziami 
analitycznymi (przede wszystkim 
Google Analytics), oznacza odsetek 
użytkowników, którzy po wejściu 
na stronę docelową opuścili ją, nie 
odwiedzając żadnej innej podstrony. 
Nie ma przy tym istotnego znaczenia 
(wbrew często spotykanym opiniom) 
czas wizyty na stronie docelowej, 
który stanowi oddzielny i  również 
często stosowany wskaźnik. Bo-

unce rate w zamyśle pozwala oce-
nić „kompatybilność” użytkowników 
pozyskiwanych z  danej kampanii 
z  ofertą przedstawioną na stronie 
docelowej, jednak należy nań pa-
trzeć w  szerszym kontekście. Wy-
soki bounce rate nie będzie niczym 
dziwnym, jeśli strona docelowa nie 
posiada żadnych innych podstron. 

Może również oznaczać, że oferta 
jest skierowana do wąskiego targetu 
i  dlatego większość użytkowników 
nie jest nią zainteresowana (i vice ver-
sa – reklamodawca potrzebuje tylko 
bardzo konkretnych użytkowników, 
więc reszta może się „odbić” bez 
szkody). Istotne są również względy 
techniczne – np. strony zbudowane 
w całości w technologii Flash często 
„nie dogadują się” ze skryptami anali-
tycznymi i mogą wykazywać bounce 
rate bliski 100% mimo zupełnie inne-
go zachowania użytkowników.

Ilość vs jakość, czyli jak nie 
wiadomo, o co chodzi…

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 
tak rozumiana analiza jakości ruchu 
ma miejsce najczęściej w przypadku 
kampanii realizowanych i rozliczanych 
w modelu CPC, skoncentrowanych 
właśnie na dostarczaniu ruchu na 
stronę docelową. Klient słusznie ocze-
kuje, że zapłaci (i nie przepłaci) za ruch 
możliwie najlepszej jakości – użytkow-
ników faktycznie zainteresowanych, 
którzy świadomie kliknęli w  kreację, 
weszli na stronę docelową, zapoznali 
się z nią i najlepiej wykazali pogłębione 
zaangażowanie, przeglądając kolejne 
podstrony i spędzając na nich w su-
mie ponadprzeciętną ilość czasu. 

Trzeba też od razu dodać, że 
jednym z  powodów zwiększonej 

świadomości i  czujności klientów 
była i  jest postawa niektórych 
wydawców, którzy realizują cele 
założone w kampaniach metodami 
co najmniej dyskusyjnymi (moty-
wowanie kliknięć, sprzyjanie przy-
padkowym klikom) albo po prostu 
nieuczciwymi (clickboty udające 
„żywych użytkowników” i  inne me-
tody generowania „sztucznego 
ruchu”). Niektórzy z  tych wydaw-
ców nadal kuszą reklamodawców 
i  sieci reklamowe bardzo atrakcyj-
nymi stawkami (często zupełnie 
nierynkowymi, na co warto zawsze 
zwracać uwagę) oraz perspektywą 
realizacji dużych wolumenów, ale 
dostarczany przez nich ruch zwykle 
nie wytrzymuje analizy wg jednego 
lub kilku wspomnianych wcześniej 
wskaźników. Pod tym względem 
rosnąca świadomość wydawców, 
planerów, marketerów i  klientów 
końcowych jest bardzo pozytyw-
nym i pożądanym trendem.

Wyzwania i rozwiązania

Z perspektywy uczciwych dostaw-
ców (wydawców, sieci reklamowych) 
dążenie klientów do kontrolowania 
i  zapewnienia możliwie najlepszej 
jakości ruchu może być problema-
tyczne. Z dostępnością technologii 
i możliwości wieloaspektowej analizy 
nie zawsze idzie w parze wystarcza-
jąca wiedza bądź właściwa ocena 
sytuacji.

Przykładowo: reklamodawca po-
stanawia płacić wyłącznie za udane 
kliknięcia. Logika biznesowa jest 
oczywiście słuszna, natomiast po 
stronie wydawcy skutkuje narusze-
niem wypracowanego modelu bizne-
sowego i obcięciem przychodów 
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o np. 30%. Należy mieć na uwa-
dze fakt, że odsetek udanych kliknięć 
nie leży wyłącznie w gestii wydawcy 
czy sieci reklamowej – równie istotne 
są choćby techniczne uwarunkowa-
nia i ograniczenia stron docelowych 
reklamodawcy. Sensownym i  kom-
promisowym rozwiązaniem może 
być w  takiej sytuacji np. testowa 
kampania, która pozwoli wydawcy 
z odpowiednią dokładnością wyzna-
czyć średni odsetek udanych kliknięć 
i na tej podstawie ustalić satysfakcjo-
nującą stawkę rozliczeniową.

Częstym efektem analizy zacho-
wania użytkowników jest też sytua-
cja, w której klient ma zastrzeżenia 
do poziomu bounce rate (lub czasu 
spędzonego na stronie) dla ruchu 
od wydawcy/sieci X. Należy przede 
wszystkim pamiętać o  ogranicze-
niach samego wskaźnika, który 
daje sensowną informację dopiero 
w szerszym kontekście. W przypadku 
sieci reklamowych może się zdarzyć, 
że analizowany wskaźnik istotnie 
zaniża tylko jedna lub kilka witryn 
emitujących kampanię. Ponieważ 
bounce rate czy czas spędzony 
na stronie to wskaźniki mierzone 
przez oprogramowanie analityczne 
po stronie klienta, a  nie przez ad-

serwer sieci reklamowej, konieczne 
jest takie skonfigurowanie kampanii, 
aby możliwe było przekazanie przy 
kliknięciu do systemu analitycznego 
klienta odpowiednich identyfikato-
rów witryn (placementów, źródeł 
ruchu) – tylko wtedy możliwa jest 
właściwa analiza i interwencja w celu 
poprawy wskaźników. Konieczna 
jest tutaj zarówno ścisła współpraca 
w celu wypracowania optymalnych 
rozwiązań (tracking, raportowanie), 
jak i  – co bardzo ważne – wcześ-
niejsze zasygnalizowanie przez 
reklamodawcę zamiaru analizowa-
nia konkretnych wskaźników. Bez 
wcześniejszego przygotowania kam-
panii, mimo najlepszych nawet chęci 
zaangażowanych stron, nie będzie 
możliwa ani skuteczna analiza, ani 
tym bardziej poprawa jakości ruchu. 
Technologia i wiedza są wprawdzie 
niezbędne, ale muszą być podparte 
odpowiednią komunikacją.

Na marginesie warto pamiętać, że 
nawet tak podstawowe rozróżnienie 
jak kliknięcia vs unikalne kliknięcia 
może prowadzić do przekłamań w in-
terpretacji innych wskaźników stoso-
wanych do monitorowania kampanii. 
Niektórzy dostawcy domyślnie zli-
czają i  raportują „zwykłe kliknięcia”, 

inni – unikalne kliknięcia. Co więcej, 
nie wszystkie adserwery umożliwiają 
zliczanie obydwu rodzajów kliknięć. 
Biorąc pod uwagę różnicę ilościową 
między nimi, mogącą przekraczać 
20%, każdy wskaźnik oparty na licz-
bie klików (jak np. CTR) może być 
istotnie zawyżony lub zaniżony przy 
porównywaniu raportów z  różnych 
źródeł ruchu. 

Remedium na ten problem jest 
stosowanie dodatkowego, uwspól-
nionego systemu trackingowego dla 
całej kampanii, a  także stosowanie 
wskaźników pochodnych (np. rozróż-
nienie CTR i uCTR).

Z korzyścią dla wszystkich

Rozwój technologii trackingowej 
i analitycznej oraz upowszechnianie 
się wiedzy na temat jej skutecznego 
wykorzystania to dobra wiadomość 
dla wszystkich – reklamodawców, 
wydawców, sieci i  agencji. Aby 
jednak czerpać z tego trendu nama-
calne korzyści, konieczne jest upo-
wszechnianie wiedzy, korzystanie 
z  profesjonalnych i  sprawdzonych 
technologii, a nade wszystko – jak 
zwykle zresztą  – dobra i  uczciwa 
komunikacja 

Rozwój technologii trackingowej i analitycznej oraz upo-
wszechnianie się wiedzy na temat jej skutecznego wy-
korzystania to dobra wiadomość dla wszystkich – re-
klamodawców, wydawców, sieci i agencji. Aby jednak 
czerpać z tego trendu namacalne korzyści, konieczne 
jest upowszechnianie wiedzy, korzystanie z profesjonal-
nych i sprawdzonych technologii, a nade wszystko – jak 
zwykle zresztą – dobra i uczciwa komunikacja.
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Wszyscy lubimy rocznice, te okrągłe tym bardziej. I tak Responsive Web 
Design obchodzi właśnie piąte urodziny. Już niedługo skończy zerówkę 
i śmiało pójdzie do podstawówki. Jednak znaczenie RWD jest dużo więk-
sze, niż wskazuje na to jego wiek. Co więcej, wydaje się, że RWD wejdzie 
teraz w przyspieszoną fazę dorastania i  już niedługo stanie się w pełni 
obowiązującym w świecie Internetu podejściem. Artykułem tym rozpoczy-
namy krótką serię, w ramach której spojrzymy na RWD z trzech różnych 
stron – podstaw technologicznych tego podejścia, stopnia wdrożenia na 
polskim rynku oraz możliwości reklamowych.

Pięciolatka RWD – podsumowanie
Część I. RWD – z czym się to się je 
i dlaczego niektórym nie smakuje?

25 maja 2010 roku został opubliko-
wany artykuł Ethana Marcotte „Re-
sponsive Web Design”, w  którym 
autor przedstawia kolekcję technik 
tworzenia stron internetowych po-
zwalających na poprawne wyświet-
lanie treści na ekranie o  każdym 
rozmiarze. Tekst stanowił odpowiedź 
na coraz większą liczbę urządzeń 
mobilnych, opartych o różniące się 
od siebie systemy operacyjne, inną 
wielkość ekranu czy rozdzielczość. 
Mnogość urządzeń dostępnych 
na rynku doprowadziła do sytuacji, 
w której stworzenie jedynie oddziel-
nej wersji mobilnej strony (tzw. stron 
m.) przestało być wystarczające, aby 

dobrze obsłużyć ruch na urządze-
niach innych niż desktop.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że 
do 2010 roku (i nie oszukujmy się – 
często także po nim) projektowano 
strony internetowe w dużym stopniu 
tak, jakby miały iść do druku. Nawet 
samo pojęcie „strony internetowej” 
jest przeniesieniem nazewnictwa 
z prasy. Druk, z punktu widzenia pro-
jektanta, jest prosty – istnieje możli-
wość precyzyjnego ustalania wielko-
ści elementów, palety barw, rozmiaru 
czcionki, a sama interakcja z treścią 
jest, cóż, mocno ograniczona. Pro-
jektanci webowi próbowali przenieść 
swoje doświadczenia przy tworzeniu 

layoutów stron internetowych, co, do 
pewnego momentu, zdawało egza-
min.

Podejście to musiało się jednak 
zmienić, tak jak zmienił się sposób 
korzystania z  treści w  Internecie. 
Artykuł Marcotte’a powstał jako od-
powiedź na rosnącą liczbę urządzeń, 
które nie były w  stanie poprawnie 
wyświetlać głównego layoutu strony, 
a przygotowywanie osobnych wersji 
dla każdego możliwego urządzenia 
było zbyt nieefektywne czasowo 
i  finansowo. Strony mobilne, czę-
sto odpowiednio „odchudzone”, co 
prawda ładowały się szybciej, ale 
gorzej pozycjonowały się w wyszuki-
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 Wyrażenia typu media queries – 
samo stosowanie relatywnych war-
tości nie pozwoli uzyskać optymal-
nego wyglądu strony na wszystkich 
urządzeniach. Każdy projekt oparty 
na płynnej siatce staje się w pewnym 
momencie nieczytelny – np. trzy 
kolumny tekstu na telefonie będą 
wyglądać i  funkcjonować znacznie 
gorzej niż na desktopie. Dlatego przy 
projektowaniu stron responsywnych 
konieczne jest wykorzystanie media 
queries – warunkowych deklaracji 
w CSS, wykonywanych tylko w mo-
mencie, kiedy konkretny warunek 
dotyczący np. szerokości ekranu 
czy orientacji urządzenia jest speł-
niony. Do przykładu pokazywanego 
powyżej dodałem kilka media que-
ries – zmniejszając okno, widzimy, 
jak zmienia się układ strony, tak aby 
zapewnić optymalne wykorzystanie 
dostępnej powierzchni (można to zo-
baczyć pod linkiem http://codepen.
io/keucz/pen/KpbomQ/).

RWD to jednak nie tylko tech-
nologia, a  nowe podejście do pro-

(odpowiednio viewportwidth, view-
portheight, czyli procent wysokości 
lub szerokości okna, na którym dany 
layout jest wyświetlany). Zastosowa-
nie relatywnych wartości pozwala 
mieć pewność, że strona będzie 
płynnie skalowana i  dopasowywa-
na do wielkości ekranu. spójrzmy 
na przykład na stronie http://bit.ly/
SDMkompendiumRWD1 – zmniej-
szając całe okno, widzimy, jak każdy 
z elementów strony zmniejsza się. 

 Płynne zdjęcia (fluid images) – 
zdjęcia, podobnie jak inne elementy 
layoutu, również powinny się płynnie 
dostosować do wielkości ekranu. 
Istotne, aby fotografie były w stanie 
zarówno zmniejszyć się, w  przy-
padku mniejszego okna, jak i  nie 
zwiększać się nadmiernie na bardzo 
dużych ekranach.

warkach. RWD miało dać możliwość 
prezentowania pełnej treści strony 
na każdym urządzeniu, zmieniając 
jedynie sam wygląd.

O co w  gruncie rzeczy chodzi 
przy projektowaniu stron RWD? 
Marcotte w swoim tekście wyróżnił 
trzy podstawowe elementy techno-
logiczne:

 Płynną siatkę projektu (fluid 
grid)  – Marcotte sugerował, aby 
wszystkie parametry strony (takie jak 
wielkość poszczególnych elemen-
tów), lub większość,  wyrażane były 
za pomocą relatywnych wartości, 
takich jak procenty czy, wprowa-
dzonych nieco później, vw czy vh 
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jektowania – wymaga bowiem od 
projektantów, twórców treści oraz 
marketerów całkiem nowego sposo-
bu myślenia. Marcotte pokazywał, że 
można tworzyć jeden design, który 
pozwoli zapewnić równie dobre do-
świadczenie na każdym urządzeniu. 
Głębokie rozumienie idei stojącej za 
RWD nakazuje tak naprawdę odrzu-
cenie dogmatu przejętego z  prasy, 
który nakazywał budowę jednej spój-
nej strony na rzecz projektowania 
systemu elementów, które mogą być 
różnie rozkładane w  zależności od 
wielkości, rodzaju czy rozdzielczości 
urządzenia, na którym są wyświet-
lane. Trzeba pamiętać o  specyfice 
konkretnych urządzeń, które różnią 
się przecież nie tylko wielkością ekra-
nu. Na przykład mobile to też brak 
stanu :hover (kiedy kursor myszki 
tylko najeżdża na dany element) czy, 
w  przypadku urządzeń z  ekranem 
dotykowym, zupełnie nowy rodzaj 
interakcji z treścią.

Mimo że od publikacji artyku-
łu Marcotte’a minęło już 5 lat, za-
skakujące, jak niewiele zmieniło 
się w  kwestii samego podejścia 
i  rozumienia podstawowych zało-
żeń Responsive Web Design. Mniej 
dziwi fakt, że coraz większą wagę 
przykłada się do wprowadzania tego 
podejścia przy większości projektów. 
Powód jest prosty – stale rosnąca 
popularność urządzeń mobilnych, jak 
i coraz większa różnorodność urzą-
dzeń dostępnych rynku. Zacierają się 
granice między prostym podziałem 
na mobile, tablet i desktop. Wchodzi-
my w interesujący okres, kiedy coraz 
większe znaczenie mają inne urzą-
dzenia takie jak konsole, telewizory 
ze smartTV, wearables, różniące się 
nie tylko wielkością ekranu, ale innym 
sposobem interakcji.

Projektowanie responsywne to 
w głównej mierze nowy sposób my-

ślenia. Niestety, do tej pory w wielu 
przypadkach nie było szeroko wspie-
ranej technologii, która pomogłaby 
wcielić w  życie wszystkie pomysły 
projektantów czy marketerów. To na 
szczęście szybko się zmienia. Już te-
raz, dzięki elementowi html5 <video> 
możemy w pełni responsywnie wy-
świetlać natywne materiały wideo na 
prawie każdej platformie. Być może 
już niedługo pełnego wsparcia do-
czeka się także element <picture>, 
umożliwiający dynamiczne spraw-
dzanie wielkości okna i  rozdzielczo-
ści, tak aby serwować zdjęcia o roz-
miarze odpowiednim dla danego 
urządzenia i gęstości pixeli. Problemy 
z dostosowywaniem zdjęć sprawiają, 
że coraz częściej wykorzystywane są 
grafiki wektorowe w postaci plików 
SVG, umożliwiające zachowanie 
bardzo wysokiej dokładności obrazu 
przy niedużej wadze pliku.

Doskonałą kontrolę nad rozłoże-
niem elementów strony na dostęp-
nej przestrzeni daje flexbox – nowy 
model pozycjonowania treści, poma-
gający dynamicznie dopasowywać 
i układać treści w każdym wymiarze, 
w sytuacji, w której nieznane są stałe 
parametry poszczególnych elemen-
tów. W tym momencie flexbox jest już 
powszechnie wspierany – wg caniu-
se.com blisko 94% ruchu w Interne-
cie generują przeglądarki potrafiące 
obsłużyć tę technologię.

Najbliższa przyszłość Internetu to 
właśnie jak najlepsze wykorzystanie 
podejścia RWD. Pojawiać się będą 
nowe technologie wspierające pro-
jektantów. Na przykład CSS4 ma 
wprowadzić nowe media queries, 
które będą pozwalać na wykorzy-
stanie np. sensorów światła (tak, 
aby zmieniać nasycenie barw czy 
kontrast w warunkach dużego natę-
żenia światła) żyroskop, kompas czy 
akcelerometr, a  także dostęp przez 

API do GPSa WiFI, RFiD, Bluetootha, 
a nawet wibracji. 

Jednak najważniejsze zadanie 
leży przed osobami odpowiedzial-
nymi za treść na stronie. Konieczne 
jest redefiniowanie tego, jak działamy 
z kontentem i jakie informacje chce-
my przedstawiać użytkownikom. 
Informacja musi zostać wysunięta 
na pierwszy plan, bo to do niej, nie-
zależnie od urządzenia, chcą dotrzeć 
użytkownicy. Niektórzy już teraz idą 
krok dalej, sugerując wyróżnienie 
z  samego kontentu kluczowych 
danych, które powinny być lepiej 
widoczne dla użytkowników poszu-
kujących informacji na mniejszych 
ekranach. Stąd idea responsywne-
go tekstu (oznaczanie części, które 
są mniej ważne i  powinny być wy-
świetlane tylko na niektórych urzą-
dzeniach). Skoro zmieniliśmy już 
sposób, w  jaki myślimy o projekcie 
strony, może warto też inaczej my-
śleć o samym kontencie. Treść, po-
dobnie jak layout, również może być 
rozbijana na bloki informacji, które na 
różnych urządzeniach mogłoby być 
dowolnie składane, aby zapewnić 
użytkownikowi możliwe najwygod-
niejszy odbiór.

Sieć, nieustannie się rozwijając, 
zmusiła nas do redefiniowania tego, 
w jaki sposób przygotowujemy i bu-
dujemy nasze strony internetowe. 
Nie oszukujmy się – RWD jest trud-
ne, wymaga więcej pracy na pozio-
mie koncepcyjnym, często zmusza 
do wykorzystywania nie w  pełni 
wspieranych technologii. Niemniej, 
w przypadku większości projektów, 
to jedyna droga, aby zapewnić moż-
liwie najlepsze doświadczenia dla 
użytkowników. A  przecież to oni – 
czytelnicy, klienci, fani – powinni być 
dla nas najważniejsi 

możliwości reklamowe. Prędzej czy 
później każdy wydawca, który chce, 
by jego strona internetowa była za-
wsze w pełni czytelna i przystępna 
w  odbiorze, stanie przed dylema-
tem  – strona mobilna czy wersja 
RWD strony internetowej. Czym się 
różnią te dwie opcje?

Strona m. to zupełnie nowa witry-
na zaprojektowana specjalnie dla te-
lefonów komórkowych pod zmienio-
nym adresem, z nowym (zazwyczaj 
prostszym) layoutem i odpowiednio 
lżejszymi grafikami. W  przypadku 
bardzo rozbudowanych stron, po-
siadających wiele rozmaitych funk-

uważa go ciągle za techniczną no-
winkę… to zapewne szybko zmieni 
zdanie. Trend jest jednoznaczny – za 
kilka lat ze smartfonów i  tabletów 
będą korzystać już prawie wszyscy, 
no może oprócz garstki technolo-
gicznych konserwatystów, przy-
zwyczajonych do starych, dobrych 
telefonów z klawiaturą. 

Co to oznacza dla wydawców in-
ternetowych? Coraz większa część 
ruchu w Internecie generowana jest 
przez urządzenia mobilne. Nie można 
tego zlekceważyć – mobile to inna 
wielkość ekranu, inny sposób inter-
akcji odbiorcy z treścią, w końcu inne 

Z artykułu dowiesz się m.in.: 
 ile procent stron w  Polsce jest 

dostosowanych do użytkowników 
urządzeń mobilnych,

 ile procent stron w polskim Inter-
necie ma wersje mobilne, a  ile jest 
przygotowanych w technologii RWD,

 jakie są zalety i wady obu rozwiązań,
 co łączy strony mobilne i  RWD 

z filmem „Terminator”.

Z badania TNS OBOP „Polska jest 
mobi” wynika, że obecnie ponad 
60% Polaków posiada smartfona 
lub inne urządzenia mobilne. Mobile 
to już od dawna standard, a jeśli ktoś 

Pięciolatka RWD – podsumowanie. 
Część II. RWD vs strona mobilna – 
Judgement Day
Wyobraź sobie, że prowadzisz sklep. Z pietyzmem ustawiłeś swoje towary 
na wystawie sklepowej, tak, by przyciągnąć uwagę przechodniów. Zadbałeś 
o odpowiednie oświetlenie i umyłeś witrynę. Twoja praca zaczyna przynosić 
efekty. Po czym okazuje się, że ze względów technicznych musisz ustawić 
wszystko jeszcze raz. I zmieścić się na ¼ dotychczasowej powierzchni. Przed 
takim wyzwaniem stanęli wydawcy internetowi. Za wszystko odpowiedzial-
ne są urządzenia mobilne, do których są zmuszeni przystosować stronę… 
Artykułem kontynuujemy serię z  okazji 5-lecia technologii RWD. W  po-
przedniej części omówiliśmy podstawy technologiczne tego rozwiązania, 
w tej sprawdzimy, w jakim stopniu jest ono już wdrożone na polskim rynku. 
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cjonalności, zdarza się, że część 
z nich, np. fora dyskusyjne, nie jest 
uwzględniana na stronie mobilnej. 
Po prostu przenoszenie wszystkiego 
do innego layoutu może być czaso-
chłonne, a część sekcji strony i  tak 
może wydawać się zbędna z punktu 
widzenia użytkownika.

Strona responsywna to z  kolei 
klasyczne 2 w 1. Witryna tradycyjna 
i  „mobilna” pod jednym adresem, 
której layout dopasuje się auto-
matycznie do każdego ekranu, na 
którym będzie wyświetlana. Możesz 
otworzyć ją na smartfonie, tablecie, 
notebooku albo zmniejszać i zwięk-
szać okno przeglądarki na kompu-
terze stacjonarnym i zaobserwować, 
jak zmienia się wraz z powierzchnią, 
na której jest wyświetlana. Aby prze-
testować, jak dana strona wygląda 
na różnych urządzeniach, możesz 
użyć moduł „Narzędzia dla programi-
stów” wbudowanego w przeglądarkę 
Chrome i zasymulować odsłonę stro-
ny na różnych urządzeniach. 

Jeśli ktoś jest fanem kina, może 
przemówi mu do wyobraźni nastę-
pujące porównanie: strona RWD 
jest jak robot T-1000 z filmu Termina-
tor II – supernowoczesny i mogący 
przybrać, w zależności od potrzeby, 
dowolny kształt i  wygląd. Strona 
mobilna jest jak grany przez Arnol-
da Schwarzeneggera T-800. Mniej 
elastyczny, nie tak technicznie za-
awansowany, ale w wielu sytuacjach 
w zupełności wystarczy. 

Na razie wydaje się jednak, że 
duża część polskich wydawców 
wciąż nie dostrzega potrzeby ob- 
sługi ruchu mobilnego. Skąd to 
wiemy? Postanowiliśmy sprawdzić, 
jakie rozwiązania przyjęło w  tym 
zakresie 750 wydawców współpra-
cujących z naszą siecią reklamową. 
Niestety okazało się, że aż 70% 
stron wciąż nie ma zbudowanej 
strony zdolnej poprawnie wyświetlać  
treści na urządzeniach mobilnych. 
Natomiast stron RWD jest prawie 
5 razy więcej niż stron mobilnych.  
Z naszych badań wynika, że 5% 
stron posiada wersję mobilną, 23% 
jest responsywna, a 2% stron kieru-
je ruch na specjalnie przygotowane 
aplikacje.

Jeszcze gorzej wyglądają wyni-
ki badania Active Mobi, w  którym 
sprawdzone zostały strony małych 
i średnich przedsiębiorstw – tylko 7% 
z nich było przygotowanych z myślą 
o mobile’u. A przecież dla tych wy-
dawców user experience ich witryny 

powinno być priorytetem – użytkow-
nik, który na smartfonie będzie miał 
trudności w odczytaniu tego, co jest 
na stronie, może zniechęcony sko-
rzystać z  oferty konkurencji. O  ile 
w ogóle na tę stronę trafi – w kwietniu 
ubiegłego roku Google wprowadził 
zmiany w  swoich algorytmach wy-
szukiwania, premiujące strony dosto-
sowane do urządzeń mobilnych. Dla-
tego nie ma co zwlekać, kto szybciej 
dopasuje się do wymagań mobile’u, 
ten zyskuje istotną przewagę konku-
rencyjną nad rynkowymi rywalami, 
którzy jeszcze tego nie zrobili. 

Jakie zalety i  wady ma każde 
z rozwiązań? To zależy od tego, co 
jest dla nas najważniejsze – łatwość 
wdrożenia, aktualizacji czy user 
experience? Poniżej analizuję oba 
rozwiązania z kilku punktów widze-
nia. Posiłkuję się spostrzeżeniami 
naszych wydawców z Pracuj.pl, Jeja.
pl, eGsospodarka.pl, Styl.fm oraz 
Sennik.biz.

Łatwość wdrożenia 

Jeśli potrzebujecie dotrzeć do 
użytkowników urządzeń mobilnych 
możliwie najszybciej, najlepszym 
wyjściem będzie strona mobilna. 
Implementacja layoutu responsyw-
nego trwa zawsze dłużej i może się 
okazać, że zanim skończymy wdra-
żanie, minie nawet kilka miesięcy. 
Tymczasem stronę mobilną można 
postawić nawet w 3 dni, tak jak to 
zrobił Bartłomiej Bochiński z  ser-
wisu Jeja.pl. Chociaż z  początku 
planował stworzenie strony RWD, 
to wraz z  rozwojem projektu prze-
konywał się do pomysłu szybkiego 
postawienia strony mobilnej. – „Na 
Jeja.pl niektóre działy zdominowane 
są przez treści graficzne: obrazki, 
różnego rozmiaru miniatury i  rekla-
my. Wczytywanie tych wszystkich 
«ciężkich» treści na telefonach spo-
wolniłoby ładowanie strony mobilnej 
i  zużywałoby transfer. Dodatkową 
trudnością jest sam proces projek-
towania i wdrożenia pociętej grafiki, 
który wymaga kompromisów, aby 
strona wyglądała dobrze bez wzglę-
du na rozmiar ekranu. Z grafikiem nie 
udało mi się dojść do porozumienia, 
więc na szybko, w 3 dni, wdrożyłem 
prostą stronę mobilną, która okaza-
ła się strzałem w dziesiątkę” – mówi 
Bartłomiej Bochiński. 

Wydawcy, którzy jednak zdecy-
dowali się na design responsywny, 
przyznają, że wdrożenie go zajmuje 

nawet kilka miesięcy. – „Proces był 
etapowy” – mówi Andrzej Jarmowicz 
z Pracuj.pl. „Pracując nad projektem, 
serwis responsywny tworzyliśmy 
od zera, równolegle z  rozwojem 
«starego» Pracuj.pl. Zdefiniowaliśmy 
pewien minimalny zakres funkcjo-
nalności, jaki musi posiadać nasz 
serwis (MVP) – i w momencie, gdy 
tylko był gotowy, udostępniliśmy wer-
sję «beta» wszystkim użytkownikom. 
Przez okres około 3 miesięcy serwisy 
funkcjonowały równolegle, a my stop-
niowo dodawaliśmy kolejne usługi do 
wersji responsywnej oraz coraz moc-
niej ją promowaliśmy”. Również Bea-
ta Szkodzin z serwisu eGospodarka.
pl przyznaje, że wdrożenie RWD 
wymagało cierpliwości i starannego 
zaplanowania layoutu. „Implemen-
tacja RWD wymagała w wielu przy-
padkach dokładnego przemyślenia 
układu i sposobu prezentacji treści 
w  serwisie oraz przeprojektowania 
części stron, a  to wymagało czasu” 
– przekonuje Szkodzin.

Czyli punkt dla strony mobilnej.

User Experience

Przygotowanie dobrej strony respon-
sywnej to co prawda kilkumiesięczny 
proces, ale w  dłuższym ujęciu to 
wysiłek, który się opłaca – strony nie 
trzeba „odchudzać” o mniej popular-
ne treści czy zbyt duże grafiki, które 
zbytnio obciążałyby stronę mobilną. 
Wszyscy wydawcy, którzy zdecydo-
wali się na stronę mobilną, przyznają, 
że nie posiada ona wszystkich funkcji 
w porównaniu do wersji desktopowej. 
„Na naszej stronie mobilnej brakuje 
mniej popularnych podstron, co 
może drażnić część użytkowników. 
Dla przykładu: grupy dyskusyjne to 
bardzo rozbudowany dział, gdzie trze-
ba by wdrożyć co najmniej kilkanaście 
różnych podstron, a jego popularność 
w porównaniu do działów z materia-
łami jest niewielka” – mówi Bartłomiej 
Bochiński z Jeja.pl. Także Aneta Ma-
ciąg ze Styl.fm podkreśla, że strona 
mobilna serwisu posiada ograniczoną 
funkcjonalność względem pełnej wer-
sji strony. W obu przypadkach wyko-
rzystanie podejścia RWD pozwoliło-
by na prezentacje wszystkich sekcji 
funkcjonalności strony, ponieważ 
z  założenia layout dostosowywałby 
się do rozmiaru ekranu.

Zdaniem Andrzeja Jarmowicza 
z Pracuj.pl głównym powodem, dla 
którego największy polski portal 
rekrutacyjny zdecydował się na roz-

wijanie swojej wersji responsywnej, 
była właśnie wygoda użytkownika. 
„Naszym priorytetem jest dostar-
czanie użytkownikom spójnych 
doświadczeń podczas korzystania 
z  serwisu Pracuj.pl – niezależnie 
od urządzenia, z  jakiego korzysta”. 
Z  drugiej strony na witrynach re-
sponsywnych występują czasem 
problemy z  poprawnym wyświetla-
niem się reklam. Bywa bowiem, że 
chociaż strona jest responsywna, to 
sama kreacja już nie. Dochodzi wte-
dy do niepożądanej sytuacji, w której 
reklama albo zasłania część treści 
wydawcy, albo wychodzi poza ekran 
i staje się niewidoczna dla odbiorcy. 
(może tutaj jakiś screen)

Mimo wszystko takie problemy 
zdarzają się rzadko. Dlatego tutaj 
wygrywa RWD – 1:1. 

Łatwość aktualizacji

Zakładając stronę mobilną, trzeba się 
liczyć z tym, że każdy news, każdą 
zmianę adresu i  podmianę zdję-
cia, trzeba będzie przeprowadzać 
dwa razy – raz na mobilnej, raz na 
tradycyjnej wersji. Przy często ak-
tualizowanych witrynach może to 
np. oznaczać, że trzeba będzie do 
obsługi obu wersji zatrudnić do-
datkową osobę. Bywa, że nakład 
pracy związanej z  obsługą dwóch 
stron (często na oddzielnych CMS-
ach) ostatecznie skłania wydawców 
do postawienia na RWD. Tak było 
w  przypadku portalu Sennik.biz. 
„Początkowo nasz serwis dostępny 
był w dwóch wersjach, jednej prze-
znaczonej dla komputerów i drugiej 
– wersji mobilnej” – mówi Marcin 
Radoń, Sennik.biz. „Generowało to 
dodatkowy nakład pracy, gdyż do 
obsługi były 2 oddzielne strony, były 
problemy ze spójnością danych. To 
przekonało nas do decyzji o zmianie 
wyglądu strony w RWD”. 

Pod tym względem również wy-
grywa RWD – mamy 2:1.

Szybkość działania

Dedykowana strona na urządzenia 
mobilne zazwyczaj wgrywa się szyb-
ciej – grafiki są mniejsze, odpowied-
nio przeskalowane. W  przypadku 
witryn, na których użytkownik chce 
szybko i sprawnie wykonać pewną 
czynność (np. wykonać przelew, 
sprawdzić prognozę pogody), lepiej 
sprawdzi się dedykowana strona 
mobilna. Jednak webdesignerzy, 
wykorzystujący np. najnowsze tech-
niki serwowania grafik (opisywane 
w poprzednim artykule), są w stanie 
zbudować stronę, która na urządze-
niach mobilnych wczytywać się bę-
dzie nawet szybciej niż przygotowana 
osobna strona mobilna. 

W tym miejscu możemy zatem 
mówić o remisie. Na tablicy wyników 
mamy: 2,5 do 1,5 dla RWD.

Możliwości reklamowe

Z punktu widzenia monetyzacji ru-
chu na stronie poprzez wyświetlanie 
reklam wciąż lepszym i  – przede 
wszystkim – prostszym rozwiązaniem 
jest stosowanie osobnej wersji mobil-
nej dla ruchu z urządzeń mobilnych. 
Wykrywanie urządzenia i serwowanie 
odpowiedniej reklamy to wciąż bo-
lączka wielu systemów reklamowych, 
dlatego najwięksi gracze na rynku – 
tacy jak Gazeta.pl czy Onet.pl wciąż 
decydują się na dwie wersje witryny. 
Korzystają na tym zarówno użytkow-
nicy – widząc spójny układ strony bez 
niedostosowanych do niego reklam 
– jak i  reklamodawcy, którzy mają 
pewność, że odpowiednia reklama 
wyświetli się zawsze w  odpowied-
nim dla niej środowisku. Potwierdza 
to Aneta Maciąg ze Styl.fm: „W 2013, 
wychodząc przed szereg, wprowa-
dziliśmy w pełni responsywny layout 
na  Styl.fm, przysporzyło to więcej 
problemów niż korzyści, problemy 
ze screeningiem, serwowanie re-
klam niedostosowanych do RWD, 

słaba identyfikacja urządzeń mobil-
nych przez zewnętrzne adserwery. 
Wszystkie te czynniki zabierały cenny 
czas, co końcowo doprowadziło do 
wymiany layoutu w 2014 na statyczny 
dla urządzeń typu desktop i wdroże-
nie dedykowanej wersji mobilnej”. 

Zatem 2,5 do 2,5. 
Pamiętajmy jednak, że rozwój re-

klamy przystosowanej do stron RWD 
jest dynamiczny – pojawiają się re-
sponsywne formaty, standardem jest 
już przygotowanie kreacji w HTML5 
wspierających adaptowanie wielko-
ści reklamy do rozmiarów ekranu. 
Najciekawsze trendy w  reklamie 
responsywnej pokażemy w ostatniej 
części artykułu.

Podsumowanie 

Mimo remisu, w  powyższym ze-
stawieniu, wydaje się, że strony 
responsywne są najlepszym wybo-
rem w  szerszej perspektywie cza-
sowej. Dlaczego? Ponieważ dobrze 
zaprojektowana strona responsyw-
na już dziś przygotowana jest na 
przyszłość – potrafi dostosować się 
do urządzeń, o których obecności 
dziś nie jesteśmy w  stanie pomy-
śleć. Nie zaskoczy jej żaden nowy 
trend  – większy ruch z  wearables 
czy smartTV, pojawienie się urządzeń 
o  niestandardowych wymiarach. 
Daje zatem wydawcy pewność, że 
każdy użytkownik będzie czerpał 
z  korzystania z  jego witryny taką 
samą przyjemność. Niemniej, na dziś, 
kiedy zarządzanie reklamą na stro-
nach responsywnych w dużych wo-
lumenach nie jest jeszcze bezproble-
mowe, a wdrażanie stron mobilnych 
wyraźnie szybsze, oba rozwiązania 
wydają się równie skuteczne 

http://styl.fm/
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Skąd rosnąca popularność tego 
modelu? O zaletach automatycznej 
sprzedaży dla reklamodawców napi-
sano już wiele. Przede wszystkim jest 
atrakcyjny kosztowo i wygodny – po-
zwala na bieżąco kontrolować zarów-
no wydatki jak i miejsce emisji. Ideal-
nie też wpisuje się w trend Audience 
Buyingu, w którym najważniejsze jest 
dotarcie do konkretnej grupy docelo-
wej, dzięki wykorzystaniu ogromnych 
ilości danych o użytkownikach. Dla-
czego tak się dzieje? W przypadku 
kampanii programatycznych źródeł 
danych może być (i z reguły jest) 
więcej. Mogą to być dane własne 
reklamodawcy (1st party data), dane 
partnerów (2nd party data) i dane 
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Programmatic - szansa na wyższe 
przychody wydawców
Według zeszłorocznych badań już 9 na 10 polskich reklamodawców część 
swoich budżetów przeznacza na kampanie realizowane w programmatiku. 
Biorąc pod wagę fakt, że zdaniem połowy z nich sprzedaż automatyczna 
daje lepsze rezultaty niż kampanie kupowane w tradycyjnym modelu, może-
my spokojnie zaryzykować stwierdzenie, że to dopiero początek ekspansji 
programmatika na naszym rynku. 

zewnętrzne, zbierane przez wyspe-
cjalizowane w tym celu podmioty (3rd  
party data).

Rynek reklamowy to jednak za-
wsze system naczyń połączonych 
– każda zmiana po stronie reklamo-
dawców oznacza zwykle szansę dla 
wydawców. Odpowiednia reakcja i 
wykorzystanie nowego trendu może 
pozwolić im zwiększyć przychody. 
Jak powinien zareagować wydawca, 
żeby nie przegapić swojej szansy? 

Wydawca ma kilka możliwości, 
żeby zwiększyć swoje przychody 
dzięki programmatikowi. Niektóre 
są związane z samą stroną i jej kon-

tentem, inne bardziej z procesem 
sprzedaży. Przede wszystkim po-
winien zastanowić się, jak poprawić 
jakość serwisu. Ciekawsze i bardziej 
angażujące treści przyciągną użyt-
kowników, którzy spędzą na stronie 
więcej czasu i z większym prawdo-
podobieństwem zainteresują się re-
klamą. Automatycznie przekłada się 
to na zainteresowanie reklamodaw-
ców i cenę jaką są w stanie zapłacić 
za reklamę. Jeśli wydawca nie ma 
czasu i środków na tego typu zmiany 
może skupić się bardziej na formie 
niż na treści.  Pamiętajmy, że jakość 
serwisu to nie tylko tylko kontent, ale 
i to jak jest zbudowany i jak ekspo-
nowane są reklamy. Czasem nawet 

Igor rosłonek

niewielkie modyfikacje w layoucie 
strony mogą poprawić wskaźnik vie-
wability placementów, co pozytywnie 
przełoży się na cenę sprzedawanych 
na stronie reklam. Tym bardziej, że, 
termin jeszcze kilka lat temu zupełnie 
nieznany, coraz częściej postrzegany 
jest jako kluczowy KPI dla wszystkich 
reklamodawców.

Kolejną możliwością dla wydawcy 
jest skorzystanie z technologii pozwa-
lających zarządzać wieloma źródła-
mi popytu, takich jak Waterfall czy 
Header Bidding. Dzięki temu można 
łatwo zwiększać liczbę licytujących, 
a jak wiadomo - im więcej chętnych 
do zakupu, tym większa szansa na 
wyższy dochód. Trzeba pamiętać, 
że wydawcy udostępniając swój 
ruch w systemach automatycznej 
sprzedaży mają możliwość ustalania 
tzw. floor price’ów, czyli minimalnych 
stawek, za które są w stanie sprze-
dawać daną powierzchnię. Ważne w 
tym kontekście jest ustalenie dobrej 
strategii zarządzania stawkami (tzw. 
Yield Management) i kampaniami w 
odniesieniu do samej powierzchni 
jak i konkretnych reklamodawców. 
Wszystkie wymienione powyżej ele-
menty - odpowiednia stawka floor pri-
ce, liczba licytujących poszczególne 
placementy – powinny być elemen-
tem spójnej strategii, której celem jest 
optymalizacja przychodów.

Niektórzy wydawcy obawiają się 
utraty kontroli nad tym, kto i za ile 
kupuje np. ich najbardziej wartościo-
wą powierzchnię w modelu progra-
matycznym. Odpowiedzią na to jest 
model Premium Market Place, który 
łączy zalety sprzedaży manualnej 
i programatycznej. Z jednej strony 
zapewnia bezpośredni kontakt po-
między reklamodawcą i wydawcą 
oraz gwarantowane stawki za od-
słony premium. Z drugiej oznacza w 
pełni zautomatyzowany workflow i 
oszczędność czasu po obu stronach. 
średnim i mniejszym wydawcom 
może pomóc tutaj przynależność do 
sieci reklamowej, która tworzy PMP 
z największymi agencjami i domami 
mediowymi na rynku. Dzięki temu 
mogą oferować ekskluzywne po-
wierzchnie reklamowe po wyższych 
cenach. 

Programmatic stworzył doskona-
łe warunki do zarabiania nie tylko na 
powierzchni reklamowej, ale także na 

danych. Jeszcze niedawno wydaw-
cy mogli jedynie sprzedawać dane 
w obrębie jednego produktu dla 
konkretnego klienta, w ramach jed-
nego pakietu witryn. Obecnie mają 
oni możliwość udostępniania da-
nych wielu podmiotom jednocześ-
nie, również na użytek zewnętrzny. 
Dzięki rozwojowi platform DMP wy-
dawcy mają możliwość stworzenia 
dla siebie stałego alternatywnego 
źródła dochodu. 

Oczywiście programmatic to 
system niepozbawiony niedosko-
nałości. Wiele z nich jest związa-
nych z tym, że jest to technologia 
która dopiero się w Polsce rozwija. 
Dlatego czasem niektóre kreacje 
nie wyświetlają się poprawnie, albo 
spowalniają ładowanie się strony. 
Trudności dla wydawców wynika-
ją również z tego, że jest to dość 
skomplikowany ekosystem, który 
zmienia się bardzo dynamicznie. 
Wtedy przyda się pomoc ze strony 
partnera zewnętrznego, który po-
może wykorzystywać jego zalety w 
pełni. 

Słowniczek:

DMP (Data Management Platform) – 
służy wydawcy do zbierania i zarządza-
nia danymi o użytkownikach. Umożliwia 
analizę i segmentację odwiedzających 
stronę w zależności od potrzeb reklamo-
dawcy, a także targetowanie konkretnych 
użytkowników (np. w celu sprzedaży reklamy 
targetowanej do nich w systemie RTB).

SSP (Supply Side Platform) – system, który 
zarządza powierzchnią reklamową wydawcy. 
Udostępnia powierzchnię reklamową 
do automatycznego zakupu, umożliwia 
dopasowywanie warunków udostępnia-
nia z dokładnością do poszczególnego 
klienta i miejsca reklamowego na stronie.

PMP (Private Market Place) – sposób 
kupowania i sprzedaży powierzchni, 
w którym wydawca ma pełną kontrolę nad 
procesem sprzedaży – decyduje komu 
i po jakiej stawce sprzedaje placement 
(np. określając „widełki cenowe” i zapra-
szając konkretnych klientów do licytacji).

Waterfall – sposób sprzedaży reklamy w mo-
delu programmatic, który zakłada priorytetyza-
cję platform zakupowych (SSP) według prefe-
rencji wydawcy. Licytacja odsłony następuje 
wtedy w każdej platformie zakupowej osobno. 
Gdy ta z najwyższym priorytetem wyczerpie 
odsłony (np. brakuje chętnych na zakup 
powierzchni), następuje w licytacja w kolejnej – 
i tak aż to tej z najniższym priorytetem.

Header Bidding – sposób sprzedaży reklamy 
programmatic, w którym aukcje o udostępnio-
ną powierzchnię toczą się równolegle pomię-
dzy różnymi platformami zakupowymi i faktycz-
nie wygrywa najwyższa stawka spośród nich.IGOR ROSŁONEK 

Napisz do autora: 
igor.roslonek@stroerdigital.pl
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MACIEJ KIEŁCZEWSKI

Odkąd w 1994 roku amerykańska spółka telekomunikacyjna AT&T wy-
emitowała w sieci pierwszą kreację banerową, marketerzy emitują reklamy 
internetowe w jednym celu – by przykuć uwagę i wywołać pożądaną reakcję 
użytkownika. Przez wszystkie te lata branża wykorzystywała różne chwyty, 
by osiągnąć swój cel. Przeszliśmy od nieruchomych banerów i GIF-ów, przez 
proste flashowe animacje, po robione z rozmachem interaktywne, rich-mediowe 
kreacje wykorzystujące video. Oglądanie niektórych z nich to naprawdę 
przyjemność. Co jednak jeśli duża część widzów nie będzie miała szansy jej  
zobaczyć? 

„Ogromne wyzwanie”, „Game-chan-
ger”, “paląca kwestia” – tak o ad 
viewability wypowiadają się kolejno 
szef światowego marketingu Unile-
vera, główny analityk Havas Media i 
Chief Trading Oficer Group M. Czym 
jest ad viewability? Dzięki rozbudo-
wanej analityce witryn internetowych, 
możemy sprawdzić, jak długo kreacja 
była w zasięgu wzroku użytkownika, 
zanim nie przewinął on strony albo nie 
przeniósł się na podstronę. Advisibility 

to wskaźnik, który mierzy jaki procent 
wyemitowanych reklam była faktycz-
nie wyświetlona na ekranie monitora. 
Przyjęte przez branżę standardy (wy-
pracowane w ramach IAB) są proste 
– tylko reklama, której co najmniej 50 
proc. obszaru było wyświetlone przez 
co najmniej 1 sekundę (w przypadku 
video są to dwie sekundy) jest zakwa-
lifikowana jako widzialna dla odbiorcy. 
Czy jest to standard spełniający po-
trzeby wszystkich stron? Wokół tego 

toczą się na Zachodzie zażarte pole-
miki. Reklamodawcy z reguły twier-
dzą, że proponowane wartości są 
zdecydowanie za niskie i najchętniej 
uznawaliby za kreację widoczną tylko 
taką, nad którą użytkownik spędził co 
najmniej kilka sekund. Niektóre firmy 
chcą się rozliczać tylko i wyłącznie za 
widoczne odsłony. Wydawcy z kolei 
zaznaczają, że potrzebują czasu na 
przystosowanie swojej powierzchni 
do nowego KPI. Oba tego punkty 

Jak dzięki ad viewability 
poprawić skuteczność kampanii 
reklamowych online?

widzenia są w dużej mierze uzasad-
nione.
Najważniejsze jest jednak to, że stałe 
badanie ad viewability pozwala zna-
leźć te czynniki, które już dzisiaj mogą 
poprawić widoczność i co za tym 
idzie efektywność każdej kampanii.  
Które placementy mają najwyższą wi-
doczność? Obok jakich treści należy 
je umieszczać i na jakich stronach? 
Wnikliwa analiza różnorodnych kam-
panii pozwoli nam odpowiedzieć na 
te pytania. 
Przedstawiona poniżej tabela poka-
zuje powody niewidoczności reklam 
na podstawie badania, którym ob-
jęliśmy ponad 300 milionów odsłon 
na ponad 500 stronach interneto-
wych. Badanie przeprowadziliśmy 
korzystając z narzędzia Meetrics, 
wykorzystywanego przez nas do 
stałego pomiaru i analizy powierzch-
ni stron naszej sieci pod tym kątem. 
Odpowiednia optymalizacja prowa-
dzonych kampanii i kierowanie ruchu 
na witryny i placementy, które gene-
rują wyższe ad viewability, pozwala 
zwiększyć CTR nawet o 300 proc. 
Narzędzie pokazuje nie tylko wartość 
advisibility każdej kampanii, ale rów-
nież procentowy rozkład czynników, 
które odpowiadały za „niewidoczne 
odsłony”. Możemy dowolnie zmieniać 
kryteria „widzialności” (np. cała krea-
cja przez 30 sekund), ale przy okazji 
naszego badania przyjęliśmy za wzór 
standardy IAB.
Widzimy, że 3 najważniejsze czynniki 
wpływające negatywnie na advisibi-
lity to:

Reklama wyświetlająca się za 
krótko

To głównej mierze zasługa niezbyt lu-

bianych przez wszystkich artykułów 
w formie serii slajdów. By przejrzeć 
np. wszystkie zdjęcia nagrodzone w 
konkursie World Press Photo albo 
nowe fotosy z planu oczekiwanego 
filmu musimy z mozołem przeklikiwać 
się przez kolejne podstrony. Każda 
ładowana jest oddzielnie i wyświet-
la nam reklamę. Reklamodawca nie 
zawsze jednak bierze pod uwagę 

tego, że skrypt reklamowy ładuje się 
jako ostatni. Przed nim wgrywa się 
cały dokument HTML, arkusz CSS, 
skypty javascript oraz wszystkie ele-
menty graficzne, także zdjęcie. Wiele 
osób nie zostaje na stronie długo, 
przechodząc do następnego slajdu,
zanim reklama zdąży się wgrać. Tym 
bardziej jeśli jest to rich-mediowa, 
zajmująca np. 5 mb kreacja.

Rys. 1 Źródło: panel Meetricsa

Rys. 2 Powody niewidoczności reklam



48 4904 | AD VIEWABILITYKOMPENDIUM WIEDZY O E-MARKETINGU

 
Reklama poniżej pierwszego 
ekranu 

Oznacza to, że użytkownik po pro-
stu nie dotarł do kreacji umieszczo-
nej na samym dole bardzo długiej 
strony. To częsty przypadek np. na 
portalach, które mają wyjątkowo 
długie strony główne, a najciekaw-
szy i najbardziej „klikalny” content 
jest na górze. Zanim użytkownik 
dotrze w niższe partie strony może 
natrafić  na ciekawy artykuł (albo 
tylko jego tytuł), który przykuje jego 
uwagę i przeniesie  się na kolejną 
podstronę. 

Reklama powyżej najwyżej 
osiągniętej pozycji

Problem ten pojawia się najczęściej, 
gdy zbiegną się dwie okoliczności. 
Po pierwsze emitowana jest ciężka, 
rozbudowana kreacja umieszczona w 
górnej części strony. Po drugie odle-
głość między contentem a reklamą 
jest zbyt duża. Użytkownik automa-
tycznie scrolluje stronę w dół, zanim 
plik z reklamą zdąży się wczytać. 

O czym powinieneś pamiętać przy 
planowaniu kampanii, tak by uzyskać 
możliwie najlepsze ad viewability. 
Poniżej przedstawiam kilka punktów 
które na pewno w tym pomogą. 

1. Emituj reklamy obok cieka-
wego contentu 

Oczywista oczywistość - na stronach 
z ciekawym contentem użytkownicy 
spędzają więcej czasu. Jeśli to zaj-
mujący tekst, powoli przenoszą się 
na dolną część strony i mają większą 
szansę zatrzymać wzrok przy naszej 
kreacji. Jeśli to ciekawy materiały 
video czy gra– spędzają nawet kil-
ka minut na tej samej części strony. 
Pamiętaj też, że content musi być 
dostosowany do całości strony – na 
poziomie zawartości odpowiadać 
wyobrażeniu użytkownika o tym, co 
w tej części serwisu może się znaleźć 
(a więc artykuły rzeczywiście bizne-
sowe w części dotyczącej finansów), 
na poziomie layoutu musi być tak 
przygotowany, aby umożliwić emisję 
reklamy w jego bliskim sąsiedztwie.

2. Zrezygnuj z dolnych place-
mentów i emituj reklamy wyżej

Kto czyta wszystkie komentarze pod 

każym newsem? Raczej niewiele 
osób. Dlatego placementy znajdują-
ce się na dole strony z reguły mają 
najniższe ad viewability. Wyjątkiem są 
tutaj strony wydawców, którzy celowo 
umieszczają na samym dole rzeczy, 
które mogą zainteresować użytkow-
nika, np. linki do artykułów i tekstów 
na podobny temat. Jeśli użytkownik 
przeczytał np. całą recenzję filmu Ste-
vena Spielberga, to jest duża szansa, 
że przeskroluje troszkę niżej, by zoba-
czyć jakie jeszcze teksty może o tym 
twórcy przeczytać. Powyżej przykład 
takiego właśnie rozwiązania (rys. 3). 

3. Zwróć uwagę na clutter 

Okazuje się, że zasada „mniej znaczy 
więcej” ma również zastosowanie do 
optymalizacji kampanii pod ad viewa-
bility. Sprawa jest prosta – nie wszy-
scy korzystają ze światłowodów i jeśli 
na stronie wyświetla się 6 kreacji na-
raz to stanowią one naprawdę duże 
obciążenie dla łącza internetowego. 
Zwłaszcza jeśli użytkownik ogląda 
stronę na urządzeniu mobilnym. Za-
nim Twoja kreacja wczyta się i będzie 
miała szansę, by przyciągnąć jego 
uwagę, przejdzie on już na kolejną 
podstronę (tym bardziej, jeśli nie bę-
dzie tam ciekawego contentu – patrz 
punkt 1). 
Po lewo przykad estetycznej nie-

przeładowanej reklamami strony  
(rys. 4)

4. Emituj reklamy jak najbliżej 
contentu 

Layout strony powinien być tak 
zaplanowany, żeby reklama przy 
scrollowaniu tekstu przez użytkow-
nika, utrzymywała się możliwie blisko 
content. Dlatego czasami bardziej 
odpowiednie mogą być formaty typu 
Rectangle i Skyscraper, które są 
często bezpośrednio przy tekście niż 
formaty górne lub dolne. 

5. Postaw na strony respon-
sywne 

Rok mobile’u mamy już dawno za 
sobą, powinieneś więc wziąć pod 
uwagę użytkowników, którzy korzy-
stają z internetu na smartfonach czy 
tabletach i wybrać do swojej kam-
panii strony, które są responsywne.  
W przeciwnym razie, na zmniejszo-
nym ekranie kreacje mogą wyświet-
lać się poza obszarem widocznym 
dla odbiorcy. Znowu zapłacisz za 
niewidoczną reklamę, a Twoja krea-
cja straci szansę na zainteresowanie 
odbiorcy. Rozwiązaniem jest też przez 
wydawcę warunkowego ładowania 
się placementów, które wgrywają 
się dopiero po osiągnięciu odpo-

wiedniego rozmiaru ekranu. Poniżej 
przykład reponsywnej strony, gdzie 
przy zmniejszaniu okna przeglądar-
ki reklama ciągle jest blisko tekstu  
(rys. 5). 

Jak widać jest wiele zmiennych, któ-
re trzeba wziąć pod uwagę starając 
się o możliwie wysokie ad viewability 
kampanii. Co jednak najważniejsze – 
prawie każdy gracz w ekosystemie 
reklamy internetowej ma tutaj coś do 
zrobienia. Począwszy od wydawców, 
którzy powinni stale dostosowywać 
layouty swoich strony, tak by emito-
wane na nich reklamy były najbar-
dziej widoczne i poprawiać content, 
by przyciągać do niego czytelników. 
Przez agencje reklamowe i domy 
mediowe, które odpowiadają za 
przygotowanie nowoczesnych, lek-
kich kreacji i rekomendowanie klien-
tom odpowiednich placementów. W 
końcu, po klientów, których rolą jest 
wymaganie od wszystkich wymienio-
nych wyżej podmiotów, by wywiązy-
wały się ze swoich zadań.  Jeśli tak 
będzie, ad viewability ma szansę od-
mienić rynek reklamowy – zmusza-
jąc do działań poprawiających user 
experience może zahamować wzrost 
popularności rozwiązań AdBlocko-
wych, a także dodać wiarygodności 
reklamie display. Czego Państwu i 
sobie życzę :]

Rys. 3 Źródło: www.ppe.pl

Rys. 4 Źródło: www.fashionpost.pl

Rys. 5 Źródło: www.wykop.pl
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Ad viewability to temat od dłuższego czasu wzbudzający żywe dyskusje w 
branży marketingowej. Postanowiliśmy razem z redakcją „NowegoMarketin-
gu” zapytać kilka osób z największych firm reklamy internetowej, jakie zmiany 
może wywołać na rynku, co sądzą o branżowych standardach oraz jak ich 
zdaniem widoczność reklam przekłada się na jej skuteczność. 

Zmiana, którą widać
- branża o ad viewability

1. Jakie Twoim zdaniem zmiany ad viewability wywoła na rynku reklamowym?
2. Jak oceniasz podstawowe standardy IAB w tym zakresie?
3. Jak mocno Twoim zdaniem ad viewability przekłada się na skuteczność kampanii? Czy zauważasz, że 

się przekłada?
4. Czy dostrzegasz wzrost zainteresowania tym tematem ze strony klientów?

PAWEŁ KUCZMA
dyrektor zarządzający Amnet Polska

1. Wypracowanie standardu doty-
czącego viewability przez IAB Polska 
formalizuje to, co na polskim rynku 
dzieje się od kilku lat – rosnące zna-
czenie wskaźników jakościowych w 
kampaniach online, w tym viewability 
właśnie.
Konsekwencją standaryzowania i 
promowania standardu viewability 
może być oczekiwanie rozliczeń w 
takim modelu ze strony reklamo-
dawców. Za tymi oczekiwaniami 
pójdą zapewne propozycje agencji, 
w których modelem rozliczeń będzie 
viewable CPM (vCPM).

2. Przyjęcie przez IAB standardu, 
ustalonego przez MRC (Media Ra-

ting Council) jest dobrym rozwiąza-
niem, zwłaszcza zważywszy na fakt, 
że jest on od kilku lat stosowany na 
polskim rynku reklamy jako pod-
stawowy standard wielu narzędzi 
służących do weryfikacji poziomu 
viewability. W szczególności zjawisko 
to dotyczy zakupu reklam w modelu 
programmatic. Standard ten, co war-
to podkreślić, dotyczy zarówno urzą-
dzeń stacjonarnych, jak i mobilnych. 
W przyszłości, wraz ze wzrostem 
znaczenia urządzeń typu connec-
ted TV, technologii ubieralnych, sa-
mochodów czy innych, na których 
wyświetlane są reklamy, przydatne 
byłoby rozszerzenie definicji również 
na te urządzenia.

3. Poziom viewability w oczywisty 
sposób przekłada się na efektyw-
ność kampanii. Jeśli użytkownicy 
nie mają szansy zobaczyć kreacji, 
nie może ona na nich wpłynąć, bez 
względu na to, czy jest to kampania 
wizerunkowa, czy efektywnościowa. 
Nie należy jednak z tego faktu wy-
ciągać wniosku, że każdą kampanię, 
bez względu na cel, należy optymali-
zować pod tym kątem. W przypadku 
kampanii efektywnościowych viewa-
bility nie powinno się uwzględniać w 
optymalizacji, ponieważnegatywnie 
wpłynie to na żądany efekt kampanii. 
Kampanie będą dobrze zoptymalizo-
wane pod kątem jednego kluczowe-
go wskaźnika. Jeśli będzie ich kilka, 
żaden nie będzie na optymalnym 
poziomie. W przypadku kampanii 
wizerunkowych ustalony z klientem 

AD

HUBERT śWITALSKI
Sales Director, Ströer Digital Media

1. Wdrożenie standardu IAB z całą 
pewnością to przyczynek do więk-
szych zmian. Kwestią czasu jest 
wdrożenie wymagań w stosunku do 
wydawców w zakresie rozliczenia w 
modelu vCPM. W 2018 roku z całą 
pewnością agencje będą starać się 
zamienić standardowy model CPM 
na vCPM. Być może takie dążenia na 
początku napotkają opór, ale jestem 

przekonany, że vCPM w najbliższym 
czasie zawita w cennikach. W Ströer 
Digital Media wprowadzamy sami ten 
model jeszcze przed końcem 2017 
roku. Prawdopodobnie jako pierwsi 
na polskim rynku.

2. Ustanowienie przez IAB standardu 
advisibility na poziomie 50/1 (50/2 
w przypadku wideo) jest swoistym 

kompromisem pomiędzy oczekiwa-
niami marketerów, a realiami rynko-
wymi. Należy pamiętać, że powody 
niewidoczności reklam nie leżą w 
wyłącznej domenie wydawców. W 
grę mogą wchodzić takie czynniki 
jak zbyt ciężka kreacja czy zbyt małą 
rozdzielczość ekranu względem 
wielkości kreacji. Z tego punktu 
widzenia standardy na poziomie 
100% widocznych pikseli są mówiąc 
wprost krzywdzące w stosunku do 
wydawców. 
W Ströer Digital Media przebadali-

śmy około 1000 polskich witryn w 
trakcie emisji kilku tysięcy kampanii. 
Dzięki wykorzystywanej przez nas 
technologii Meetricsa wiemy, które 
witryny spełniają standardy i w jakim 
procentowo zakresie. Wiemy też co 
jest powodem widoczności a co jej 
braku. Analizując te dane mogę z 
całą stanowczością stwierdzić, że 
standard IAB jest na ten moment 
słusznym rozwiązaniem. Oczywiście 
pytanie jakie się nasuwa to czy jest 
standardem wystarczającym. Pew-
nie nie, ale przecież nikt nie gwaran-
tuje, że nie zostanie on podwyższony 
w przyszłych latach. Na wszystko 
trzeba czasu i pracy zarówno po 
stronie wydawców, jak też agencji i 
marketerów. 
3. Oczywiście nim odpowie się na 
to pytanie warto zadać inne. Co jest 

miarą skuteczności kampanii? Polski 
rynek przez ostatnie lata stał się tro-
chę zakładnikiem wysokich CTRów, 
modelu rozliczeń CPC i takich dziw-
nych hybryd jak efektywnościowe 
kampanie wizerunkowe. Trzeba jasno 
powiedzieć, że dążenie do rozliczeń 
efektywnościowych w kampaniach 
wizerunkowych jest pójściem na 
skróty. Oczywiście może się zdarzyć, 
że raz, dwa czy pięć razy przynie-
sie nam sukces, ale takie podejście 
jest obarczone dużym ryzykiem. W 
kampaniach wizerunkowych duże 
znaczenie, znacznie większe niż CTR, 
ma jakoś dostarczonego ruchu. No a 
jakość i advisibility już idą ze sobą w 
parze. Co więcej nasze doświadcze-
nia wskazują, że zainwestowanie w 
mierzenie visibility Meetricsem i dal-
szą optymalizację kampanii klientów 

przynosi wymierne efekty naszym 
partnerom biznesowym.
4. Oczywiście dostrzegam wzrost 
zainteresowania wśród marketerów, 
którzy globalnie wdrożyli standardy 
advisibility w swoje strategie mar-
ketingowe. W tym momencie jest 
pewnie kilkunastu klientów, którzy są 
pionierami na polskim rynku. Jest też 
kilka agencji, które tak jak i my zaczę-
ły korzystać z technologii wspierają-
cych dokładny pomiar i optymalizację 
kampanii. Myślę, że w najbliższym 
czasie zainteresowanie pojawi się 
wśród klientów, którzy do tej pory 
nie zwracali uwagi na widoczność. 
Osobiście uważam, że visibility po-
zytywnie wpłynie na zmiany w całej 
naszej branży.
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MATEUSZ KORONKIEWICZ
Digital Strategist, IPG Mediabrands

1. Wprowadzenie Ad Viewability jako 
kolejnego, podstawowego wskaźni-
ka reklamy pozwoli marketerom po-
głębić obserwacje dotyczące kam-
panii internetowych w media mixie, 
zarówno tych nastawionych na wize-
runek oraz tych efektywnościowych 
(czyli jak sekwencje wyświetlanych 
formatów wpływają na klikalność i 
konwersję). Z drugiej strony wydaje 
się, że wprowadzenie pakietów z 
gwarancją widoczności na poziomie 
50%+ oraz modeli vCPM powinno 
być to naturalnym krokiem ze strony 
dostawców. 

2. W okresie tzw. transformacji w 
tematyce widoczności reklam (która 
trwa już od kilku lat), standard IAB wy-
daje się być wystarczający. Jednak 
nie możemy zapomnieć o podnosze-
niu tych wskaźników na przestrzeni 
najbliższych kilku lat. Przy rosnącej 
podaży powierzchni reklamowych, 
bardziej rygorystyczne podejście do 
viewability powinno być naturalne, 
aby utrzymywać jakość kampanii. 
Mam nadzieję, że do 2020 r. stan-

dardy IAB wzrosną do przynajmniej 
75% widoczności pikseli przez okres 
2 sekund.

3. Uważam, że widoczność re-
klam naturalnie przekłada się na 
jakościową skuteczność reklam 
digitalowych, przede wszystkim 
tych nastawionych na wizerunek. 
Jednak same viewability nie zawsze 
poprawi wyniki końcowe kampanii 
online’owych. Musimy pamiętać o 
rozwoju innych trendów takich jak 
np. personalizacja, które powinny 
łączyć się zarówno z widocznością 
reklam, jak również z detekcją ru-

chu generowanego przez maszyny 
(fraudy) czy też brand safety.

4. Oczywiście dostrzegam, jednak 
nie powiedziałbym, że jest ono 
podobne dla wszystkich klientów.   
Duża część nadal skupia się na 
koszcie końcowym kampanii, nie 
patrząc dokładniej, do kogo ich ko-
munikat trafi (czy użytkownik będzie 
miał wystarczająco dużo czasu, aby 
się z nim zapoznać). Więksi gracze 
oraz ci opierający się na twardych 
danych, korzystających z modeli 
ekonometrycznych już od dłuższego 
czasu stosują metrykę ad viewabi-
lity w swoich kampaniach i jest to 
dla nich tak naturalny wskaźnik, jak 
CTR, czy procent dotarcia do grupy 
celowej.

Musimy pamiętać o rozwoju innych trendów 
takich jak np. personalizacja, które powinny 

łączyć się zarówno z widocznością reklam, jak 
również z detekcją ruchu generowanego przez 

maszyny (fraudy) czy też brand safety.

„

AGNIESZKA PARfIENOWICZ
Digital Director, MediaCom

1. Przede wszystkim temat ten zosta-
nie poruszony przy każdym zleceniu 
i negocjacjach, ponieważ mierzenie 
ad viewability i raportowanie jego 
poziomu do klienta spowoduje, że 
będzie to jeden z parametrów opty-
malizacji kampanii. Docelowo takie 
rozmowy doprowadzą do poprawy 

jakości kampanii i ich efektywności. 
W przeciągu kilku lat (2018, max. 
2019) cały rynek przejdzie z podsta-
wowej jednostki rozliczeniowej, jaką 
jest teraz CPM na vCPM (viewable 
CPM) lub też jeszcze bardziej am-
bitnie definiowane eCPM (effective 
CPM) uwzględniające takie parame-

try jak fraud, czy też targetowanie

2. Standardy IAB są bardzo łagodne 
i korzystne dla wydawców. Wystar-
czy odtworzyć reklamę video, którą 
IAB definiuje jako viewed, czyli 50% 
odtworzonych pixeli przez 2 sec, aby 
zauważyć, że tak „widziana” reklama 
w zasadzie nie ma szans na zapa-
miętanie, a wydane na nią pieniądze 
mają nikłe szanse, żeby wygenero-
wać ROI. Dlatego GroupM / Media-

minimalny poziom viewability stanie 
się standardem w ciągu 1-2 lat.

4. Dla niektórych klientów kwestia 
viewability jest zbyt dużym szczegó-
łem programmatica. Mamy jednak 

klientów, którzy dość dokładnie się 
temu aspektowi przyglądają i anali-
zują viewability zarówno w reklamach 
kupowanych programatycznie, jak i 
bezpośrednio. Oznacza to, że działa-
nia edukacyjne w tym zakresie mają 

sens. Duża odpowiedzialność leży 
więc na wydawcach, dostawcach 
technologii i agencjach, żeby nie-
ustannie je prowadzić.

ALEKSANDRA BUJNOWSKA
Digital Director, Havas Media Group

1. Kryzys zaufania do reklamy onli-
ne, który nastąpił w ostatnim czasie 
szczególnie na rynkach zachodnich, 
przyspieszył tylko to, co nieuniknione. 
Cały rynek powinien zrobić wszystko, 
aby podnieść jakość prowadzonych 
działań reklamowych. Wprowadzenie 
standardu mierzenia ad viewability 
jest jednym z tych elementów, które 
przyczynią się do budowy wśród 
marketerów zaufania do opłacalności 
wydatków na reklamę online. 

Kluczową rolę w tym aspekcie mają 
wydawcy, którzy muszą odpowie-
dzieć na zmieniające się potrzeby i 
standardy reklamodawców. Ograni-
czenie reklam niewidocznych, zwięk-
szenie powierzchni z pionowymi 
formatami, poprawa szybkości łado-
wania się serwisów, lepsze dostoso-
wanie stron do urządzeń mobilnych, 
to działania, nad którymi wydawcy 
pracują od dłuższego czasu. Wy-
grają ci, którzy te zmiany wprowadzą 
szybko i dobrze. Wprowadzenie 
ograniczeń w wyświetleniach reklam 
oznacza oczywiście mniejsze wpły-
wy, co przełoży się na zwiększenie 
stawek CPM. Jeśli pójdą za tym 
efekty, zmiany te wpłyną korzystnie 
na rynek i nie spowodują odpływu 
budżetów do innych mediów.

2. Standard na rynku jest niezbędny 
i zdecydowanie powinien być nieza-
leżny. Badania wskazują, że zasto-
sowanie standardu MRC wpływa na 
efektywność reklamy – patrząc na 
wskaźniki takie jak CTR, czy zapa-
miętanie przekazu. Cieszy fakt, że 
IAB zajęło się tym obszarem również 
w Polsce i dąży do poprawy jakości 
działań online.

3. Ad viewability stał się kolejną miarą 
kampanii, wg mnie znacząco istot-

niejszą niż CTR (wskaźnik kilkalności), 
który do dziś często jest uważany za 
wskaźnik skuteczności kampanii, 
zapominając o tym, że nie zawsze 
wysoki CTR przekłada się na praw-
dziwy efekt kampanii – odpowiedni 
poziom ROI. 

Z drugiej strony w kampanii, w której 
mamy mierzalne efekty w postaci 
skierowanego jakościowego ruchu 
na stronę czy wykonania konkretnej 
akcji na stronie, wskaźnik ten nie jest 
kluczowy, dopóki nie zbadamy, że 
faktycznie przekłada się on na wyż-
szy ROI.
Co więcej, w przypadku gdy wy-
dawcy zastosują nową „walutę” i 
wprowadzą możliwość płatności tyl-
ko i wyłącznie za widziane odsłony, 
może okazać się, że dopłacenie do 
wyższej stawki CPM - za emisje tylko 
widoczne, nie przyniesie znacząco 
lepszego efektu, co w rezultacie nie 
przełoży się na wyższy zwrot z inwe-
stycji lub niższe CPA.

Dlatego też niezbędne jest posta-
wienie odpowiedniego celu przed 
kampanią i dobranie takich metryk, 
które ten cel najlepiej zweryfikują. W 
działaniach nastawionych przede 
wszystkim na budowanie świado-
mości, gdzie jednym z głównych 

elementów kampanii będzie maksy-
malizacja zasięgu przy odpowiedniej 
częstotliwości, zdecydowanie ad 
viewability będzie ważnym wskaź-
nikiem analizy sukcesu działań. W 
końcu zleży nam na tym, aby grupa, 
do której kierujemy przekaz, zetknęła 
się z nim i go zapamiętała.

W Grupie Havas stworzyliśmy na-
rzędzie, które kompleksowo patrzy 
na wszystkie odsłony kupowane 
programatycznie,: Media Quality Ba-
rometer. MQB bada nie tylko widocz-
ność odsłony, ale także jej zgodność 
z zakupioną powierzchnią (otoczenie), 
kontekst, bezpieczeństwo otoczenia, 
a także efektywność w postaci ak-
tywnej interakcji – kliknięcia, czasu na 
stronie. Dzięki temu, nie koncentruje-
my się w optymalizacji tylko na jed-
nym wymiarze, ale z wielu poziomów 
weryfikujemy jakość powierzchni wy-
stawianej przez wydawców.

4. Klienci w coraz większym stopniu 
zwracają uwagę na ten wskaźnik. Do-
tyczy to oczywiście przede wszyst-
kim dużych, znanych marek, często 
globalnych. Dla niektórych ad viewa-
bility stało się ważnym elementem ra-
portów z kampanii i podstawowym 
wskaźnikiem optymalizacji działań. 
Jest to nośny temat i od dłuższego 

Ograniczenie reklam niewidocznych, zwiększenie 
powierzchni z pionowymi formatami, poprawa szyb-
kości ładowania się serwisów, lepsze dostosowanie 
stron do urządzeń mobilnych, to działania, nad któ-

rymi wydawcy pracują od dłuższego czasu. Wygrają 
ci, którzy te zmiany wprowadzą szybko i dobrze.

„

czasu o nim głośno. Choć dużych 
ruchów na rynku jeszcze nie widać, 
większość branży już zdała sobie 

sprawę, że odwrotu nie ma. Liczę na 
to, że wydawcy szybko wprowadzą 
takie zmiany w sposobie wyświetla-

nia reklam, że niedługo standardem 
stanie się widoczny i nie zasłaniający 
treści display
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jest inny i nierozsądnie byłoby reko-
mendować zawsze klientom opty-
malizowanie działań pod kątem tego 
parametru. Nie można ignorować, 
szczególnie w kampaniach rozlicza-
nych w CPM czy FF tego parametru. 
Natomiast widocznością reklam nie 
zbuduje się sprzedaży – do czego 
przecież dążymy przez inwestycje 
mediowe.
Z tej perspektywy viewability jest 
pomocne, również w negocjacjach 
powierzchni reklamowej. Dobrze, że 
coraz więcej wydawców jest tego 
świadomych i chce rozmawiać na 
ten temat podczas realizacji kampanii.
W szerokim wachlarzu opcji, jakie 
daje świat digital, niezaprzeczalnie 
dogłębne zrozumienie tematu vie-
wability jest dla media plannerów 
pomocne w wyciąganiu wniosków, 
prowadzeniu działań i docelowo 
wzrostu biznesu klientów.

4. Dla ludzi zajmujących się bizne-
sami online i naturalnie działającymi 

w środowisku digital jest to temat 
istniejący od zawsze. Dyskusje z 
takimi klientami są najłatwiejsze, bo 
sami doskonale znają ograniczenia 
związane z weryfikacją i mierzalnoś-
cią viewability. Sami też wielokrotnie 
przekonywali się na własnej skórze, 
że istnieją placementy, dla których 
patrzenie na viewability jest po pro-
stu chybione, chociaż pozornie takie 
powinno nie być. Tak jest chociażby 
w przypadku afiliacji.
Natomiast od około 2 lat na ten 
temat prowadzimy już dyskusje ze 

wszystkimi klientami. Rola digital w 
ich biznesach jest już tak duża, że 
głębsze analizy po prostu wymagają 
patrzenia również na ten wskaźnik.
Nie do przecenienia jest też wiedza 
klientów, która z każdym rokiem roś-
nie - duża w tym zasługa chociażby 
IAB w edukowaniu rynku. Wyeduko-
wanego partner po drugiej stronie 
pozwala szybciej wspólnie podej-
mować trafne decyzje i wyciągać 
wnioski między flightami kampanii.

W szerokim wachlarzu opcji, jakie daje 
świat digital, niezaprzeczalnie dogłębne 

zrozumienie tematu viewability jest dla 
media plannerów pomocne w wyciąganiu 

wniosków, prowadzeniu działań i docelowo 
wzrostu biznesu klientów.

„

JAKUB RELISZKA
Senior Communication Planner, Starcom

1. Ad viewability może wywołać spore 
zmiany na rynku reklamy, które wpły-
ną na funkcjonowanie wielu podmio-
tów – począwszy od reklamodaw-
ców i agencji mediowych, poprzez 
firmy technologiczne, a skończywszy 
na wydawcach.

Po pierwsze, reklamodawcy będą 
baczniej przyglądać się widoczno-
ści reklam w swoich kampaniach, 
oczekując od agencji mediowych 
gwarancji poziomów widoczności ich 
reklam. To z kolei spowoduje wywie-
ranie większej presji na wydawcach, 
aby rezygnowali ze sprzedaży odsłon 
mało widocznych – np. tych pod tak 
zwaną ‘linią zanurzenia strony’. Jed-
nocześnie, można się spodziewać 
zmiany sposobu wyświetlania się wy-
branych formatów reklamowych – np. 
na ‘unoszące się’, czyli takie, które 
zostają z użytkownikiem cały czas, 
mimo scrollowania strony. Przypusz-
czalnie, może nastąpić także spadek 
liczby odsłon oferowanych przez wy-
dawców, przy jednoczesnym wzro-
ście ich cen.

Warto się zastanowić gdzie w tej ca-
łej układance jest użytkownik, czyli 
jak zmiany wywołane tematem vie-
wability wpłyną na ‘typowego Kowal-
skiego’. Scenariuszy jest wiele, ten 
najkorzystniejszy jest taki, że dzięki 
większemu skupieniu na jakości 
wyświetlanych reklam, użytkownik 
będzie otrzymywał treści reklamowe 
lepiej dopasowane do jego potrzeb 
i w mniejszym niż dotychczas natę-
żeniu. Czy tak rzeczywiście będzie? 
Czas pokaże.

Nie możemy również zapomnieć o 
tym, że nastąpi dalszy rozwój firm 
zajmujących się dostarczaniem 
technologii do mierzenia widoczno-
ści reklam, które mogą należeć do 
głównych beneficjentów tych zmian. 
W moim odczuciu, po okresie dosto-
sowywania się do nowych wymogów 
i zmian, które mogą być momentami 
kosztowne i uciążliwe, w dłuższej 
perspektywie skutkiem będzie lep-
sza jakość dostępnych powierzchni 
i bardziej uważne ich planowanie, na 
czym skorzystają wszyscy.

2. Podstawowe standardy IAB dla 
reklam graficznych, czyli co najmniej 
50% pikseli widocznych przez 1 
sekundę są według mnie dobrym 
punktem wyjściowym do debaty 
o widoczności reklam. Jednakże 
uważam, że docelowo ten poziom 
powinien zostać podniesiony, do 
100% widocznych pikseli. Co naj-
mniej 50% pikseli to często jednak 
zbyt mało – często widząc tylko 
połowę danej kreacji, nie jesteśmy w 
stanie stwierdzić, o jaką markę cho-
dzi (przykładowo: kreacja z biegnącą 
osobą może być zarówno reklamą 
butów, smartfona, jak i słuchawek, 
napoju izotonicznego itd.).

Przed nami jeszcze długa droga, aby 
100% widocznych pikseli stało się 
powszechnym standardem, dlatego 
właśnie standard zaproponowany 
przez IAB uznaję za ważny etap na 
drodze do rozmowy o pełnej widocz-
ności. 

Viewability ma zasadniczy wpływ na 
skuteczność kampanii, to truizm - im 
bardziej widoczna jest nasza komu-
nikacja, tym lepsze osiągnie ona 
efekty. Patrząc na sprawę z drugiej 
strony – jeśli reklama jest zupełnie 

com wprowadziło własne standardy, 
które odpowiadają wymaganiom 
klientów i są w stanie pomóc realizo-
wać założenia kampanii. Są to stan-
dardy dużo bardziej surowe niż IAB. 

W przypadku reklamy display zakła-
damy, że reklama widziana to taka, 
w przypadku której zostało odtwo-
rzone 100% pikseli na ekranie przez 
minimum 1 sekundę (versus 50% w 
przypadku standardu IAB), a w przy-
padku video, pre i mid-roll wg nas 

szansę zadziałać ma reklama, której 
odtworzenie zostało zainicjowane 
przez konsumenta, a także została 
obejrzana w 50% (100% pikseli) z 
dźwiękiem. Takie standardy wpro-
wadzamy w rozmowach z naszymi 
klientami oraz wydawcami.
3. Oczywiście! Reklama, która nie 
jest widziana, po prostu nie ma szans 
zadziałać. Sami prowadzimy szereg 
testów i badań, które wykazują, że im 
wyższy poziom viewability, tym lep-
sze wyniki zapamiętywalności „recall” 

kampanii i marki.
4. Tak. Szczególnie dotyczy to klien-
tów globalnych, którzy często mają 
już rekomendowane narzędzie (IAS, 
MOAT), które stosujemy też u nas. Z 
naszej inicjatywy u wszystkich na-
szych klientów temat ten poruszamy, 
edukujemy i rekomendujemy wpro-
wadzenie pomiaru i kontroli Brand 
safety, w tym również ad viewability, 
przy każdej kampanii.

ANNA NOWAK
Partner, Invention, Mindshare Polska

1. Techniczne możliwości oraz upo-
wszechnienie pomiaru viewability 
zdecydowanie wpłyną na zmiany na 
rynku reklamy digital. Ocena efektyw-
ności działań internetowych wejdzie 
bowiem na kolejny poziom. Kampa-
nie, których celem jest budowanie 
zasięgu oraz określonej częstotliwo-
ści w danej grupie docelowej będą 
oceniane pod kątem widocznych, a 
nie jedynie wyemitowanych odsłon, 
dzięki czemu wskaźnik vCPM zyska 
na znaczeniu. Konsekwencją tego 
będzie planowanie i optymalizowa-
nie kampanii pod widoczne odsłony, 
również powierzchnia reklamowa 
będzie wybierana pod kątem wi-
doczności. Agencje oraz klienci 
będą preferowali współpracę z wy-
dawcami, którzy umożliwiają nieza-
leżny, zewnętrzny pomiar viewability. 

Może to także wpłynąć na rozliczenia 
kampanii w przyszłości, które coraz 
częściej będą rozliczane właśnie w 
modelu vCPM.

2. Podstawowe standardy IAB w za-
kresie viewability są zdecydowanie 
zbyt niskie. Dlatego też Grupa nego-
cjacyjna GroupM, do której należy 
Mindshare, już od kilku lat sugeruje 
podwyższenie tych standardów. 
Obecnie Mindshare rekomenduje 
standardy viewability jako 100% 
pikseli widocznych przez minimum 1 
sekundę w przypadku reklamy gra-
ficznej lub 100% widocznego video 
przez minimum 50% czasu trwania 
reklamy z włączonym dźwiękiem.

3. Doświadczenie rynku amerykań-
skiego pokazuje, że w przeciągu 2 

lat od wdrożenia pomiaru oraz op-
tymalizacji kampanii pod viewability, 
wskaźnik widoczności kampanii 
video wzrósł ponad dwukrotnie (dla 
zaostrzonego w stosunku do IAB 
standardu GroupM: 100% widocz-
nego video przez minimum 50% 
czasu trwania reklamy z włączonym 
dźwiękiem). Jednocześnie dane z 
zachodnich rynków pokazują, że im 
wyższy wskaźnik poziomu viewability, 
tym wyższy wskaźnik wzrostu sprze-
daży online. 

4. Coraz więcej klientów domów me-
diowych interesuje się tematem vie-
wability i bardzo poważnie do niego 
podchodzi. Wielu naszych klientów 
ma już wdrożony pomiar zewnętrzny 
i korzysta z niezależnych technologii 
akredytowanych przez MRC (Media 
Rating Council).

PIOTR STANOCH
Digital Integration Director, Resolution (Grupa OMD)

1. Niezaprzeczalnie temat widocz-
ności reklam jest jednym z bardziej 
gorących tematów ostatnich miesię-
cy. Natomiast dyskusja o tym, czy i 
jak sprawdzać ten parametr mediowy 
została zapoczątkowana już kilka lat 
temu. Dlatego nie możemy mówić 
o nagłej zmianie, której jesteśmy 
świadkami, ale o procesie rozłożo-
nym w czasie.
Przede wszystkim wpływa ona na 

agencje mediowe w zakresie pod-
noszenia umiejętności optymalizacji 
kampanii i wykorzystywanych w 
kampaniach kanałów display czy 
video. 

2. Posiadanie jasnych standardów, 
kiedy możemy mówić o reklamie 
widocznej, jest pomocne i defini-
cje stworzone przez IAB pozwalają 
łatwo sprowadzać to wszystko do 
wspólnego mianownika. Jest to po-

trzebne jako drogowskaz dla branży 
i klientów dopiero rozpoczynających 
głębsze analizy mediów.
Natomiast sam standard nie jest złotą 
regułą, która może mieć odniesienie 
do wszystkich branż i typów bizne-
sów. Stąd naturalne dążenia domów 
mediowych i agencji, aby szukać 
własnych rozwiązań. Z perspektywy 
naszych klientów i naszej sam pa-
rametr viewability nie powinien być 
nadrzędny i być analizowany w ode-
rwaniu od wskaźników biznesowych.

3. Jak wspomniałem, każdy case 
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PIOTR ADAMCZYK
Digital Strategy Lead, Zenith

1. Każde zmiany są bodźcem dla po-
wstania zupełnie nowych, lepszych 
rozwiązań. Bez wątpienia rynek re-
klamy zyska na gorącej dyskusji o 
viewability. 
Wydawcy będą się bardziej starać 
o jakość ich produktów. To dobra 
wiadomość.  Obecnie największe 
portale horyzontalne w Polsce na-
dal wyświetlają inwazyjne formaty 
typu top layer czy banery przewija-
jące się razem ze stroną, przy okazji 
zasłaniające jej treść, generujące 
przypadkowe kliknięcia i irytację 
użytkowników. Nie tędy droga. Przy 
włączeniu wskaźniku viewability do 
analizy efektywności kampanii nie 
będzie już miejsca dla „śmieciowych” 
formatów. 
Reklamodawcy coraz więcej uwagi 
poświęcają content marketingowi i 
reklamie natywnej. Więcej jest akcji 
specjalnych i współpracy z liderami 
opinii. Marki nareszcie mają impuls 
do zastanowienia się nad rolą me-
diów owned i earned.
Dla agencji najważniejsze jest to, 
że dzięki viewability będą w stanie 
jeszcze lepiej ocenić realną wartość 
kupowanych mediów. To zdecydo-
wanie wpłynie na planowanie i opty-
malizację mediów.
Wreszcie tworzy się nowy, atrakcyjny 
rynek dla firm technologicznych. Po-
jawiają się nowe podmioty, takie jak 
Netscore, które będą chciały zaro-
bić na pomiarze viewability, oferując 
swoje rozwiązania i lansując coraz 
bardziej wyśrubowane standardy 
viewability. Aby zdeklasować konku-
rencję, Comscore obiecał zniesienie 
opłat za pomiar viewability i detekcję 
ruchu generowanego przez boty.
Nie liczyłbym natomiast na rewo-
lucję w modelu zakupu mediów. 
Rozliczanie się za 100% viewability 

to mrzonka. Naturalnie, wszyscy 
klienci chcieliby wdrożyć taki model, 
jednocześnie nie zdając sobie spra-
wy, jaki wzrost kosztu mediów by to 
spowodowało. Poza tym viewability 
to nie jedyny, a zaledwie jeden z kilku 
wskaźników jakościowych reklamy 
online.

2. Jaki standard nie zostałby wpro-
wadzony, jeżeli będzie mniejszy niż 
100% pikseli widocznych przez całą 
sesję na stronie, zawsze będzie to 
dla kogoś za mało. 
Standard viewability budził kontro-
wersje od samego początku, kiedy 
MRC i IAB wprowadziły go w 2014 
roku. Od razu pojawiły się wątpliwo-
ści co do minimalnego odsetka re-
klam spełniających standard. Klienci i 
agencje naturalnie chcieli, aby było to 
100%, podczas gdy średnia rynkowa 
była o połowę niższa. Dla wydawców 
było to i cały czas jest nie do zaak-
ceptowania. 
Pojawiają się kolejne, coraz bardziej 
restrykcyjne standardy wyznaczane 
przez grupy mediowe i firmy oferują-
ce usługi mierzenia viewability. Taka 
licytacja zapewne skończy się na 
100% widoczności przez 100% cza-
su. Nie w tym jednak rzecz. Warto 
pamiętać, że wskaźnik viewability jest 
przede wszystkim po to, aby rynek 
mógł zweryfikować, czy dostaje do-
bry jakościowy produkt. Czy dane 
formaty i miejsce emisji reklamy są 
warte swojej ceny. Viewability nie 
jest więc celem samym w sobie, a 
środkiem dotarcia do celu, jakim jest 
znalezienie najbardziej efektywnych 
kosztowo produktów i oceny ich re-
alnej wartości.
Samo istnienie standardu jest bar-
dzo ważne, bo jest motywatorem 
do rozwoju rynku i pozwala lepiej 

analizować skuteczność działań, ale 
nie przywiązywałbym się do kon-
kretnych wartości, te zawsze będą 
niewystarczające.

3. Wszystko zależy od tego, jakie 
cele postawione są przed kampanią 
online i z czyjej perspektywy patrzy-
my. Jeżeli mówimy o kampaniach wi-
zerunkowych, nie wyobrażam sobie 
efektów (tj. np. wzrost wskaźników 
świadomościowych) bez wysokiego 
wskaźnika viewability. Z drugiej stro-
ny w obszarze performance, gdzie 
klient rozlicza się za efekty, np. wizy-
ty na stronie, wypełnione formularze 
kontaktowe itp., kwestia viewability 
jest dla niego mniej ważna. Przeciw-
nie dla wydawców, wtedy bowiem to 
im zależy na tym, aby formaty były jak 
najbardziej skuteczne.

4. Kolejni klienci zwracają uwagę na 
viewability i naturalnie chcą płacić je-
dynie za reklamy widoczne w 100%. 
Problemem jest to, że jednocześnie 
rynek odczuwa coraz większą pre-
sję na ceny, rabaty i warunki zakupu. 
Nie da się dostarczać coraz lepszej 
jakości produktu za coraz mniejszą 
cenę. Coraz niższe ceny powodują, 
że wydawcy wciskają coraz więcej 
niższej jakości formatów, żeby wyjść 
na swoje.
Warto podkreślić, że viewability nie 
jest jedynym wyznacznikiem jakości. 
Dla dobrych agencji, dyskusje nad 
kwestią viewability w zasadzie za wie-
le nie zmieniają, bo te już od dawna 
dbają o dostarczenie jakościowego 
produktu. Zwracają uwagę na wiele 
więcej niż tylko viewability: emisję w 
bezpiecznym dla marki otoczeniu, 
emisję do człowieka, a nie bota, w 
przypadku wideo - pełne obejrzana 
z dźwiękiem, przez użytkownika z na-
szej grupy docelowej. Dopiero taką 
emisję optymalizuje się kosztowo

Każde zmiany są bodźcem dla powstania 
zupełnie nowych, lepszych rozwiązań. 

Bez wątpienia rynek reklamy zyska na gorącej 
dyskusji o ad viewability.

„niewidoczna, jak użytkownik może 
w nią kliknąć? 
Obecnie dostawcy technologii są go-
towi do pomiaru oraz raportowania 
widoczności, każdy globalny adser-
wer od jakiegoś czasu dysponuje ta-
kim rozwiązaniem. Żeby adviewability 
stała się standardem do rozliczenia, 
powinny jeszcze zajść zmiany tech-
nologiczne po stronie wydawców. 
Musieliby mieć możliwość technicz-
ną wpięcia niezależnych kodów mo-
nitorujących oraz bardziej się otwo-
rzyć na emisje reklam z adserwerów 

agencyjnych.
Pamiętajmy również, że używanie 
niezależnych zewnętrznych technolo-
gii do pomiaru/weryfikacji widoczno-
ści niesie za sobą ryzyko komplikacji 
całego procesu reklamowego, w tym 
między innymi większego obciążenia 
stron przez dodatkowe okodowanie. 
Warto w tym miejscu dodać, że 
branża na poziomie międzynaro-
dowym uznaje jednak konieczność 
stosowania niezależnych i certyfi-
kowanych narzędzi jako gwarancji 
transparentności. 

4. Temat dotyczy w równym stopniu 
każdego klienta, który inwestuje w 
reklamę internetową. Przykłady wdro-
żeń z rynków zachodnich są często 
motorem napędowym również u nas. 
Coraz częściej obserwujemy, że 
klienci wyznaczają własne globalne 
standardy pomiaru i pracy z narzę-
dziami ad verification. Przez takie 
zaangażowanie i nakłady finansowe 
widać, że viewability w realny sposób 
wpływa na biznes reklamowy

MAŁGORZATA NISKA
Digital Development Director, Vizeum Polska

1.Przede wszystkim zwiększy się 
liczba monitorowanych kampanii pod 
kątem viewablity i zainteresowanie 
agencji oraz klientów narzędziami, 
które będą weryfikowały czy dana 
reklama była widoczna. Dzięki temu 
będziemy dysponować większą iloś-
cią danych, a co za tym idzie, bar-
dziej wiarygodne staną się bench-
marki rynkowe i możliwość oceny, 
czy osiągany przez nas poziom jest 
zadowalający. 
Pomiar viewability niestety wciąż nie 
wszędzie jest standardem – często 
nawet sami wydawcy nie wiedzą, 
jakiej jakości powierzchnię reklamo-
wą sprzedają, więc tym bardziej nie 
prowadzą w tym kierunku żadnych 
działań optymalizacyjnych – wzrost 
zainteresowania tym tematem ma 
zatem szansę to zmienić. Po drugie 
rynek będzie zmierzał (początek 
tego procesu jest już zauważalny) 
w kierunku nowego modelu rozli-
czenia, gdzie będziemy płacić tylko 
za reklamy, które użytkownik widział, 
chociaż może bardziej trafne jest 
określenie, że raczej miał szansę je 
zobaczyć, bo to, że reklama była w 
polu widzenia nie oznacza wciąż, że 
ktoś ją zauważył i zapamiętał. Trzeba 
mieć jednak na uwadze to, że nowy 
model rozliczenia wpłynie na koszty – 
ze względu na ograniczone inventory 
spełniające standardy widoczności 
oraz koszty techniczne (narzędzi do 
weryfikacji poziomu viewability oraz 
adservingu). W najgorszym scenariu-
szu doprowadzi to do wzrostu clut-

teru reklamowego, który negatywnie 
wpływa na zapamiętywalność prze-
kazu reklamowego. 
2. To jest często dyskutowana kwe-
stia, bo wskaźniki widzialności re-
klamy są umowne. Nie ma przecież 
badawczego uzasadnienia, że 50% 
reklamy widzianej przez 1 sekundę 
jest wystarczające do zauważenia 
reklamy, a nie np. 60%, 75%, czy też 
mityczne 100%. Póki co pojedyncze 
badania wskazują, że rzeczywiście 
standard IAB/MRC może być zbyt 
zachowawczy, natomiast jest to 
dobry punkt startowy - sam fakt, że 
zjawisko viewability zaczyna być ana-
lizowane i że powstał standard jest 
krokiem w dobrą stronę, dając także 
możliwość dążenia do konkretnego 
benchmarku. Ciekawe jest, że stan-
dard IAB przyjął się w zakresie 50%/1, 
natomiast świadomość istnienia do-
datkowego wskaźnika dla dużych 
kreacji desktopowych (czyli 30%/1) 
wydaje się być mniejsza.

3. Badania prowadzone przez IPG 
Media Lab (Integral Ad Science and 
Cadreon 2016) pokazują, że istnieje 
związek między widocznością reklam 
a ich zapamiętywalnością – co raczej 
nie powinno budzić wątpliwości i 
wydaje się dość intuicyjne. Okazuje 
się, że reklamy, które były widoczne 
w 100%, są ponad dwukrotnie lepiej 
zapamiętywane, niż te spełniające 
standard IAB (MRC), czyli 50%. Na 
zapamiętywalność reklamy w dużym 
stopniu wpływa także czas ekspo-

zycji – okazuje się, że 7-sekundowy 
kontakt z reklamą jest 3 krotnie bar-
dziej skuteczny niż ten trwający 1 se-
kundę. Z drugiej strony im mniejsza 
kreacja reklamowa tym viewability 
rośnie – może się więc okazać, że 
generujemy wysoki wskaźnik wi-
doczności formatami reklamowymi, 
które nie budują takiego zaangażo-
wania jak formaty typu fullscreen.

4.Tak, widać wyraźny wzrost zainte-
resowania tematem widoczności re-
klam wśród klientów, coraz częściej 
zdarza się także, że jest to element 
omawiany w trakcie procesu przetar-
gowego. Regularnie docierają do nas 
newsy z zachodnich rynków, że jakiś 
reklamodawca pracuje nad swoją 
strategią dotyczącą viewability, więc 
w naturalny sposób lokalni gracze też 
chcą takie rozwiązania adoptować. 
Trzeba jednak pamiętać, że viewa-
bility jest wynikową wielu czynników 
mających wpływ na jakość inventory, 
warto więc edukować klientów o zja-
wiskach typu non-human traffic czy 
fraudy. 
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„Widoczność” wchodzi na salony. 
Jeszcze kilka lat temu viewability 
było tematem prawie nieznanym, 
poruszanym nieśmiało głównie na 
wewnętrznych spotkaniach. Dzisiaj 
jest to jedna z najczęściej i najżywiej 
dyskutowanych kwestii w branży. W 
debatach ściera się wiele sprzecz-
nych opinii, ale wydaje się, że co do 
jednego wszyscy są zgodni – viewa-
bility w ciągu kilku lat odmieni polski 
rynek reklamy online, a co za tym 

03

Reklama (nie) tylko dla Twoich oczu,
czyli fakty i mity o viewability
Wszyscy wiemy ile wysiłku, pracy kreatywnej, środków finansowych i ner-
wów kosztuje przygotowanie i zaplanowanie atrakcyjnej kampanii reklamowej. 
Zrozumiałe, że każdy reklamodawca chce, by jak najwięcej potencjalnych 
klientów miało szansę się z nią zapoznać. Parafrazując jednak znany mem z 
bohaterem „Matrixa”, Morfeuszem: „A co jeśli powiem Ci, że nawet połowa 
emitowanych reklam nie jest widoczna dla odbiorcy?”

idzie polski internet w ogóle. O co 
tyle hałasu? Czym jest viewability? 
W skrócie – dzięki narzędziom po-
miarowym możemy sprawdzić, jak 
długo kreacja była w zasięgu wzroku 
użytkownika, zanim nie przewinął on 
strony albo nie przeniósł się na inną 
podstronę. Viewability to wskaźnik, 
który mierzy jaki procent wyemito-
wanych reklam był faktycznie wy-
świetlony na ekranie monitora przez 
ustalony czas. Prowadzi to do innego 

pytania - ile czasu użytkownik musi 
widzieć reklamę, by zakwalifikować 
ją jako „widzialną”? Ta kwestia budzi 
największe kontrowersje. Obowią-
zujący od niedawna standard IAB 
wskazuje, że widzialna reklama to 
taka, której 50 proc. kreacji było w 
zasięgu wzroku odbiorcy przez jed-
ną sekundę. W przypadku reklamy 
video są to dwie sekundy. Czy to 
standard wystarczający? Naszym 
zdaniem na chwilę obecną jest to 

maciej szymczak

dobry, tymczasowy kompromis po-
między ambicjami reklamodawców a 
możliwościami wydawców. 
Jak wygląda polski rynek reklamy 
pod względem viewability? Zgodnie 
z kwartalnym badaniem przeprowa-
dzanym przez Meetrics jesteśmy na 
przeciętnym europejskim poziomie. 

Biorąc za bazę najnowsze standar-
dy IAB, średnia widzialność displayu 
to u nas 55 proc. Jesteśmy przed 
Wielką Brytanią (52 proc.) i zaraz za 
Niemcami (57 proc.). Dlaczego aż 
45 proc. reklam jest niewidoczne dla 
użytkownika? Pozwalają to sprawdzić 
certyfikowane przez amerykańską 

branżową organizację MRC (to ona 
jako pierwsza wprowadziła standard 
50/1) narzędzia takie jak Meetrics, z 
którego w Stroer Digital Media korzy-
stamy od roku do optymalizowania 
kampanii pod kątem viewability i 
sukcesywnego podnoszenia jakości 
powierzchni reklamowej.

Widzimy, że 3 najważniejsze 
czynniki wpływające negatyw-
nie na viewability to: 

Reklama wyświetlająca się za 
krótko
 
To w głównej mierze zasługa nie-
zbyt lubianych przez wszystkich 
artykułów w formie serii slajdów. By 
przejrzeć np. wszystkie zdjęcia na-
grodzone w konkursie World Press 
Photo, odbiorca musi przeklikiwać 
się przez kolejne podstrony. Każda 
ładowana jest oddzielnie i wyświet-
la mu reklamę. Nie wszyscy jednak 
wiedzą, że skrypt reklamowy ładuje 
się zazwyczaj jako ostatni. Przed nim 
wczytywany jest dokument HTML, 
arkusz CSS, skrypty javascript i inne 
oraz wszystkie elementy graficzne. 
Wiele osób nie zostaje na stronie 
długo, przechodząc do następnego 
slajdu, zanim reklama zdąży się za-
ładować i wyświetlić.

Reklama poniżej pierwszego 
ekranu 

Oznacza to, że użytkownik po prostu 
nie dotarł do kreacji umieszczonej na 

samym dole bardzo długiej strony. To 
częsty przypadek np. na portalach, 
które mają wyjątkowo długie strony 
główne, a najciekawszy i najbardziej 
„klikalny” content jest na górze. Za-
nim użytkownik dotrze w niższe partie 
strony może natrafić  na ciekawy ar-
tykuł (albo tylko jego tytuł) i przenieść 
się do interesującej go treści.

Reklama powyżej najwyżej 
osiągniętej pozycji

Problem pojawia się najczęściej, 
gdy zbiegną się dwie okoliczności. 
Po pierwsze, emitowana jest ciężka 
kreacja umieszczona w górnej części 
strony. Po drugie, odległość między 
contentem a reklamą jest zbyt duża. 
Użytkownik automatycznie przewija 
stronę w dół, zanim plik z reklamą 
zdąży się wczytać. 

Jak widać powody niewidoczności 
reklamy są bardzo różnorodne i 
zazwyczaj „wina” nie leży po jednej 
stronie – zbiegają się tutaj zarówno 
niedociągnięcia po stronie wydaw-
ców (przestarzałe, nastawione na 
kliki layouty) i reklamodawców (zbyt 
ciężkie kreacje). Jak zapewnić sobie 

możliwie wysokie viewability? Na 
pewno kluczowy jest odpowiedni do-
bór stron – warto postawić na takie 
z ciekawym contentem (na którym 
użytkownicy spędzają dużo czasu), 
nieprzeładowane reklamami (nie ma 
zagrożenia, że kreacja nie zdąży się 
załadować) i responsywne. Szerzej 
pisaliśmy o tym w tekście: „Jak dzięki 
ad viewability poprawić skutecznosc 
kampanii reklamowych online?” – 
który jest dostępny na naszej stronie. 

Viewability to temat-rzeka, poruszany 
od wielu w wielu publikacjach, wystą-
pieniach i komentarzach.
O tym jak nośny jest ten temat moż-
na się przekonać po liczbie prawd, 
pół-prawd i obiegowych opinii na 
temat widoczności, które krążą w 
sieci. Postanowiliśmy pobawić się w 
pogromców mitów, czyli wziąć kilka 
z nich pod lupę i sprawdzić w starciu 
oko w oko z rzeczywistością.

Mierzenie widoczności i wy-
niki rzędu 55 proc., to zagro-
żenie dla branży reklamowej 
online - MIT

Jeśli się mocniej zastanowić viewa-
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bility jest tym samym, co wskaźnik 
Opportunity-to-see (OTS), czyli 
możliwość zobaczenia reklamy 
przez konsumenta. Przejeżdżając 
codziennie do pracy obok Billbo-
ardu, mogę go nie zobaczyć, gdyż 
zasłaniają go drzewa rosnące przy 
drodze. W telewizji na czas reklam 
idę do kuchni przygotować sobie 
coś do jedzenia. Sięgając do gazety, 
celowo omijam strony ekonomiczne, 
na których akurat widnieje logo firmy 
chcącej dotrzeć do mnie ze swoim 

produktem. Biorąc to pod uwagę, 
widzimy, że reklama online nie różni 
się pod tym względem od innych 
kanałów. Oprócz jednego – Internet 
jako jedyne medium reklamowe daje 
możliwość precyzyjnego badania 
widzialności reklam. W połączeniu z 
dokładnym pomiarem jej efektywno-
ści stanowi to olbrzymią przewagę. 
Te parametry dają bardzo dokładną 
i użyteczną wiedzę na temat kosztu 
odsłony widocznej i kosztu dotarcia 
do unikalnego użytkownika, które w 

przypadku innych mediów można 
jedynie szacować. Co ważne, umie-
jętne optymalizowanie viewability po-
trafi skokowo przełożyć się na wzrost 
CTR. Poniżej przykład optymalizacji 
kampanii dla jednego z klientów 
FMCG na początku czerwca 2017 
roku. 

Na wykresie widzimy, że 50 proc. 
wzrost widoczności w kilka dni za-
owocował ponad 300 procentowym 
wzrostem CTR. 

Nie wszystkie kampanie w 
Internecie muszę mieć wysoki 
viewability - PRAWDA
Może to brzmieć paradoksalnie w 
kontekście tego o czym dotychczas 
napisaliśmy, ale taka jest prawda 
– nie każda kampania w Internecie 
powinna być oceniana tylko przez 
pryzmat widzialności. W przypadku 
reklamy performance, widzialność 
nie jest parametrem kluczowym. 
Chociaż oczywiście CTR może 
wzrosnąć razem z widocznością, 
może okazać się, że bardziej rentow-
ny jest zakup większej puli odsłon z 
niższym wskaźnikiem widoczności, 
ale stałym i przyzwoitym poziomem 
CTR.  Wskaźnik viewability powinien 
stanowić istotny element w ocenie 
przede wszystkim kampanii wize-
runkowych, skierowanych na budo-
wę świadomości produktu lub marki 
wśród użytkowników.

Viewability będzie już niedługo 
głównym parametrem decydu-
jącym o jakości kampanii – MIT 

Viewability, tak jak każdy wskaźnik 
jakości, nie powinno być wykorzy-
stywane arbitralnie i samodzielnie 
decydować o jakości kampanii. 
Czemu? Widzialność jest parame-
trem, który stosunkowo łatwo można 
wywindować w górę, korzystając z 
intruzywnych formatów typu top lay-
er (reklamy, które „zasłaniają” treść). 
Takie formaty najczęściej notują wy-
soki CTR. Ale zazwyczaj nie jest to 
zasługa intrygującej kreacji, ale tego, 
że większość klików generują osoby, 
które chcąc zamknąć reklamę nie 
trafiają w „zamykacz”. Jak łatwo się 
domyślić, efektem takiej wizyty na 
stronie docelowej będzie w ogromnej 
większości wypadków jej natychmia-
stowe wyłączenie. Mamy widzialność, 

mamy klik, ale co z tego? 
Tak budowane viewability nie tylko 
nie przyniesie efektu oczekiwanego 
przez klienta, ale może też wizerun-
kowo zaszkodzić promowanej marce. 
Widzialność powinna być zawsze 
jednym z elementów układanki, 
których rolę należy kontrolować w 
trakcie kampanii i w miarę potrzeby 
modyfikować przyjęte założenia.

Optymalizowanie viewability 
nie zawsze przekłada się 
na wzrost CTR, ale zawsze 
przekłada się na lepszy ruch - 
PRAWDA

Wyłączając przypadki sztucznego 
podnoszenia viewability, o których 
piszemy wyżej, wzrost widzialności 
dobrze przygotowanej kreacji prak-
tycznie zawsze przekłada się na 

lepszą jakość ruchu, notowaną na 
stronie klienta. Co ciekawe, nie musi 
to iść w parze z klikalnością. Brzmi 
niejasno? Już wyjaśniamy. Niektóre 
formaty (zwłaszcza emitowane w 
bocznych szpaltach serwisu wyso-
kie pionowe skyscraper lub halfpage) 
charakteryzują się wysoką widzial-
nością, bo użytkownik scrollując 
stronę w dół, dłużej ma kreację w 
zasięgu wzroku. Takie kreacje mają 
często niski CTR, ale bazując na 
naszych doświadczeniach z klien-
tami, efekty końcowe są zazwyczaj 
satysfakcjonujące. Wynika to z tego, 
że zdecydowana większość kliknięć 
w takie formaty nie jest przypadkowa.
W kampaniach nastawionych na 
efekt warto sprawdzać czy wyższe 
wskaźniki konwersji równoważą 
niższy CTR i czy efekty końcowe są 
zgodne z oczekiwaniami.

Reklama video ma zawsze 
wysokie viewability – MIT 

Prawdziwiej brzmiałoby stwierdze-
nie – „Reklama video powinna mieć 
wysokie viewability”. Format video 
ma wszelkie możliwości ku temu – 

wszystkie badania mówią o tym, że 
treści video bardziej angażują uwagę 
czytelnika niż tekst i grafiki. Po prostu 
ruch przyciąga nasze oko. Nie bez 
przyczyny więc video stanowi rela-
tywnie drogi i bardzo wizerunkowy 
format.  Jednak w najnowszym ra-
porcie Meetrics Benchmark średnia 
widoczność reklamy video wyniosła 
w Polsce tylko 47 proc. Dlaczego tak 
się dzieje?
 
To proste – popyt na reklamę video 
jest dużo większy niż podaż. Dlate-
go wiele kampanii emitowanych jest 
na powierzchni niskiej jakości – z 
automatycznym odtwarzaniem lub 
zapętleniem emisji w niewidocznych 
częściach strony. Zapewnia to tylko 
i wyłącznie odtworzenia – bez wi-
doczności, bez CTR-u, w bonusie 
z ujemnym wydźwiękiem wizerun-
kowym (reklamy z automatycznie 
włączonym dźwiękiem są uważane 
za najbardziej inwazyjne). 
Bez odpowiedniej jakości przekazu 
film reklamowy nie ma szans osiąg-
nąć pożądanych efektów. Reklamo-
dawcy powinni zatem dobierać do 
emisji miejsca wymagające od użyt-

kownika choćby niewielkiej interakcji, 
np. ręcznego wystartowania filmu, 
który internauta chce obejrzeć. Takie 
kampanie rekomendujemy naszym 
klientom. Z dobrym skutkiem – śred-
nie viewability prerolla w naszej sieci 
oscyluje w granicach 80-90 proc. 

Jaka przyszłość czeka viewability? 
Ilość publikacji, reakcje globalnych 
klientów, przyjęcie polskiego standar-
du viewability IAB i szybka adaptacja 
nowej waluty – vCPM - w produktach 
oferowanych przez wydawców na 
rynkach bardziej zaawansowanych 
wskazują, że już niedługo kampa-
nie z gwarantowanym poziomem 
widoczności będą na polskim rynku 
standardem. Warto na nie postawić 
– pamiętając oczywiście o „prawdach 
i mitach”, które wymieniliśmy w tek-
ście :] 
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JAKA JEST WIDOCZNOŚĆ
REKLAMY ONLINE W EUROPIE?

WIDOCZNOŚĆ FORMATÓW
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DLACZEGO KREACJE NIE ZAWSZE
SĄ WIDOCZNE DLA UŻYTKOWNIKÓW?

WSZYSTKO
CO MUSISZ WIEDZIEĆ

O AD VIEWABILITY

Polska
57%

Austria
69%

Niemcy
57%

Francja
58%

Wielka
Brytania

51%

KIEDY REKLAMA JEST WIDOCZNA?

Reklama umieszczona
za nisko

Reklama wyświetlana
za krótko

Odsłona na
nieaktywnej karcie

Reklama poza
ekranem

30% 28% 12% 4%

5 PROSTYCH ZASAD AD VIEWABILITY

Towarzystwo ma
znaczenie!

Emituj reklamę obok
ciekawego contentu,

na którym użytkownicy
spędzają więcej czasu.

Im wyżej,
tym lepiej

Zrezygnuj z dolnych placementów
i wrzucaj kreacje wyżej na górną
część strony. Taka kreacja może

mieć nawet o 20% wyższe ad viewability,
niż umieszczona na dole strony

Uważaj
na clutter

Wybieraj strony, na których
jest mniej reklam. Zanim

wgrają się wszystkie,
użytkownik może przenieść

się na inną stronę. 

Bądź jak najbliżej
contentu

Rozważ takie kreacje jak Skyscraper
albo Rectangle, które utrzymują się

blisko tekstu w czasie
scrollowania. 

Postaw
na mobile

Wybieraj do kampanii strony responsywne.
W przeciwnym razie na zmniejszonym ekranie

kreacje mogą się wyświetlać w polu
niewidocznym dla odbiorcy. 

Podniesienie ad viewability o 50 proc. w stosunku do 
przeciętnej wartości może przełożyć się na ponad 
400-procentowy wzrost CTR. Czyli zamiast 100, Twoja 
kampania zainteresuje 400 potencjalnych klientów dziennie.

Dowód? 

DLACZEGO WARTO O TYM PAMIĘTAĆ?
BO TO DZIAŁA!

http://

Ad!

Gigantyczna
bitwa robotów!

SZOK!

TEGO NIKT SIĘ
NIE SPODZIEWAŁ

http://

Ad!
http://

Ad!

Ad!

Ad!

Ad!Ad!

http:// http://

Ad viewability
4-7.6.2017

Ad viewability
9-11.6.2017

CTR
4-7.6.2017

CTR
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100

151
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428

Efekty optymalizacji
ad viewability*

* efekty optymalizacji kampanii behawioralnej dla klienta z branży FMCG przeprowadzanej 8.6.
Źródła: Meetrics Benchmark Q2, 2017 / Dane własne Stroer Digital na podstawie badania Meetrics
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Według „Time’a” handel prawami 
do wizerunku i twórczości zmarłych 
celebrytów to biznes wart 3 miliardy 
dolarów rocznie. Rozwój technologii 
komputerowych pozwala w tym mo-
mencie na wszystko, a twórców re-
klam ogranicza tylko ich wyobraźnia. 
A ta, jak wiadomo, jest niewyczerpa-
na. Abstynent Bruce Lee może więc 
reklamować whisky1, niestroniący 
od butelki Humprey Bogart – Coca- 
-Colę light2, a lewicowiec John Len-
non… właściwie wszystko, od gier 
komputerowych3 po trampki.

Z pozoru to idealne rozwiązanie. 
Współczesny show-biznes produ-
kuje co roku dziesiątki celebrytów, 
ale bardzo niewiele trwałych pop-
kulturowych ikon. Co więcej, moż-
na zauważyć, że rodziny nieżyjących 
gwiazd są dużo bardziej „elastyczne” 
w rozporządzaniu ich wizerunkiem 
niż oni sami – stąd Kurt Cobain re-

klamujący Martensy. Są też zalety 
natury praktycznej – James Dean 
czy Bruce Lee nie będą marudzili, 
nie zmienią scenariusza w ostatniej 
chwili ani nie żądają sprowadzenia 
na plan swojego nauczyciela jogi. 
Nie dadzą się przyłapać z konkuren-
cyjnym produktem, jak swego czasu 
Britney Spears. Nie wywołają świa-
towego skandalu jak Tiger Woods.

Ale jest jeden problem – skan-
dal może wywołać sama kampa-
nia, sprowadzając na markę zarzuty 
bezczeszczenia wizerunku zmarłego. 
Coś takiego spotkało w 2014 roku 
markę Bytom po ogłoszeniu, że naj-
nowsza kolekcja Icons (wcześniej 
poświęcona Zbigniewowi Cybulskie- 
mu i Markowi Hłasce) będzie wyko- 
rzystywała wizerunek Grzegorza Cie-
chowskiego.

W sieci zawrzało, fani i  koledzy 
z  zespołu zgodnie oskarżyli firmę 

o  świętokradztwo, kupczenie wi-
zerunku stroniącego od komercji 
muzyka. Jeśli osoby odpowie-
dzialne za wizerunek marki Bytom 
przewidziały tę reakcję i nie zrobiły 
nic… to znaczy, że znają się na 
swojej pracy. Bo właśnie w branży 
modowej jak w żadnej innej najlepiej 
sprawdza hasło „There is no such 
thing as bad publicity”. Zwłaszcza 
w przypadku firmy do tej pory nud-
nej, kojarzącej się (przynajmniej 
mnie) z  kupowaniem garnituru na 
studniówkę, kontrowersje mogły być 
wręcz pożądane.

Moim zdaniem jednak są zupeł-
nie niepotrzebne. Po przeczytaniu 
kilku newsów i  komentarzy obu-
rzonych fanów wszedłem na stronę 
Bytomia. Kilka ładnych, czarno-bia-
łych, stonowanych zdjęć. Całkiem 
gustowna kolekcja. To wszystko? 
Wiedząc o  tym, co z wizerunkiem 
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Elvis żyje!… w reklamie, 
czyli najgorsze kampanie z wyko-
rzystaniem nieżyjących gwiazd

1| http://www.
youtube.com/
watch?v=5nMQsrI-rn4

2| http://www.
youtube.com/
watch?v=TCQZBPIlRu8

3| http://www.
youtube.com/

„Dobry celebryta to martwy celebryta” – przynajmniej dla niektórych marke-
terów. Popularni aktorzy i piosenkarze nie mają się jednak czego bać. Nie 
chodzi o polujących i czyhających na ich śmierć copywriterów i art directorów. 
Raczej o to, co zrobią z nimi po ich odejściu na wieki.

Tomasz Cirmirakis
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gwiazd o  równie nonkonformistycz-
nym i antykomercyjnym emploi ro-
bią w reklamach na całym świecie, 
stwierdziłem, że mogło być gorzej. 
Dużo gorzej. Jak bardzo? Poniżej 
przedstawiam kilka przykładów, któ- 
re przekroczyły granicę dobrego 
smaku. I jednocześnie 4 powody, dla 
których kampania z  Ciechowskim 
tego nie robi.

1. Nie wykorzystuje wyrwa-
nych z kontekstu fragmentów 
jego twórczości

To jedna z największych plag wśród 
twórców reklam i często największy 
ból dla fanów twórczości danego 
artysty. Wystarczy odrobina wyob-
raźni copywritera, trochę pieniędzy 
(i złego smaku), by np. pacyfistyczny 
manifest piosenki „Revolution” Beat-
lesów przeobraził się w soundtrack 
reklamówki Nike’a4, a  refleksje nad 
starością i  upływem czasu w  po-
godnym „When I’m 64”5 skłaniały do 
zakupu polisy emerytalnej. Dzięki 
Bogu fani twórczości Republiki nie 
muszą słuchać songu „Telefony” 
w  reklamie telefonii komórkowej, 
a słów „Ta piosenka jest pisana dla 
pieniędzy” w spocie ZAIKS-u.

4| http://www.
youtube.com/
watch?v=iMXhtfik-vI

5| http://www.youtube.
com/watch?v=VBLkc_
Vr5e8#t=15

6| http://www.
youtube.com/

2. Nie ośmiesza, nie infantyli-
zuje wizerunku artysty

Zdjęcia pokazują Ciechowskiego 
takim, jakim go zapamiętaliśmy. Bez 
fotomontaży, bez bawienia się jego 
wizerunkiem. Bez odzierania go z kon- 
tekstu, tylko po to, by reklama wy-
glądała oryginalnie i zwracała uwagę. 
Niektórzy nie mieli tyle szczęścia. 
Poniżej reklama butów firmy Martens 
z Curtem Cobainem (za którą zresztą 
zwolniono dyrektora kreatywnego lon-
dyńskiego Saatchi & Saatchi)… i  ra-
dia Kiss FM z Johnem Lennonem. Ta 
druga jest szczególnie nie na miejscu, 
bo jeśli jest jakaś stylistyka, z którą 
Lennon nie chciałby być kojarzony, 
to jest to wojenna propaganda.

3. Reklamuje produkt dobrej 
jakości, z branży od zawsze 
związanej z branżą muzyczną6

W jednej z  reklam nazwisko Hum-
preya Bogarta zostało wykorzysta-
ne, by promować… zestaw mebli. 
W odróżnieniu od mebli czy fundu-
szy emerytalnych moda jest mocno 
związana z muzyką. Jak większość 
frontmanów Ciechowski również du- 
żą wagę przywiązywał do scenicz-

nego wizerunku i ten element wyko-
rzystali twórcy kolekcji Bytomia. 

4. Paradoksalnie, popularyzu-
je twórczość Ciechowskiego

Fani, którzy protestują przeciwko 
kampanii Bytomia, zapewne się z tym 
nie zgodzą, ale dzięki niej (i wytworzo-
nemu wokół niej szumowi) twórczość 
Ciechowskiego dotrze do wielu osób 
(zwłaszcza młodych), którzy w prze-
ciwnym razie mogliby się z  nią nie 
zetknąć. Reklamy zapewniły popular-
ność takim artystom jak Jose Gonza-
lez (spot Sony Bravia7), Jet (reklama 
iTunes8) czy Amanda Lear (Kinder Bu-
eno) drugą młodość. Wiele lat temu, 
jako dziecko, usłyszałem w którymś 
spocie piosenkę „Instant Karma”. 
Reklama chyba nie była zbyt dobra, 
bo nie pamiętam produktu i nie by-
łem nawet w stanie jej odnaleźć na 
potrzeby tekstu. Ale piosnkę Lenno- 
na pamiętam wyśmienicie. Słucham 
jej do dziś 

TOMASZ CIRMIRAKIS 
Napisz do autora: 
tomasz.cirmirakis@stroerdigital.pl
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Odkąd portale Facebook i Twitter sta-
ły się miejscami, w których ogromna 
część konsumentów spędza większą 
część dnia, marketerzy zadają sobie 
jedno pytanie: co z nimi zrobić, by 
wzmacniać markę i  zwiększać jej 
zasięg? Patrząc na działania marek 
na Facebooku, można zaryzykować 
stwierdzenie, że spora grupa osób 
odpowiedzialnych za działania w me-
diach społecznościowych ma na to 
prostą, składającą się z kilku kroków 
odpowiedź:
A) założyć profil,
B) wypromować go,
C) zebrać fanów,
D) docierać do nich z firmowym kon-
tentem,
E) Powtórz. 

Natomiast z  badań wynika, że 
prawie dwóch na trzech konsumen-
tów przynajmniej raz w życiu „odlaj-
kowało” profil marki, którą wcześniej 

polubili1. Większość zwraca uwagę 
na nudne, powtarzające się komu-
nikaty, zbyt częste postowanie, na-
chalny marketing. Jednym słowem –  
na mało ciekawą, jednostronną ko- 
munikację2. By w  stu procentach 
wykorzystać potencjał social media, 
marka musi dodać do powyższych 
punktów jeszcze jeden: „F) Nawiązać 
trwały, realny i oparty na dialogu kon-
takt z konsumentem”. Jak to zrobić? 
Jednym z  najlepszych sposobów 
jest zintegrowanie działań w mediach 
społecznościowych z  innymi narzę-
dziami marketingu – tak, by działania 
w sferze wirtualnej przenieść na re-
alny kontakt klienta z marką.

Dlaczego? Komunikacja w social 
media na linii marka – klient nie różni 
się wiele od komunikacji w  me-
diach społecznościowych pomiędzy 
ludźmi. W końcu celem obecności 
każdego z  nas na Facebooku jest 

(a przynajmniej powinno być) utrzy-
mywanie kontaktów ze znajomymi 
i nawiązywanie nowych relacji. Nie 
tylko w celu wzajemnego lajkowania 
sobie postów i udostępniania statu-
sów, ale też zacieśniania relacji. A to 
zawsze wymaga kontaktu „w realu”. 
Znajomość, która zaczyna się i koń-
czy tylko na sferze wirtualnej, może 
nie przetrwać zbyt długo. 

Taka metoda pozwala też najlepiej 
wykorzystywać często nie do końca 
docenianą część potencjału social 
media – możliwość wsłuchiwania się 
w  głos konsumentów, błyskawicz-
nego odpowiadania na ich potrzeby, 
a także umożliwienia klientom uczest-
nictwa w kreowaniu wizerunku marki. 
W najlepszym wypadku – łączenia 
życia klientów ze swoim produktem.

świetnym przykładem jest kam-
pania piwa Warka, „Ekipa w  kom-
plecie”. Komentarz jednego z fanów, 

Lajki to nie wszystko.
Jak przenieść komunikację 
w mediach społecznościowych 
na realny kontakt z klientem?

1| http://socialtimes.
com/61-consumers-
-unfollow-brands-so-
cial-media_b198073
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Działania w social media nie mogą być nastawione tylko na lajki. By skutecz-
nie zaangażować fanów w relacje z marką, powinny być rozszerzane o nie-
standardowe działania poza sferą wirtualną.

Joanna Piotrowska

2| http://www.
prdaily.com/Main/
Articles/The_top_10_
reasons_people_un-
follow_and_unli-
ke_bran_10915.aspx
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tęskniącego za swoimi przyjaciółmi 
przebywającymi na emigracji, stał się 
inspiracją do zorganizowania spon-
tanicznej akcji sprowadzenia jego 
braci z  Irlandii i  zorganizowania ich 
spotkania. Wiele marek piwnych wy-
korzystuje w budowaniu wizerunku 
motyw przyjaźni i męskiej wspólnoty, 
ale tylko nieliczne potrafią nadać tym 
pojęciom realny wymiar. Przypadek 
Warki to również dowód na to, że 
tego typu działania mogą być wyko-
rzystane do kreowania interesujące-
go kontentu – 90-sekundowy spot 
zadebiutował w TV podczas meczu 
Polska–Anglia. Zrobił prawdziwą 
furorę i wywołał mnóstwo pozytyw-
nych emocji. Nie tylko w  mediach 
społecznościowych3.

Innym przykładem jest akcja ho- 
lenderskich linii lotniczych KLM  
Meet&Seat. Pasażerowie przy od-
prawie online mogli zdecydować, 
obok kogo chcą siedzieć, przeglą-
dając profile współpasażerów na 
Facebooku i Linkedinie (oczywiście 
tylko tych, którzy wyrazili na to zgo-
dę). Mogli wybrać kogoś, z kim dzielą 
wspólne pasje albo zawód i wyko-
rzystać podróż do nawiązania nowej 
znajomości. Ta akcja pokazuje, że, 
wbrew opiniom niektórych, nowe 
technologie nie oddalają od siebie 
ludzi, którzy zamiast rozmawiać ze 
sobą, wpatrują się z zapamiętaniem 
w swoje smartfony. Kreatywnie wy-
korzystywane social media mogą ich 
do siebie zbliżać, budując przy oka-
zji społeczność wokół marki. Akcja 
przyniosła skutek – między innymi 
dzięki niej w pół roku fanpage KLM 
powiększył liczbę fanów ponad pię-

ciokrotnie, z 200 tysięcy do ponad 
miliona.

Jak więc zaplanować i zrealizować 
akcję, która wyciągnie ludzi zza kom-
puterów i zaangażuje ich w relacje 
z marką? Poniżej kilka zasad, o któ-
rych nie można zapomnieć.

1) Bądź świadomy swoich ce-
lów. Planowanie takiego projektu to 
ogromne pole dla wyobraźni. Czemu? 
Ponieważ możemy wykorzystać prak-
tycznie każde narzędzie marketingo-
we: działania ambientowe, eventy, 
projektowanie aplikacji (jak KLM), gu-
erilla marketing albo dowolne kombi-
nacje powyższych. Jednym słowem 
wszystkie chwyty dozwolone. Trzeba 
tylko pamiętać o jednym – by nasze 
działania współgrały z aktualną stra-
tegią marki. Planowanie nie może być 
oderwane od pytań: „Jaka jest nasza 
grupa docelowa? Co chcemy osiąg-
nąć?”. Na przykład event „Biegająca 
księżniczka”, który zorganizowaliśmy 
dla Adidas, wpisywał się w szerszą 
strategię Adidas Performance zakła-
dającą promowanie firmy nie tylko 
jako profesjonalnej marki sportowej, 
ale również lifestyle’owej. Zwłaszcza 
wśród biegających dziewczyn. Dlate-
go we wrześniowy weekend zaprosili-
śmy fanki profilu Adidas na Facebooku 
na trening biegowy w  parku Agry-
kola, gdzie mogły spotkać „księcia” 
i  przymierzyć najnowszy model bu- 
tów Energy Boost. Jeśli rozmiar butów 
pasował, biegaczki otrzymywały je 
w prezencie.

2) Dokładnie zaplanuj akcję i  jej 
promocję wśród grupy docelowej. 
Jeśli Twój projekt nie jest sponta-
nicznym działaniem, jak w przypadku 

Warki, warto możliwie jak najdokład-
niej zaplanować wszystkie aktyw-
ności oraz ich promocję. Zastanów 
się, w  jaki sposób wzbudzisz zain-
teresowanie grupy, do której chcesz 
dotrzeć. „Biegającą księżniczkę” pro- 
mowały między innymi graffiti na 
chodniku namalowane na najpo-
pularniejszych trasach biegowych 
w Warszawie. By wiedzieć, jak sku-
tecznie wypromować działania, warto 
zrobić szczegółowy insight grupy do-
celowej – czyli wracamy do punktu 1.

3) Wykorzystaj akcję w  działa-
niach PR-owych i content marketin-
gowych. Zastanów się, jak możesz 
wykorzystać akcję, by dotarła nie 
tylko do osób, które wzięły w  niej 
udział, ale do możliwie szerokiej 
grupy konsumentów. Czasem infor-
macja prasowa to za mało. Nakręć 
filmik na stronę, zaproś ekipę z  lo-
kalnej telewizji. Jeśli to event, zrób 
możliwie dużo zdjęć pokazujących 
uśmiechniętych uczestników. Po-
myśl nad kontynuacją – akcja Warki 
była kontynuowana konkursem, 
w  którym inne grupy znajomych, 
również rozdzielone przez emigrację, 
miały szansę wygrać ufundowane 
przez Warkę spotkanie. 

4) Aktywnie komunikuj się z przed-
stawicielem marki. Jeśli dokładnie 
znasz cele i strategie komunikacyjne 
marki, pamiętaj: każdy, nawet naj-
bardziej szalony pomysł wart jest 
rozważenia. Przy tak niestandardo-
wych działaniach niezwykle istotna 
jest jednak aktywna współpraca 
z klientem na każdym etapie realizacji 
projektu – od omówienia pomysłu po 
metody jego realizacji 

3| http://www.
youtube.com/
watch?v=ITaZajnEOE4
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Czemu Red Bull nie wykorzystał 
tak wspaniałej okazji do wyekspo-
nowania walorów swojego napoju? 
Bo jego marketerzy to mistrzowie 
content marketingu. James O’Brien, 
brytyjski dziennikarz, napisał kiedyś, 
jakże celnie, że „Red Bull to imperium 
wydawnicze, które przy okazji sprze-
daje napoje”. Specjaliści z austriackiej 
korporacji doskonale wiedzą, że, jeśli 
chodzi o ekspozycję marki w content 
marketingu, zazwyczaj sprawdza się 
stara zasada „mniej znaczy więcej”. 
Rozumieją, że czasem warto oprzeć 
się pokusie nachalnego promowania 
produktu i  lepiej jest zainwestować 
w wizerunek marki, zaangażowanie 
i relacje z konsumentami. Czyli w to 

wszystko, o co w content marketingu 
chodzi. Dzięki temu Red Bull, choć 
droższy niż inne napoje energetycz-
ne, ciągle pozostaje zdecydowanie 
najpopularniejszym.

Content marketing to działania, 
które oprócz walorów reklamowych 
mają też (a może przede wszystkim) 
wartość edukacyjną bądź rozrywko-
wą. Ale to wszyscy wiemy. Dodałbym 
do tego coś jeszcze – umiejętny 
i  subtelny branding całości działań.

Z ekspozycją marki w content mar-
ketingu jest jak z balansowaniem na 
linie. Z jednej strony – co zrozumiałe 
– chcemy, by to, co tworzymy, było 
powiązane z naszą marką. Z drugiej, 
musimy pamiętać, że im bardziej 

będzie z nią powiązane, im częściej 
wspomnimy nazwę produktu, im 
częściej pokażemy logo… tym mniej 
potencjalnych klientów zwróci uwa-
gę na to, co mamy do powiedzenia. 
A jeszcze mniej osób uzna to za wia-
rygodne. Nie mówiąc już o znikomym 
potencjale wirusowym takich działań. 
Konsumenci potraktują to jak kolejną 
tradycyjną reklamę. Jeśli nawet za-
uważą, to zignorują.

Wrócimy więc do punktu wyjścia – 
cała istota content marketingu pole-
ga na tym, że nie jest to tradycyjna re-
klama, która zachwala poszczególne 
zalety produktu. A efekt naszej pracy 
nie wygląda jak nieudolny product 
placement w polskich filmach z lat 90. 

Mniej znaczy więcej
Dlaczego nie warto przesadzać 
z eksponowaniem marki
w działaniach content marketingowych?
14 października 2012 roku. Felix Baumgartner zaraz wykona swój słynny skok 
z wysokości 39 tysięcy metrów. świat wstrzymuje oddech. Tylko przez You- 
Tube wydarzenie śledzi 8 milionów osób. Baumgartner skacze, leci, otwiera 
spadochron, ląduje, po czym… otwiera skrzętnie schowaną w kombinezonie 
puszkę Red Bulla i wypija ją ze smakiem. „Red Bull naprawdę dodał mi skrzy-
deł” – mówi, uśmiechając się do kamery. Coś Wam tu nie gra? Oczywiście! 
Zakończenie tej historii to tylko efekt mojej wybujałej wyobraźni.

Tomasz Cirmirakis
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Skrajny, ale bardzo dobry przykład 
pokazała na swoim blogu1 Carlijn 
Postma z Content Marketing Institute. 
Holenderska firma ubezpieczeniowa 
All Secur wyprodukowała serię filmi-
ków pokazujących nowoczesne meto-
dy kradzieży samochodów2. W filmiku 
prezenter przedstawia jedną z  nich. 
Dla tych, którzy nie rozumieją holen-
derskiego – złodzieje jednego dnia 
wybijają szybę i kopiują dane z kom-
putera pokładowego na twardy dysk, 
wraz z kodami do otwarcia i urucho-
mienia samochodu. Po kilku dniach, 
gdy właściciel wstawi już szybę i myśli, 
że wszystko jest w porządku, po pro-
stu wchodzą do samochodu, odpalają 
silnik i odjeżdżają. Pomysł na filmik bar-
dzo ciekawy, treść interesująca. Ale 
mimo wszystko całość wygląda jak 

nachalna reklama. W czasach, w któ-
rych widzimy ich codziennie dziesiątki 
(jeśli nie setki) – niewarta uwagi.

Dlaczego tak wygląda? Policzmy – 
całość zaczyna się trzysekundową 
planszą z logo marki, przez cały czas 
trwania widzimy w dwóch miejscach 
logo All Secur: w prawym górnym rogu 
i prawym dolnym. Do tego prowadzący 
ma na sobie charakterystyczną czarno-
-pomarańczową czapkę i koszulkę polo 
z… zgadnijcie, czyim logo? Na końcu 
obowiązkowa pięciosekundowa plan-
sza. The end. Tymczasem spokojnie 
wystarczyłyby maksymalnie dwa z tych 
sześciu elementów. Po co aż tyle?

Dla odmiany zobaczmy ostatni od-
cinek „Milematów” – kilkuminutowych 
edukacyjnych filmików, w  których 
Radosław Kotarski, autor „Polimatów”, 

prezentuje ciekawostki historyczne 
(i nie tylko) nt. bankowości, finansów 
i  oszczędzania3. Zwraca uwagę nie 
tylko jakość wykonania i ciekawa treść, 
ale też powściągliwość w eksponowa-
niu tego, kto jest sponsorem materia-
łu – mamy tylko dżingiel pod koniec 
filmiku. Poza tym całość wygląda 
prawie jak kolejny odcinek „Polimatów”.

To dowód na to, że warto cza-
sem zaufać inteligencji i  wyczuciu 
Internatów. I stojąc przed wyborem 
– Bardziej „content” czy bardziej „mar-
keting”? – postawić na to pierwsze 

1| http://content-
marketinginstitute.
com/2014/09/
take-brand-out-
-branded-content/

2| https://www.
youtube.com/
watch?v=zozP9xN9dl8

3| https://www.
youtube.com/watch
?v=dCrrHG1KmtI&i
ndex=2&list=PLDZq
epznrG-SUMJUjXE-
AcfzYBRXbj79XK
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Według różnego rodzaju badań 
dziennie dociera do nas od 600 (Me-
dia Matters, 2007) do kilku tysięcy 
przekazów reklamowych (Yankelo-
vicz Consumer Research). Ile z nich 
zapamiętujemy? Na ile reagujemy? 
Tutaj chyba nie potrzebujemy badań, 
żeby odpowiedzieć – na niewiele. 
Bardzo niewiele. Piszę ten tekst wie-
czorem, powinienem z łatwością wy-
mienić kilka reklam, które widziałem/
słyszałem przez ostatnie kilka godzin. 
Ale tak nie jest. I domyślam się, że 
Wy macie z  tym podobny problem.

Na zajęciach z teorii strategii rekla-
mowej mój wykładowca, Rafał Korsak, 
z nostalgią i rozmarzeniem wspomniał 
złote lata marketingu w internecie, gdy 
CTR osiągał współczynnik 1%. Wy-
starczał porządnie zaprojektowany 
baner na popularnej stronie, by efek-
tywnie zwiększyć świadomość marki 
i zrealizować cele sprzedażowe.

Czasy się zmieniają

Niestety, jak śpiewał Bob Dylan, „ti-
mes they are a changin”. Dzisiaj średni 

nazwany i  skatalogowany. Zamiast 
porządkować, często powoduje to 
jednak zamęt: jest guerrilla marke-
ting, ambient advertising, viral guer-
rilla advertising, buzz marketing itd. 
I  tak jak ciężko jest odróżnić, gdzie 
zaczyna się jazz, a kończy soul, tak 
równie trudne jest precyzyjne sfor-
mułowanie, gdzie kończy się rekla- 
ma natywna, a  zaczyna content 
marketing. Nie dziwię się więc, że 
zdarza się niektórym dziennikarzom 
i  specjalistom stosować te terminy 
zamiennie, mimo – moim zdaniem – 
zasadniczych różnic. 

Jedno jednak je łączy – żadne 
z  tych rozwiązań, choć często na-
zywane są per „rewolucyjne”, „prze-
łomowe”, nie jest nowe. Już David 
Ogilvy często pisał swoje teksty re-
klamowe w taki sposób, by idealnie 
komponowały się ze stylem treści 
redakcyjnych i  layoutem gazety, co 
jest najbardziej podstawowym wy-
różnikiem reklamy natywnej. Ale jego 
najlepsze prace, tak jak widocz-
ne poniżej reklamy Rolls-Royce’a 
oraz piwa Guinness, oprócz rzecz 

CTR reklamy displayowej jest 5 razy 
niższy, za to współczynnik irytacji in-
ternautów widzących baner oferujący 
produkty, które dwa dni wcześniej 
przeglądali na stronie, osiąga szczy-
ty. Efekt? Coraz więcej osób używa 
programów typu Adblock (w  2013 
roku wzrost o 43 proc.), a tradycyj-
na reklama w internecie traci swoją 
efektywność. Dlatego od kilku lat mar- 
ketingowcy zachodzą w głowę, jak 
odzyskać uwagę (i zaangażowanie) 
internautów. Tajną bronią w  ich ar-
senale są reklama natywna i content 
marketing. Oba te formaty łączy jed-
no – chęć przebicia się przez clutter 
reklamowy poprzez upodobnienie 
treści marketingowych do materiałów 
redakcyjnych. Czy to za pomocą for-
my (reklama natywna), czy też zawar-
tości przekazu (content marketing).

Content marketing a reklama 
natywna

W marketingu – trochę jak w  mu-
zyce – każdy styl, trend, nurt, musi 
być szybko oddzielony od innych, 

„Media Relations, głupcze!”, 
czyli dlaczego content marketing 
wygrywa z reklamą natywną
Czy reklama natywna to rzeczywiście święty Graal marketingu internetowego? 
Jeśli kiedykolwiek nim była, traci na znaczeniu na rzecz content marketingu. 
Powód? Brak oddziaływania na media relations.

Tomasz Cirmirakis
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3 przewagi, które content marketing 
ma na tym polu:

#1

O ile reklama natywna kierowana jest 
tylko do konsumentów, content mar-
keting promuje markę także wśród 
dziennikarzy, którzy mogą zwielo-
krotnić zasięg tekstu eksperckiego, 
raportu czy infografiki – np. informa- 
cje nt. raportu Pilsnera ukazały się 
w  tak różnych mediach jak serwis 
money.pl, czasopismo „CKM” czy 
w  tygodnik „Newsweek”. Reklama 
natywna z uwagi na swój jednoznacz-
nie sprzedażowy charakter raczej nie 
może na coś takiego liczyć (oprócz 
rzecz jasna pism branżowych, które 
opisują dobre praktyki w branży, wte-
dy jednak reklama promuje bardziej 
agencję, która ją przygotowała, niż 
sam produkt). Nieumiejętnie wyko-
rzystywana może być wręcz szkodli-
wa, czego przykładem są słynne już 
Levi’sy redaktora Machały. Internauci 
są bardzo wyczuleni na punkcie re-
klam, które udają treści redakcyjne. 

Content is the new black

Dobra reklama natywna jest niein-
wazyjna (za co od internauty od razu 
ma plusa) i  może być skuteczna 
w sprzedaży, ale to content marke-
ting jest lepszą drogą do efektywne-
go budowania świadomości marki. 
W dłuższej perspektywie jest więc 
inwestycją, która się bardziej opłaca. 
Dlaczego? 

Mógłbym tu napisać szerzej o lep-
szej zapamiętywalności, budowaniu 
świadomości marki, większym po-
tencjale wirusowym czy najnowszych 
zmiany w algorytmach Google’a, któ-
re promują strony z wysokiej jakości 
contentem. Ale jedną z  najważniej-
szych zalet jest pozytywne oddzia-
ływanie na sferę media relations. To 
często niedoceniany czynnik promo-
cji marki. Jest jednak niezwykle istot-
ny – zaufanie do mediów (zwłaszcza 
do mediów drukowanych) jest ciągle 
dużo wyższe niż zaufanie do reklamy. 
Istotne jest to w branżach, w których 
dużą rolę odgrywa zaufanie klienta, 
np. w  branży finansowej. Poniżej 

jasna cech reklamowych, często 
miały też walory informacyjne albo 
rozrywkowe (kto wiedział, że przy 
prędkości 60  mil/h najgłośniejszy 
dźwięk w Rolls-Roysie wydaje zegar 
elektryczny?). I  to jest właśnie pod-
stawowa różnica pomiędzy dwoma 
formatami. 

Popatrzmy na kilka bardziej aktu-
alnych przykładów. Poniżej 2 rekla-
my natywne z mojego dzisiejszego 
newsfeeda na Facebooku.

Klarowny przekaz, wyraźne call to 
action, niezła grafika (to odnośnie re-
klamy po prawej), ale mimo że jestem 
idealnie stargetowanym odbiorcą tych 
reklam – lubię sport i sportowe buty – 
póki nie zacząłem ich szukać, nawet 
ich nie zauważyłem. Nie są to też rze-
czy, które zalajkuję bądź udostępnię. 
Znalezienie przykładu dobrego con-
tent marketingu było prostsze – po 
prostu go pamiętałem. 

To wypełniona ciekawymi informa-
cjami infografika do raportu „Bezkom-
promisowy smak”, przygotowanego 
przez markę Pilsner, na którą trafiłem 
w internecie kilka dni temu.

Źródło: http://blog.bradleygauthier.com/
wp-content/uploads/2011/01/david-ogilvy-

-rolls-royce-silver-cloud-ad-1958.jpg

Źródło: http://www.adweek.com/files/
uploads/FEA-Ogilvy-04-2011.jpg

http://money.pl
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Jeśli przekaz sprzedażowy nie jest 
wystarczająco subtelny, reagują aler-
gicznie. Zwłaszcza jeśli w promocję 
marki bezpośrednio zaangażowany 
jest dziennikarz. Cierpi na tym zarów-
no wizerunek marki, jak i jej przyszłe 
relacje z mediami. 

#2

Umiejętnie prowadzone kanały con-
tent marketingu, czyli ciekawe treści 
prezentowane w atrakcyjnej formie, 

Źródło: http://www.ckm.pl/lifestyle/
smak-polaka,12697,1,a.html

Źródło: Facebook

odpowiednio promowane (niekonie- 
cznie płatnymi kanałami), stanowią 
świetną „wizytówkę” ekspercką dla 
mediów i mogą zaprocentować za-
proszeniami do mediów. 

#3

Nawet najlepsza kampania reklamo-
wa trwa tyle, na ile pozwoli jej budżet. 
Ciekawy raport, inspirujący tekst może 
być łatwo znaleziony i wykorzystany 
przez dziennikarza nawet kilka lat po 

publikacji. „Content jest królem” – po-
wtarzają ostatnio media branżowe. 
Pamiętając o tej zalecie, wypadałoby 
dodać – „Król żyje wiecznie” 
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Jakie były początki AdReporta? Skąd 
pomysł na biznes, polegający na mo-
nitorowaniu kampanii reklamowych 
w Internecie?
Gdy w 2004 roku projektowaliśmy 
AdReporta, miał być tylko naszym 
wewnętrznym narzędziem. Chcieli-
śmy wiedzieć, co się dzieje na rynku, 
jak wygląda sytuacja u konkurencji 
i kto wydaje ile pieniędzy, np. żeby 
widzieć, który z pracowników odpo-
wiednio wywiązuje się z  powierzo-
nych zadań. Komercyjnie zaczęliśmy 
wykorzystywać AdReporta dopiero 
w  2006 roku. Po kilku latach do-
szliśmy do wniosku, że możemy to 
narzędzie zaoferować zewnętrznie.

A ilu obecnie macie klientów?
Jesteśmy obecnie największym tego 
typu narzędziem do monitoringu rekla-
my online w Polsce. Każdego miesią-
ca z systemu korzysta kilkuset klientów.

Jakie to firmy? Dla kogo AdReport jest 
przydatnym narzędziem?
Duża część stałych klientów, którzy co 
roku odnawiają abonament, to domy 
mediowe oraz nasza bezpośrednia 
konkurencja. Ale widzimy wzrost zain-
teresowania wśród innych podmiotów.  
Bo AdReport jest przydatnym narzę-
dziem tak naprawdę dla wszystkich 
graczy na rynku reklamy internetowej. 
W  końcu każdy chce wiedzieć, jak 
działa jego konkurencja. Niezależnie, 
czy jest to wydawca, agencja rekla-
mowa, czy klient końcowy. Dzięki Ad- 

Reportowi dyrektor marketingu z bran-
ży samochodowej może łatwo i szyb-
ko dowiedzieć się, ile w  przeciągu 
ostatniego miesiąca wydała na rekla-
mę online cała branża oraz poszcze-
gólni gracze. Widzi też, jakie to były 
kreacje, na jakich portalach i  dzięki 
temu może łatwo odgadnąć strategię 
reklamową konkurencji. Wydawcy 
mogą zobaczyć, jakie firmy aktualnie 
kupują powierzchnię na konkurencyj-
nych stronach i dzięki temu próbować 
do nich dotrzeć. Z  kolei agencja re-
klamowa, gdy startuje do przetargu 
musi sprawdzić, jak wyglądały kreacje 
przygotowywane przez poprzedników. 
Dzięki AdReportowi można bardzo 
szybko przejrzeć reklamy danej marki, 
począwszy od 2006 roku (w naszej 
bazie znajduje się ponad 100 000 
kampanii). Praktycznie każdy seg-
ment e-marketingu to potencjalnie 
nasi klienci.

Jak wygląda funkcjonowanie AdReport 
od strony technicznej?
Ogromną część pracy wykonują zau-
tomatyzowane boty, tzw. Crawlery, 
które 24 godziny na dobę przegląda-
ją cały Internet. Skanują serwisy wg 
ustalonego algorytmu i  archiwizują 
wszystkie kreacje reklamowe, doko-
nując ich kategoryzacji ze względu 
na ich formę (np. prerolle, billboardy, 
czy skyscrapery). Co ciekawe, każdy 
z nich jest inaczej postrzegany przez 
odwiedzany serwis, ponieważ boty 
mają różne profile „osobowościowe”. 

Niektóre posiadają profil użytkownika, 
który wchodzi po raz pierwszy do In-
ternetu, a inne mają historię wyświet-
lania, sporządzoną, np. pod profil 
„aspirującej businesswoman”, „mło-
dego taty” albo „aktywnego seniora”. 
Dzięki temu monitorujemy też Internet 
pod kątem reklamy behawioralnej. 
Wykorzystywanie zróżnicowanych 
profili pozwala na dokonanie pełnej 
analizy dostępnych kreacji.

Czy cały proces jest zautomatyzo-
wany?
Samym katalogowaniem reklam zaj- 
mują się w dużej części nasi pracow-
nicy. Weryfikują oni, czy boty dokonały 
właściwej kategoryzacji kampanii.

A skąd wiadomo, ile kto wydał na kam-
panię?
To nasze estymacje. W  Internecie 
mamy kilka różnych systemów sprze-
daży, więc niełatwo powiedzieć, ile 
zapłacono za konkretną kampanię. Do 
budowania modelu obliczeniowego 
wykorzystujemy kilka źródeł danych 
o wydatkach na rynku. Podstawą są 
raporty dostarczane na nasze zlece-
nie przez firmy badawcze. Źródłem 
informacji dla naszych obliczeń jest 
też raport IAB Adex, który podaje de-
klarowane wydatki w każdej z branż. 
Dysponując tą wiedzą, szacujemy co 
miesiąc wydatki poszczególnych firm. 
Nasze obliczenia są weryfikowane 
z częścią klientów, którzy potwierdzają 
ich poprawność.

Jakie plany na przyszłość, jak chcecie 
zmieniać ofertę? 
Nasz cel jest prosty – objąć moni-
toringiem całość działań e-marketin-
gowych na polskim rynku i stale po-
prawiać jakość usług. Nasze analizy 
będą z czasem coraz bardziej rozbu-
dowane i szczegółowe. Od kwietnia 
wprowadzamy nową funkcjonalność, 
czyli monitoring mailingów, który roz-
winęliśmy w  ostatnich miesiącach. 
Równocześnie pracujemy nad wdro-
żeniem audytu reklam mobilnych. 
Mamy nadzieję, że zdążymy z  tym 
na oczekiwany w  branży od dłuż-
szego czasu „rok mobile’u” [śmiech]. 
Jednocześnie trwają intensywne pra-
ce nad nowoczesnym responsywnym 
panelem użytkownika. Widzimy, że 
coraz więcej osób korzysta z AdRe-
porta na urządzeniach mobilnych. 
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że 
narzędzia IT powinny być równie este-
tyczne, co praktyczne i funkcjonalne.

Dziękuję za rozmowę 

Każdy gracz na rynku e-marketingu 
to nasz potencjalny klient

JAKUB WILCZAK

AdReport to system monitoringu reklamy display w  pol-
skim Internecie, badający wszystkie znane formy reklamy 
display wyświetlane na ponad 5000 największych pol-
skich stronach internetowych. O tym, jak działa, jakie były 
jego początki i jakie są plany na rozwój, opowiada Jakub 
Wilczak
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piłki nożnej i fan Juventusu.

Igor Rosłonek
Od blisko 2 lat zajmuje się rozwojem 
technologii sprzedaży zautomatyzo-
wanej w Stroer Digital Media (wcześ-
niej Goldbach Audience). Wcześniej 
pracował w dziale traffic, gdzie od-
powiadał za bezpośrednie kontakty z 
wydawcami. Absolwent Ekonomii na 
SGGW oraz E-Biznesu na Wydziale 
Zarządzania UW. Pasjonat Internetu 
jako narzędzia dającego nieograni-
czone możliwości rozwoju.

Tomasz Wojciechowski
W Ströer Digital Media zajmuje się 
zarządzaniem kampaniami perfor-
mance. Doświadczenie zdobywał 
w All4affiliate, gdzie w 1,5 roku prze-
szedł drogę od Juniora do Managera. 
Firmowy król suchych dowcipów i 
miłośnik nieszablonowej kuchni.
Zapalony gracz w Playstation – twier-
dzi, że każdego ogra w „FIFĘ”. 

wiedzialna za wsparcie działu Pro-
duct Development w rozwoju oferty 
produktowej firmy, a także za budo-
wanie świadomości nowych produk-
tów w obrębie działu sprzedaży. Na 
stanowisku Head of Dedicated Sales 
przez rok prowadziła dział sprzedażo-
wy, odpowiedzialny za maksymalne 
wykorzystanie potencjału reklamowe-
go topowych serwisów z sieci.

Obecnie jako członek teamu Pro-
duct Development zajmuje się mo-
dernizowaniem oferty produktowej 
i technologicznej Stroer Digital Media.

Maciej Szymczak
Jako Head of Campaing Mana-
gement zajmuje się zarządzaniem, 
optymalizowaniem i rozliczaniem 
wszystkich kampanii w Ströer Digtial 
Media – największym w Polsce biurze 
sprzedaży reklamy internetowej. Ab-
solwent Wyższej Szkoły Informatyki 
Stosowanej i Zarządzania w Warsza-
wie oraz Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu. Prywatnie miłośnik 

Tomasz Cirmirakis
Od stycznia 2015 PR & Marketing 
Specialist w Stroer Digital Media.
Wcześniej konsultant ds. PR w Clear- 
CommunicationGroup, gdzie reali-
zował projekty dla Idea Expert, BGŻ- 
Optimy oraz Enxo. Pracował również 
w  dziale komunikacji wewnętrznej 
Reckitt Benckiser. Jest absolwentem 
Collegium Civitas oraz Uniwersytetu 
Warszawskiego. Prywatnie fan gre-
ckiej kuchni, angielskiego futbolu, 
francuskich buldogów i  amerykań-
skiego kina.

Agata Makowska 
Head of Dedicated Sales & Project 
Manager Mobile and Context Ad. 
Z firmą związana od 2010 roku. Swo-
ją przygodę z  reklamą rozpoczęła 
w LOGICSEARCH, gdzie powierzono 
jej obsługę największych domów me-
diowych i agencji w zakresie kampanii 
w wyszukiwarkach i na Facebooku. 

Następnie, jako Project Manager 
Mobile and Context Ad była odpo-

notatki
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Ströer Digital Media
Plac Europejski 2 | 00-844 Warszawa

office@stroerdigital.pl
+48 22 592 45 00

Kontakt dla reklamodawcy:
tomasz.niewinski@stroerdigital.pl
+48 22 592 45 57

hubert.switalski@stroerdigital.pl
+48 22 592 45 99

Kontakt dla wydawcy:
zakup@stroerdigital.pl
+48 22 592 45 45

www.stroerdigitalmedia.pl

Jesteśmy największym biurem reklamy internetowej w Polsce. 
Reprezentujemy ok. 400 stron i serwisów internetowych, dla 
których generujemy przychody reklamowe poprzez sprzedaż 
kampanii dedykowanych, zasięgowych oraz targetowanych be-
hawioralnie. Rocznie realizujemy z sukcesem ok. 4 000 kam-
panii reklamowych, docierając do prawie 90 proc. Internautów 
w Polsce. Zapewniamy nie tylko monetyzację powierzchni, ale 
i doradztwo w zakresie rozwoju i zarządzania produktem rekla-
mowym.

Naszym klientom oferujemy profesjonalną obsługę i szerokie 
portfolio nowoczesnych produktów reklamowych, dzięki którym 
skutecznie docierają oni do grup docelowych. Wielokrotnie zdo-
bywaliśmy wyróżnienie miesięcznika MMP, dla najlepszego biura 
reklamy na rynku.

Aktywnie poszerzamy nasze kompetencje i zakres prowadzo-
nych działań. Oferujemy najbardziej rozbudowany i precyzyjny 
system do monitoringu reklamy w Internecie – AdReport. Dyna-
micznie rozwijający się dział Digital naszej firmy z powodzeniem 
prowadzi dla naszych klientów działania Social Media i e-PR. 
Jako pierwsi na polskim rynku na szeroką skalę wprowadziliśmy 
badanie ad viewability i all-human traffic. Od początku działal-
ności jesteśmy członkiem IAB Polska. Aktywnie uczestnicząc w 
pracach grup badawczych i współredagując raporty branżowe, 
przyczyniamy się do rozwoju branży reklamy internetowej w Pol-
sce.

Od 2016 roku wspiera nas swoją technologią i know-how mię-
dzynarodowa Grupa Ströer, jeden z liderów na europejskim ryn-
ku reklamy.
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