Od funu do zakochania.
Sposób na dotarcie
do pokolenia Z
Raport przygotowany
przez agencję twożywo
2019
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o raporcie

3

Żyjemy w bardzo dynamicznie zmieniającym się świecie.
Coraz więcej spraw załatwiamy za pośrednictwem internetu.
Dla młodego pokolenia obecność w sieci jest sposobem na
życie. To tutaj toczy się ich życie towarzyskie. Za pomocą
sieci poznają nowych ludzi, zdobywają wiedzę, szukają inspiracji
i robią zakupy. Internet sam w sobie generuje nowy rodzaj
potrzeb, a także zachowań i preferencji.

Ma to bardzo duży wpływ na zmiany zachodzące w branży reklamowej.
Młodzi ludzie mają do niej specyficzne podejście. Zmieniają się kanały,
narzędzia. Reklama musi być bardziej sprofilowana pod kątem preferencji
młodego pokolenia. Jednym z podstawowych celów prowadzonego badania
jest uzyskanie wiedzy dotyczącej opinii młodego pokolenia na temat
korzystania z internetu oraz preferowanych form i kanałów reklamy.
Kluczowym wydaje się ustalenie, w jaki sposób młodzi ludzie korzystają
z internetu. Raport z badania to próba odpowiedzi na zaprezentowane wyżej
pytanie ogólne, a także bardziej szczegółowe pytania, które pomogą uzyskać
pełen obraz sytuacji. Ponadto celem badania było sprawdzenie, z jakich
kanałów najchętniej korzystają, a także ile czasu dziennie na to poświęcają.
Ważną kwestią była chęć ustalenia, jakie treści i formy są dla grupy badawczej
najbardziej atrakcyjne, co przyciąga ich uwagę i co sprawia, że decydują się
na zakup. Odpowiedzi na powyższe pytania stanowią istotne źródło wiedzy
służącej jako pomoc w tworzeniu skutecznych strategii komunikacji.
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gen Z
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Pokolenie Z nie chce mieć poczucia, że ktoś próbuje im coś
sprzedać – osoba, która reklamuje dany produkt musi w stu
procentach rozumieć jego przesłanie i filozofię marki.

Generacja Z o wiele chętniej reaguje
w mediach społecznościowych – co

FOMO
(Fear Of Missing Out)

jest

stosunku

– lęk przed pominięciem

do Millenialsów, którzy z większym

istotnego wydarzenia, które

entuzjazmem podchodzili do reklamy

miało miejsce w mediach

na reklamy online oraz te obecne
sporą

różnicą

przychodzącej

za

w

pośrednictwem

społecznościowych.

maila. Postmillenialsi są do tego
przyzwyczajeni od dziecka – stąd
też głośno się mówi o FOMO.

Próba badawcza to tzw. pokolenie Z, czyli generacja ludzi technologii
i internetu. W naszym wywiadzie skupiliśmy się na rozmowach z osobami
powyżej 16 roku życia. Jest to wartościowa część najbardziej atrakcyjnej
i licznej grupy dla naszych reklamodawców. Pokoleniem Z nazywa się
zazwyczaj ludzi urodzonych po 1995 roku. Specyfiką tego pokolenia jest to,
że ich naturalnym środowiskiem są nowoczesne technologie. Generacja Z
składa się z indywidualistów, którzy są niepokorni, czasami wręcz
egoistyczni. Jednocześnie są to osoby bardzo kreatywne, ceniące samorozwój i niezależność. Praktycznie od urodzenia są związani z nowoczesną
technologią. W naturalny sposób powoduje to, że reklamodawcy muszą
wciąż szukać nowych, nieszablonowych sposobów na zdobycie serca Zetek.
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generacja Z
i internet
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generacja Z żyje online

Generacja Z to pokolenie wychowane w dobie Internetu.
W przeciwieństwie do ich rodziców czyli „Iksów”, którzy
dzieciństwo spędzili na podwórku, ich wczesne lata i dorastanie
to epoka dynamicznej cyfryzacji i rozwoju technologii.
Jak wynika z badania przeprowadzonego przez agencję twożywo ponad
40 proc. przedstawicieli tej grupy korzysta z internetu średnio 2-4 godzin
dziennie, a co piąty powyżej 4 godzin dziennie. Przekładając to na język
„kadrowy”, Zetka jest na „pół etatu” online. Jedynie nieco ponad 10 proc.
spędza mniej niż godzinę w sieci, a co piąty – do dwóch godzin.

45 %
25 %

20%

10%
do 60 min.

1 – 2h

2 – 4h

Pyt. 1 Ile czasu dziennie średnio spędzasz w internecie
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powyżej 4h

generacja Z szuka wiedzy i rozrywki w internecie

Jak przystało na generację wychowaną w dobie internetu aż 69 proc.
badanych czerpie wiedzę oraz poszukuje informacji w sieci. Blisko 60 proc.
traktuje internet jako źródło rozrywki, a ponad połowa szuka w nim inspiracji.
Obraz sposobu życia i funkcjonowania jest widoczny także w fakcie,
iż ponad połowa badanych uważa, że korzysta z internetu, ponieważ są
„tam” ich znajomi. Dla 46 proc. badanej grupy internet to także narzędzie
do robienia zakupów. Blisko co czwarty ankietowany przyznaje, że korzysta
z internetu, ponieważ sam może tworzyć treści.

69 %

badanych czerpie
wiedzę oraz poszukuje
informacji w sieci

60 %
traktuje internet
jako źródło rozrywki

46 %
traktuje internet
jako narzędzie do
robienia zakupów
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69 %
59
56
52
46
22

%

%

%

%

%

czerpię
informacje
/wiedzę

poszukuję
rozrywki

moi znajomi
„tam” są

poszukuję
inspiracji

robię zakupy
online

sam/a mogę
tworzyć treści

18 %

obawiam się,
że coś mnie
ominie ...

2%

inne

Pyt. 2 Dlaczego korzystasz z internetu
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generacja Z w mediach społecznościowych

Media społecznościowe należą do generacji Z. Korzystają z nich
chętnie, a większość osób korzysta z co najmniej kilku kanałów.

Zdecydowanym faworytem jest Instagram,
z którego korzysta 73 proc. badanych.
Na drugim miejscu jest Facebook wskazany przez 65 proc. osób. Na podium
znalazł się także YouTube, z którego regularnie

korzysta

ponad

połowa

(54

proc.) badanych. To pośrednio potwierdza
tezę, że „Zetki” szukają w sieci rozrywki
i inspiracji, a mediów społecznościowych
używają do kontaktowania się i dzielenia
treściami ze znajomymi. Spośród kanałów
socialowych popularny wśród generacji
Z jest także Snapchat – korzysta z niego

73 %
65 %
54 %

co czwarty badany. Jedynie 18 proc. osób
używa natomiast Tik Toka, co pokazuje,
że w porównaniu ze światowymi trendami,
w Polsce ten kanał nie jest tak popularny, jak
tradycyjne media społecznościowe i roz-

43 %

wija się głównie wśród młodszej części
Pokolenia. Ciekawe jest natomiast to,
że blisko połowa badanych – 43 proc.
korzysta z Twittera. Jedynie 11 proc.
badanych wskazuje Pinterest.
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11 %

25 %
22 %
18 %
3%
4%

Pyt.3 Z jakich kanałów w internecie najwięcej korzystasz
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generacja Z ogląda YT

Wśród kanałów do oglądania video zdecydowanym liderem jest Youtube,
który wybiera aż 73 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazł się Instagram,
który wskazała ponad połowa (56 proc.) osób. W przypadku oglądania
treści video nieco mniejszą popularnością cieszy się Facebook (38 proc.)
oraz Tik Tok (22 proc.). Pozostałe strony www wybiera natomiast blisko
co trzeci pytany (29 proc.). Wśród wymienianych spontanicznie kanałów
dominują platformy serialowe – Netflix oraz HBO Go.

56 %

38 %
29 %
22 %
10%
3%

Pyt. 4 Z jakich kanałów do oglądania video korzystasz
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73 %

Wśród pytanych przedstawicieli generacji Z większość wskazała, że najchętniej z internetu korzysta w domu – 82 proc. Duża część badanych przyznaje
ponadto, że z internetu korzysta w trakcie dojazdów – 67 proc. Blisko połowa
(49 proc.) korzysta z internetu, będąc w przestrzeni publicznej. Prawie połowa jest online w szkole (43 proc.), a 38 proc. osób przyznaje, że z internetu
korzysta, będąc w pracy.

82 % 67 % 49 %
w domu

podróże,
dojazdy

w przestrzeni
publicznej

43 % 38 %
w szkole

w pracy

Pyt. 5 Gdzie najczęściej jesteś online
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generacja Z
i reklama
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Mówi się, że pokolenie Z to najbardziej odporna
na reklamę grupa odbiorców, a jednocześnie uważani
są za najbardziej atrakcyjną grupę konsumentów.
Są kreatywni i niezależni. Lubią wydawać pieniądze
na własne potrzeby. Mają przy tym inne podejście
do własności. To pokolenie, dla którego minęły czasy
pasywnej komunikacji. Chcą tworzyć i wywierać wpływ
na innych użytkowników. Planując komunikację do tej
grupy, trzeba pamiętać, że marketing to oni. Dlatego
należy stale śledzić ich zainteresowania i trendy.
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outdoor nadal rządzi

Jak wynika z badania niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o reklamę
jest outdoor, który preferuje ponad połowa – 59 proc. osób. Wysoko
znalazły się także reklama w prasie (31 roc.) oraz w radio (29 proc.).
Reklamy

angażujące

influencerów

są

wybierane

przez

27

proc.

badanych. To poziom porównywalny z reklamą w kinie (22 proc.).
Blisko co piąty ankietowany wskazuje natomiast reklamy w internecie
(19 proc.) oraz reklamy video (18 proc.). Najmniejszą sympatią cieszą się
lokowania produktów – jako preferowane wskazuje je jedynie 6 proc. osób
oraz ulotki – 5 proc.

59
outdoor

22 %
reklama
w kinie

%

31 %

29 %

27 %

19 %

18 %

13 %

6%

5%

reklama
w prasie

reklama
w radio

reklama
video

reklama
online

lokowanie

ulotki

Pyt. 6 Jakie formy reklamy preferujesz
17

influencerzy

reklama TV

muzyka podbija serca generacji Z

Pytani o to, na co zwracają uwagę w przekazie reklamowym, przedstawiciele generacji Z na pierwszym miejscu wskazują muzykę (62 proc.).
Równie atrakcyjny jest

dla nich niestandardowy pomysł – 59 proc.

Dla blisko połowy istotne jest także humor – 45 proc. oraz design
– 43 proc. Znane twarze są dla nich drugorzędną kwestią w przekazie
reklamowym – za istotne w przekazie reklamowym znaną twarz uważa
jedynie co trzeci ankietowany.

62% 59 %

muzyka

niestandardowy
pomysł

45 % 43%

humor

design

Pyt. 7 Na co zwracasz uwagę w przekazie reklamowym
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34%
znana
postać

jakie reklamy irytują generację Z

Badanie pokazuje, że generacja Z niechętnie odnosi się
do różnych form reklamy w internecie.
Wśród ankietowanych przedstawicieli Gen Z aż 42 proc. za najbardziej
irytujące reklamy uważa mailingi. Blisko co trzeciego ankietowanego irytuje
reklama na Facebooku – 32 proc. oraz Instagramie i stronach www – po
29 proc. Wśród bardziej tradycyjnych form reklamy najmniejszą popularnością cieszą się ulotki, które za irytujące uznaje je 35 proc. osób. Podobny
wynik zarejestrowały reklamy SMS, które wskazało 37 proc. badanych.
Podobnie z reklamą tv – za irytującą uznaje ją 34 proc. generacji Z.
Za najmniej irytującą uznają outdoor – jedynie 4 proc. oraz reklamę
w prasie, którą wybrało 6 proc. osób.

42 %
37 %

mailing

reklama sms

35 %

ulotki

34 %

reklama tv

32 %

reklama
na fb

29 %

reklama
na instagramie

29 %

reklama
na stronach
www

25 %

reklama
na YT

16 %

radio

6%

reklama
w prasie

4%

outdoor

Pyt. 8 Jakie Twoim zdaniem reklamy są najbardziej irytujące
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generacja Z
i marki

20

To, że w przekazie reklamowym
należy bardziej przykładać się do
oprawy dźwiękowej i wizualnej już
wiemy. Ale analizując zachowania
i decyzje zakupowe generacji Z,
warto także zastanowić się, jak
marki powinny się komunikować,
aby zdobyć ich serce. Zetki przede
wszystkim kupują bardzo świadomie. Chcą być niepowtarzalni,
wyróżniający się, ale też wierni
sobie. Chętniej wybiorą markę na
bazie opinii znajomego niż pod
wpływem hasła reklamowego.
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najważniejsza jest jakość i autentyczność

Zetki to pokolenie świadomych ludzi. Aż 69 proc. badanych za kluczowe
przy wyborze konkretnej marki wskazuje jakość. Równie ważna jest autentyczność, którą wybiera 62 proc. badanych. To niezwykle ważne przy
budowaniu strategii komunikacji i kształtowaniu osobowości marki.
Widać tu podejście Zetek do otaczającego świata. Nie lubią naiwnych
przekazów i zwyczajnie wychwycą fałsz. Dlatego tak ważna jest spójność,
a kluczowym wydaje się bardzo precyzyjne poznanie, zrozumienie
ich zachowań oraz dopasowanie komunikacji do tej grupy docelowej.
Z badania wynika, że mimo młodego wieku, ważna jest dla nich nie
tylko „otoczka”, ale też funkcjonalność produktu – wskazuje ją 38 proc.
badanych. Dla blisko co czwartego ankietowanego istotne jest także
poszanowanie środowiska naturalnego oraz dla co piątego – zaangażowanie
społeczne marki.

69 %

62 %

52 %

38 %

23 %

20%

jakość

autentyczność

funkcjonalność

poszanowanie
dla środowiska

tradycja

zaangażowanie
społeczne

Pyt. 9 Jakie wartości powinna mieć marka, abyś zdecydował się na jej zakup
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generacja Z wybiera eventy i video

Dla młodego pokolenia niezwykle ważna jest możliwość
bezpośredniego przeżywania i doświadczania.
Są to osoby, które uwielbiają celebrować życie, a tym co ważne dzielą
się potem ze światem. Dlatego też zdecydowana większość badanych
wskazała eventy jako najbardziej preferowane aktywności ze strony
marek – wybrało je 62 proc. osób. Blisko połowa (46 proc.) Zetek jako treści
przygotowywane przez marki wskazuje video, np. w formie teledysków, co
pokrywa się z faktem, iż w reklamie lubią muzykę i autentyczność. Teledyski
to bowiem bardzo plastyczne formy, za pomocą których możemy tworzyć
autentyczny i spersonalizowany content oparty na ciekawym story. Z tego
też względu Zetki rzadziej wskazują artykuły sponsorowane (27 proc.) czy
treści influencerów (26 proc.).

62 %

eventy

46%

materiały
video,
teledyski

29 % 27% 26%
treści
w SoMe

advertoriale

treści
influencerów

Pyt. 10 Jaki rodzaj treści przygotowywanych przez marki preferujesz
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jak generacja Z dokonuje wyborów

Pytani o to, dlaczego decydują się na wybór konkretnej marki, zdecydowana
większość Zetek wskazuje cenę (80 proc.). Niemniej jednak równie istotne są
opinie znalezione w internecie o danej marce (41 proc) oraz fakt, iż marka
wyraża moją osobowość. To tu tkwi sekret udanej komunikacji. Dla Zetek
bowiem oprócz ceny ważne są takie wartości jak personalizacja. A jako
że sami uwielbiają wyróżniać się i wyrażać siebie to taka też musi być
marka, którą wybierają. Ponadto dla blisko co czwartego badanego
ważne jest, że daną markę wybiera ich znajomy. Stąd też stosunkowo
niskie zainteresowanie reklamami angażującymi znane twarze, influencerów
czy lokowania produktów.
Znana twarz sprzedaje tylko dla co piątego przedstawiciela Zetki. Nieco
wyżej oceniany jest nawet atrakcyjny pakiet lojalnościowy tak charakterystyczny dla starszych grup wiekowych. Jedynie 16 proc. badanych twierdzi,
że wybiera daną markę ze względu na reklamę.

80 %
%%
41
42

kieruje się
opiniami

40 %

marka wyraża moją
osobowość

26 %

wybierają ją
moi znajomi

22 %

oferuje atrakcyjny
pakiet lojalnościowy

20 %
16 %

decyduje
cena

promuje ją
znana osoba

35 %

zwróciłam/em
uwagę na reklamę

Pyt. 11 Dlaczego decydujesz się na wybór konkretnej marki
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podsumowanie
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Badanie przeprowadzone na zlecenie agencji twożywo pokazało kluczowe
cechy wyróżniające Generację Z w zakresie korzystania z internetu, postrzegania reklam oraz motywacji w wyborze konkretnych marek.

Jeśli przedstawiciel pokolenia Z
czegoś nie wie, szuka odpowiedzi
na to pytanie w internecie.
Charakterystyczne jest więc to,
że do internetu ma stały dostęp.
Jednocześnie deklaruje, że irytuje
go reklama w internecie. Dlatego,
co ciekawe, woli przekaz reklamowy
offline – np. outdoor radio i prasa.

Korzysta z internetu, ponieważ
są „tam” jego znajomi, a także do
robienia zakupów. Dla wielu osób
z pokolenia Z bycie w internecie
to sposób, aby nie ominęło ich nic
ważnego.

Chętnie korzysta z wielu kanałów
social media, ale krytycznie podchodzi do treści, które się tam
znajdują.

Zdecydowanie woli treści video.
Dlatego w reklamie ceni muzykę.
Ważne także, aby przekaz wyróżniał się niestandardowym pomysłem oraz designem. To dla Gen Z
o wiele ważniejsze niż znana twarz.
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Zetka szuka wyjątkowych wrażeń
i przeżyć. Nie tylko korzysta z produktu, ale doświadcza marki. To
dlatego uwielbia eventy i materiały
video np. teledyski.

Przedstawiciel pokolenia Z to
świadomy indywidualista. Uwielbia wyrażać siebie i szuka takich
marek, które pomogą wyrazić jego
osobowość.

Poszukiwanie inspiracji i korzystanie z rozrywki to ważne aspekty codziennego funkcjonowania
w środowisku online. Nieodzownie
wiąże się to również z potrzebą
zaspokajania informacji.

Marka ma dla niego znaczenie, ale
jednocześnie chce, by cena była
racjonalna, dlatego istotna jest
dla nich wysoka jakość, za którą
nie przepłaci. Ważna dla niego jest
autentyczność i tradycja. Chętnie
decyduje się na wybór marki, która
angażuje się w działania związane
z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Generacja Z to obecnie najliczniejsza grupa konsumentów. Wnioski z badania
pokazują, że marki już w tej chwili muszą zmienić swoje podejście. Produkt,
aby był atrakcyjny musi mieć wartości dodane. Nie tylko funkcjonalność jest
ważna. Wybór konkretnej marki to sposób dla Gen Z na wyrażenie siebie
i własnej indywidualności. Stąd najbliższe lata rytm wyznaczać będzie personalizacja. Marki będą dostarczać konsumentowi wyjątkowych wrażeń
i doświadczeń, którymi to Zetki będą dzieliły się ze światem za pomocą
profili na social mediach. Aby zdobyć serca i portfele Zetek, czy raczej
otworzyć aplikację banku na smarfonie, będzie liczyła się tylko autentyczna
komunikacja.
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dziękujemy
twożywo sp. z o.o. sp. k.
ul. Zwycięzców 2
03-941 Warszawa
tel +48 664 027 475

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie agencji kreatywnej twożywo na reprezentatywnej
grupie respondentów w wieku 16 - 24 lat metodą PAPI w lipcu 2019 roku. W badaniu
respondenci odpowiadali na pytanie dotyczące korzystania z internetu, preferowanych form
reklamy oraz treści przygotowywanych przez marki.

Wszystkie zamieszczone tutaj treści są chronione prawem autorskim Copyright Twożywo sp. z o. o. sp. k.
Żadna część zamieszczonych w tej prezentacji materiałów i koncepcji mechanizmów marketingowych nie może
być powielana w jakiejkolwiek formie ani jakikolwiek sposób bez uzyskania wcześniej zgody na piśmie od firmy
Twożywo sp. z o. o. sp. k.
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