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Agenda konferencji 
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1. Powitanie uczestników  wideokonferencji i ogłoszenie konkursu

•.Iwona Dziedzic-Gawryś (Specjalista ds. Public Relations Eniro Polska)

2. Prezentacja metodologii badania 

•. Izabela Jagodzińska (Research Manager w firmie Millward Brown SMG/KRC)

3. Prezentacja wyników badania

•. Magdalena Wypychowicz (Członek Zarządu i Dyrektor Działu Rozwoju  Produktów Eniro Polska)

4. Sesja pytań  i odpowiedzi. Na pytania będą odpowiadać:

•.  Magdalena Wypychowicz (Dyrektor Działu Produktów i Usług Eniro Polska)

•.  Izabela Jagodzińska ( Research Manager Millward Brown SMG/KRC)

•.  Iwona Dziedzic-Gawryś (Specjalista ds. Public Relations Eniro Polska)

5. Informacja o konkursie 

7. Podziękowanie i zakończenie spotkania



Harmonogram konferencji
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1. Informacje o projekcie badawczym

3. Rynek mobilny w Polsce

5. Wyniki badania: 

•  Częstotliwość korzystania

•  Miejsca korzystania z urządzeń   mobilnych

•  Sposoby korzystania

•  Poszukiwanie informacji o firmach/produktach

•  Aplikacje mobilne

•  Posiadane urządzenia

7. Podsumowanie



Informacje o projekcie
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1. Projekt, pt. „Zwyczaje Polaków związane z korzystaniem ze smartfonów i tabletów” 
został przeprowadzony przez instytut badawczy Millward Brown  na zlecenie Eniro 
Polska w okresie wakacyjnym bieżącego roku.

2. Badanie przeprowadzono techniką CAWI, czyli ankiety na stronie internetowej 
wypełnianej samodzielnie przez respondentów. 

3. Do badania zostali zaproszeni uczestnicy panelu internetowego IBIS prowadzonego 
przez Millward Brown od 2005 roku.

4. Respondentami w badaniu byli mieszkańcy Polski w wieku 18-65 lat, posiadający 
telefon komórkowy typu smartfon i używający Internetu w urządzeniu przynajmniej 
kilka razy w miesiącu.

5. W badaniu udział wzięły 542 osoby.



Rynek mobilny w Polsce
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Liczba użytkowników smartfonów vs. użytkowników tabletów

Wzrost rynku reklamy mobilnej 2012 vs. 2011

Źródło: IAB Polska 



Częstotliwość korzystania        
z urządzeń mobilnych
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Częstotliwość korzystania z Internetu za pomocą 
komputera, tabletu, smartfona
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Posiadacze smartfonów najczęściej wybierają komputer w celu 
skorzystania z Internetu, tymczasem popularność smartfonów jest niewiele 
mniejsza i stale rośnie. 

za pomocą komputera, n=540 za pomocą tabletu, n=218 za pomocą smartfona, n=542

96%

54%

72%

3%

39%

21%

0% 6% 7%
0% 1%

0%

Codziennie lub prawie 
codziennie
Kilka razy w tygodniu
Kilka razy w miesiacu
Radziej/ nie korzysta



Miejsca korzystania
z urządzeń mobilnych
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W domu 

W drodze 

W innym miejscu 

W samochodzie 

W pracy 

W kawiarni 

W środkach komunikacji miejskiej 

W szkole 

W restauracji 

W sklepie 

93%

48%

46%

43%

42%

34%

34%

29%

25%

17%

Posiadacze tabletów

N=218

87%

82%

72%

62%

73%

60%

65%

41%

52%

55%

Posiadacze smartfonów

Miejsca korzystania z Internetu z urządzeń mobilnych
porównanie
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Smartfon jest zawsze pod ręką, dlatego jest częściej niż tablety 
wykorzystywany poza domem. 

N=542



Sposoby korzystania
z urządzeń mobilnych
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E-maile - wysyłanie i odbieranie 
Czytanie wiadomości 
Oglądanie wideo, TV internetowej, VOD 
Korzystanie z portali społecznościowych 
Poszukiwanie informacji, danych z różnych dziedzin 
Granie w gry 
Słuchanie muzyki 
Poszukiwanie informacji o produktach, usługach, sklepach 
Używanie usług bankowych 
Zakupy w sklepach internetowych 
Informacje o rozkładach jazdy środków komunikacji
Zakupy na portalach aukcyjnych 
Używanie komunikatorów do rozmów lub wysyłania SMS
Używanie nawigacji, lokalizatorów usług mapowych
Rezerwacja biletów do kina lub teatru 
Rezerwacja stolika w restauracji 
Rezerwacja hotelu 
Inne 

75%

73%
65%

58%
57%
57%

52%
43%
43%
42%

38%
38%

34%
31%

22%
12%
12%

1%

Posiadacze tabletów

N=218

78%

81%
41%

61%
74%

40%
57%

64%
53%

26%
62%

28%
42%

70%
16%

5%
7%

1%

Posiadacze smartfonów

Cele korzystania z Internetu w urządzeniach mobilnych
porównanie
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Smartfon lub tablet w pełni zaspokajają potrzeby informacyjne 
i rozrywkowe, sytuacja i rozmiar ekranu determinują wykorzystanie. 

N=542



Poszukiwanie informacji         
o firmach i produktach
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13

Szukanie informacji za pomocą wyszukiwarek

Czytanie opinii innych konsumentów na stronach www/ forach

Porównywanie cen w porównywarkach

Czytanie opinii ekspertów w czasopismach/ na stronach www

Rozmowa z obsługą w sklepie

Pytanie osobiście lub przez telefon znajomych/ rodziny

Używanie mediów społ., aby poradzić się znajomych/ rodziny

Żadne z powyższych

84%

78%

70%

61%

46%

38%

21%

2%

Poszukiwanie informacji przed zakupem produktu 
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Total, N=542

Zakup poprzedza często długi proces zbierania informacji, przede 
wszystkim w wyszukiwarkach, czytanie opinii oraz porównywanie cen. 



Oceny produktów, usług przez 
konsumentów w internecie 

Porównywarki cen po to, aby porównać 
ceny z produktami 

Numer telefonu, kontakt 

Adres, opis drogi 

Informacje o produkcie, usłudze w pobliżu 
miejsca 

Żadne z powyższych 20%

44%

49%

51%

52%

56%

Posiadacze tabletów

N=218
10%

47%

64%

62%

41%

45%

Posiadacze smartfonów

Wyszukiwanie informacji o produktach, usługach, firmach
smartfon i tablet - porównanie
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N=542

Dla użytkowników smartfonów kluczowe są dane teleadresowe, 
natomiast większy ekran tabletów ułatwia przeglądanie opinii i porównywanie 
cen.



Lokalne wyszukiwanie informacji  – aplikacja 
Panorama Firm
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1. Aplikacja mobilna Panorama Firm znalazła się 
wśród najczęściej wymienianych aplikacji do 
wyszukiwania firm, produktów oraz usług.  

3. W kontekście lokalnego wyszukiwania informacji 
Panorama Firm jest liderem.

4. Aplikacja zawiera zweryfikowaną bazę danych, 
wysokiej rozdzielczości  mapy, informacje                 
o numerach budynków. 

5. Mobilna Panorama Firm jest bezpłatna. Można ją 
pobrać ze strony http://mobile.pf.pl



Informacje kontaktowe

Mapę dojazdu

Adres strony www

Adres firmy

Produkty sprzedawane przez firmę

Numer telefonu

Gdzie mogę kupić produkty firmy

Jakie usługi proponuje firma

Ocenę firmy

Jakie marki sprzedaje firma

Ekonomiczne informacje o firmie

Żadna z powyższych

42%

35%

34%

34%

33%

32%

22%

22%

22%

9%

5%

1%

Spodziewane informacje przy wyszukiwaniu 
danych o firmach
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Total, N=542

Możliwość kontaktu, lokalizacji i trasy dojazdu do firmy 
są kluczowe dla poszukujących informacji o firmach. 



Szuka innej firmy, marki

Używa innej wyszukiwarki

Pyta rodzinę, przyjaciół

Kończy wyszukiwania i nie przejmuje się tym

Pyta przechodniów na mieście

Inne

63%

38%

37%

19%

12%

1%

Nieudana próba znalezienia informacji
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Brak pożądanej informacji szybko odsyła potencjalnego 
klienta do konkurencji. 

Total, N=542



Aplikacje mobilne
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Aplikacje mobilne – znajomość i pobieranie
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Nie; 2%

Tak; 98%

Wiedza o możliwości pobierania i instalacji

Tak; 88%

Nie; 12%

Pobieranie kiedykolwiek

Total, N=542 Osoby znające aplikacje 
mobilne, n=530

Aplikacje mobilne są popularne i pobierane, ale najchętniej 
bezpłatnie.   



Darmowe

Płatne

100%

29%

Rodzaj pobranych aplikacji

SMS

Przelew bankowy

Aplikacją banku w smartfonie

Pay Pal

Kartą kredytową, debetową podłączoną do konta w sklepie z aplikacjami

Inny sposób

30%

21%

18%

16%

14%

1%

Sposoby płacenia za aplikacje

Pobierane aplikacje i sposoby płacenia

20

Osoby, które pobrały kiedykolwiek aplikacje, n=465

Najwygodniejszy sposób płatności  to SMS, najbezpieczniejszy 
i łatwy w obsłudze.



Aby otrzymywać zniżki do wykorzystania w sklepie

Jako kartę do zbierania punktów lojalnościowych

Do płacenia - jako kartę bankową/ kredytową

Jako klucz - aby zamykać i otwierać drzwi

Jako sposób identyfikacji - np. dowód osobisty

80%

69%

36%

27%

26%

Chęć skorzystania z różnych sposobów korzystania ze smartfonów 

Zdecydowanie tak i raczej tak

Stosunek do nowych sposobów korzystania ze smartfona
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Total, N=542

Nowe możliwości smarfonów budzą zainteresowanie, szczególnie 
możliwość otrzymywania zniżek lub zbierania punktów lojalnościowych. 



Posiadane urządzenia mobilne
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Posiadanie sprzętu: rodzaje smartfonów
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Posiadający smartfona, N=542

Dominują smartfony z ekranem dotykowym i systemem
operacyjnym Android. 

Android

Windows Phone

Symbian

IOS

BlackBerry OS

Nie wiem\trudno powiedzieć

69%

9%

9%

5%

2%

6%

17%

83%

Smartfon z pełną klawiaturą tzw. Qwerty
Smartfon z ekranem dotykowym



Podsumowanie
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1. Polacy są coraz bardziej mobilni.

2. Smartfony odgrywają dużą rolę w poszukiwaniu 
informacji o firmach, produktach i usługach.

3. Szukając lokalnych informacji, korzystamy                  
z dedykowanych aplikacji, np. Panorama Firm. 

4. Smartfon lub tablet w pełni zaspokajają potrzeby 
informacyjne i rozrywkowe.

5. Najczęściej  korzystamy z bezpłatnych aplikacji 
mobilnych. Najwygodniejszy sposób płacenia to 
sms.

6. Eniro bada zwyczaje Polaków, dopasowując swoją 
ofertę  do rosnącego dynamicznie rynku reklamy 
mobilnej.



Konkurs
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Dziękujemy za uwagę
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