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W „roku mobile” i „roku big data", a nawet „smart data" to miękka szmaciana zabawka z Bie-
dronki okazała się prawdziwym zjawiskiem, chociaż sama w sobie nie jest wcale smart i nadaje 
się wyłącznie do przytulania. Liczba anegdot, memów i kopii Świeżaków jest imponująca. Dość 
powiedzieć, że niektórzy lekarze w 2017 r. w dowód wdzięczności od pacjentów zamiast zwycza-
jowych czekoladek otrzymywali kupony na Świeżaki. 
Projekt Biedronki nie ma raczej szansy na Cannes Lion w kategorii Innovation, jednak warto mu 
poświęcić trochę uwagi i wyciągnąć wnioski. 
Pierwszy to genialny branding samej akcji, zdecydowanie copywriter stanął tu na wysokości 
zadania. Bo gdyby były to po prostu „Warzywniaki” albo „Pluszaki”, na pewno efekt byłby 
gorszy. 
Drugi to prosta mechanika oparta na wyśmiewanym przecież już od dawna zbieraniu naklejek. 
Jak się okazuje, jednak da się bez apki, smartfona, gry miejskiej, VR czy internet of things. Przy-
najmniej do szerokiej grupy docelowej, stojącej w kolejce do kasy. 
Trzeci – to „twist w stronę CSR", chociaż to oczywiście absurd. Sądzę jednak, że aura promocji 
zdrowego żywienia wokół akcji także zrobiła swoje. Oczywiście nie wierzę, że po akcji ze Świe-
żakami dzieci masowo zajadać się będą brokułami, bakłażanami i kalafiorami. 
Podsumowując branżowy rok 2016, w redakcji „MMP" nazwaliśmy go Rokiem Lewandowskich. 
Kolejny – 2017 – okazał się Rokiem Świeżaka. 
Nie odważę się prognozować, co będzie dalej, ale mam tylko nieco obrazoburczą refleksję, że 
oba zjawiska – Lewandowscy i Świeżaki – są dość odległe od tego, co w branży uważa się za 
gorące trendy. Z technologią mają niewiele wspólnego, w niewielkim stopniu wykorzystują big 
data i programmatic. A jednak oba – tu przepraszam za określenie Państwa Lewandowskich  
– projekty są na pewno smart. 

Tomasz Wygnański, zastępca redaktora naczelnego „Media & Marketing Polska”
 

ŚWIEŻAKA
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STYCZEŃ
 ►  Po raz pierwszy organizacje zrzeszające producentów suplementów diety wypracowują 

standardy samoregulacji.
 ►  Maciej Mizuro prezesem wydawnictwa Motor-Presse Polska. Zastąpił Krzysztofa  

Komara.
 ► Toyota po 20 latach rozstaje się z Saatchi & Saatchi w Polsce.
 ►  Maurice Levy zapowiedział, że w połowie roku odejdzie ze stanowiska CEO 

Publicis Groupe. Na czele struktury Arthur Sadoun.

MARZEC
 ► Piotr Tyborowicz prezesem TVN Media.
 ►  Anna Putts szefową komunikacji marketingowej UPC  

w Polsce i regionie.
 ► PSA (Peugeot i Citroën) za 2,2 mld euro kupuje Opla od GM.
 ► Japoński koncern Asahi właścicielem Kompanii Piwowarskiej.
 ► Marcin Maj odchodzi z OS3 po 15 latach.

MAJ
 ► Witold Pasek dyrektorem marketingu Grupy Lotos.
 ► T-Mobile Polska z diametralnie zmienia komunikację reklamową.
 ►  Dentsu powołuje Isobar Poland Group. Na czele Agata Szeliga-Stasz-

kiewicz. 
 ►  Tomasz Pawlikowski przejmuje obowiązki Piotra Morkowskiego, 

CEO Saatchi & Saatchi IS. 

LUTY
 ►  Serwis VoD Showmax rozpoczął działalność  

w Polsce.
 ►  Waldemar Gasper dyrektorem Biura Reklamy 

TVP (odejdzie w czerwcu).

KWIECIEŃ
 ►  Nokia powraca na rynek, Katarzyna Mroczkow-
ska szefową marketingu polskiego oddziału.

 ►  Ringier Axel Springer Media nabył pozostałe  
25 proc. udziałów w Onecie.

CZERWIEC
 ►  Maciej Radkiewicz dyrektorem Biura Reklamy 

TVP (odejdzie we wrześniu).
 ►  PZU przejmuje kontrolę nad Pekao SA w ramach 

„repolonizacji” banków.
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LIPIEC
 ►  Zsuzsanna Óhidi zarządza Marquard Media  

Polska. Iwona Kossmann odchodzi.

WRZESIEŃ
 ► Ewelina Czuba pokieruje Biurem Reklamy TVP.
 ►  WPP ogłasza powstanie Wavemakera, połączonych struktur MEC  

i Maxusa. 
 ► Anna Lubowska CEO GroupM w Polsce.
 ► Wraca Zebra Wedla.

LISTOPAD
 ► T-Mobile przenosi budżet mediowy z Publicis Media do GroupM.
 ► Agencja Bridge2Fun wchłania FCB Warsaw.

GRUDZIEŃ
 ►  Zuzanna Warowna-Toruńska, dyr. zarządzajaca Grupy Ogilvy,  

zapowiada, że wiosną 2018 r. odejdzie. Następczynią Agnieszka 
Wasilewska.

 ► Grupa Polsat kupiła kanały TV od Grupy ZPR Media za 103 mln zł.
 ► Initiative obronił budżet Orange Polska.

SIERPIEŃ
 ►  Discovery Communications ogłasza, że kupi Scripps  

Networks Interactive (właściciela TVN) za 14,6 mld dol.  
Finał na początku 2018 r.

 ►  Marek Kozłowski szefem komunikacji marketingowej  
PKO BP.

 ►  Dziewięciu menedżerów odchodzi z Saatchi & Saatchi IS, 
m.in. Michał Glapiński, managing director, i Kacper Kłos, 
executive vice president.

PAŹDZIERNIK
 ► PLL LOT z pierwszą dużą kampanią od 5 lat.
 ► Dorota Haller szefową marketingu Huawei Polska.
 ► Orlen wprowadza własną markę O!
 ►  Monika Bronowska, COO Publicis Media, odchodzi i zostaje 

prezesem Netsprinta.
 ►  Paola Sandoval dyrektorem ds. marketingu w Coca-Cola Po-

land Services. 
 ►  Jacek Szulecki executive creative directorem w Leo Burnett. 
 ►  Dariusz Andrian na czele Young & Rubicam Brands w Polsce. 
 ►  Edyta Sadowska, prezes Ringier Axel Springer Polska,  

odchodzi. 
 ►  Publikacja Białej Księgi dobrych praktyk przetargowych pod 

auspicjami m.in. SAR i PSML. 

08

12
MMP1/2018.indb   113 18/12/17   13:04



PRZETARGI 2017

KRONIKA > 

114  MMPONLINE.PL  STYCZEŃ 2018 

Za nami kolejny rok, który obfitował w przetargi mediowe. 
Globalne rozstrzygnięcia znacząco przełożyły się na nasz 

rynek. Prezentujemy najciekawsze konkursy i zmiany, do 
jakich doszło w 2017 r. 

Kolejność według wartości budżetu klienta; dane za Kantar Media w okresie listopad 2016 r. – październik 2017 r.
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VML I PAPAYA FILMS 
DLA SAMSUNGA
Dokument „Missed Spaceflight” zrealizowany dla marki Samsung przez Papaya 
Films, Melt i VML zasługuje na uznanie nie tylko ze względu na jakość realizacji, 
ale również za sam pomysł. Film w reżyserii Bartosza Dombrowskiego przedsta-
wia historię o generale Tadeuszu Kuziorze, najmłodszym spośród czterech pol-
skich pilotów, wytypowanych do misji Sojuz 30, który ostatecznie nie wziął w niej 
udziału. W świetny sposób prezentuje możliwości technologii VR.

PZL DLA WEDLA
Wyrazy uznania za powrót do początków We-
dla! Kreacja nawiązuje do słynnego plakatu re-
klamowego, który powstał w 1926 r. na zlecenie 
samego Jana Wedla. Autorem grafiki był Leo-
netto Cappiello zwany ojcem współczesnej re-
klamy, twórca wielu kreacji, m.in. dla Cinzano. 
Rodzinna firma Wedla posługiwała się znakiem 
w materiałach reklamujących sklepy w kraju 
i na świecie (Paryż, Nowy Jork). Sylwetka 
chłopca na zebrze do dziś jest obecna w formie 
neonu na dachu zabytkowej kamienicy przy uli-
cy Szpitalnej w Warszawie, w której znajduje 
się najstarsza Pijalnia Czekolady E.Wedel.

DDB & TRIBAL 
DLA HUAWEI
Kolejna marka telefonu w tym krótkim zestawieniu. 
Agencja DDB & Tribal we współpracy z domem produk-
cyjnym Papaya przygotowały kampanię smartfonu Hu-
awei P10. Reżyserem filmów był Jan Foryś. Pomysł kre-
atywny opiera się na przedstawieniu trzech scenek 
dziejących się u fotografa specjalizującego się w portre-
tach. Oprócz fotografa bohaterami komunikacji były 
owady: ważka, osa i mucha i to prasową część kampanii 
chcielibyśmy wyróżnić najbardziej. W druku też można 
reklamować nowe technologie. 

GOLDENSUBMARINE 
DLA SPECJALA
Najszersza w historii tej marki z portfo-
lio Grupy Żywiec kampania reklamowa, 
w której GoldenSubmarine sięga do hi-
storii i przypomina około 30 lokalnych 
legend z północy Polski. Opowieści 
Specjala w komiksowej formie znalazły 
się na kilkunastu muralach w głównych 
miastach regionu. Chcemy więcej wie-
dzieć o mazurskich płanetnikach!

Podobnie jak w ubiegłym roku nie było nam łatwo wybrać wyróżniających się kampanii z naszego 
podwórka. Wyróżniających się oczywiście w pozytywny sposób. Wybraliśmy cztery, 
które wpadły nam w oko i zapadły w pamięć. 

NAJLEPSZE 
KAMPANIE 2017ROKU
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EB
Marka niegdyś kultowa, potem zapomniana, teraz 
wręcz aspirująca. Walczy o całkowicie nową grupę kon-
sumentów, którzy nie mogli go zakosztować w „różo-
wych latach dziewięćdziesiątych”. Właśnie do młodych 
kieruje swoją komunikację, z nowoczesnym designem 
i nieoczywistym, lecz śpiewnym copy w reklamach.

LOT
W ciągu 2 lat LOT uruchomił ponad 40 nowych połączeń, 
w tym 4 dalekodystansowe (Azja i USA), zatrudnia nowe 
załogi, w ciągu 9 miesięcy ub.r. przewiózł blisko 3,7 mln 
pasażerów i wystartował z największą od 5 lat kampanią 
reklamową. W br. dostanie 3 nowe Dreamlinery (w sumie 
będzie miał ich 11). Według prognoz zysk za ub.r. 
powinien przekroczyć 300 mln zł z 2016 r.

RESIBO
Ich olejek do demakijażu 
szturmem wziął prasę kobiecą 
i celebrycko-blogerskie serca. 
W rekordowym tempie marka 
stała się niemalże synonimem 
nowej fali polskich kosmety-
ków naturalnych. Wysoka pół-
ka, wysokie loty.

ALLEGRO
Od Legend po Dziadka w wan-
nie. Komunikacja na poziomie 
„wow”. Prosimy o więcej.

WAWEL
Pozytywna rewolucja w komu-
nikacji i w składzie produktów. 
Wawel smakuje coraz lepiej 
i jeszcze czyni dobro. 

Przez cały rok bacznie obserwujemy marki, piszemy o ich kampaniach, zbieramy o nich dane.
Jednak nasza „Kronika” to miejsce, w którym pozwalamy sobie na bardziej subiektywną ocenę 
osiągnięć brandów. Wskazujemy te, które po prostu podbiły nasze serca, które osobiście lubimy, 
z którymi wiążemy nadzieje, i takie, które naszym zdaniem zaliczyły największe wpadki. 

MARKI W GÓRĘ, MARKI W DÓŁ     

HUAWEI
W 2015 r. firma zwiększyła udział w ryn-
ku z 8 do 22 proc. Na koniec ub.r. już 
niemal co czwarty smartfon sprzedany 
nad Wisłą nosił logo tej chińskiej marki. 
Póki Lewandowski celnie strzela, póty 
Huawei rośnie..?
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NETFLIX
W poprzedniej edy-
cji „Kroniki" był 
u nas marką „w dół". 
Teraz jednak to już 
lovemark, potrze-
bował tylko czasu.

ANSWEAR.COM
Polski sklep internetowy rośnie 
w siłę, m.in. dzięki dobrej kampanii 
„We are the Answear”. Prowadzi eks-
pansję na kolejne kraje Europy Środ-
kowo-Wschodniej. 

PGE
Szczytny cel (koncern mecenasem Muzeum Powstania 
Warszawskiego) zniweczony przez fatalną kreację re-
klamową. Jako przestroga. 

NC+
Eleven Sports do spółki z Polsatem w ciągu dwóch lat skutecznie 
uszczupliły prawa do transmisji czołowych rozgrywek piłkarskich plat-
formy. Czy abonenci przedłużą umowy choćby dla golfa? Tu też wyrosła 
im konkurencja w postaci Golf Channel Polska.

TIGER
W złym guście żart na profilu marki 
skończył się aferą, która kosztowała 
agencję utratę klienta, a markę – spory 
uszczerbek na wizerunku. Szybka i ade-
kwatna reakcja władz firmy nieco zła-
godziła gorycz.

OPEL
Marka na dużym zakręcie. Opel, którego na tych łamach 
tyle razy chwaliliśmy, idzie w ręce Francuzów – koncer-
nu PSA. Opel był zawsze marką wyjątkową: łączył wy-
obrażenie o niemieckiej solidności z amerykańską prak-
tycznością i egalitaryzmem (spadek po GM). Czy Astra 
na platformie Peugeota będzie nadal hitem?

ŁOWICZ
Po przejęciu przez Maspex Wadowice 
marka z tradycjami ożyła, odmłodnia-
ła i nabrała soczystości i kolorów. Wy-
razista i konsekwentna komunikacja 
nie daje o sobie zapomnieć.

TESCO
Mimo starań nie może się podźwignąć. By uspokoić 
pracowników i utrzymać  klientów, potrzebuje po-
rządnej nowej strategii. Cięcia w biurze i zamykanie 
sklepów to wyjątkowo desperacki sposób na po-
prawę rentowności. 
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prosinach w sprawie Tigera Jakub Bie-
rzyński, prezes  domu  mediowego 
OMD, poinformował na swoim facebo-
okowym profilu, że sprzedaż tej marki 
na początku sierpnia wyraźnie 
wzrosła.
Jak wynika ze wstępnej analizy 2017 r., 
wyraźnie widać, że w KER dominują 
sprawy dotyczące internetu, co z jednej 
strony jest związane z rosnącą popu-
larnością tego medium jako nośnika 
reklamy, z drugiej zaś konsumentom 
zdecydowanie łatwiej jest odszukać 
kwestionowany przez nich przekaz w sie-
ci, nawet jeśli kampania była realizo-
wana również w innych kanałach ko-
munikacji. Rada Reklamy odnotowuje 
wzrost liczby prowadzonych spraw  
– rok 2017 może być pod  tym wzglę-
dem rekordowy, przy jednoczesnym 
spadku liczby skarg.  Przyczyną jest 
rosnąca świadomość konsumentów, 
którzy szybko wychwytują  nieprawid-
łowości.
Podobnie jak w poprzednich latach 
zdecydowana większość skarg rozpa-
trywanych w KER dotyczy kwestii do-
brych obyczajów, odpowiedzialności 

społecznej i dyskryminacji (stereotypizacji płci). Wniosek chyba powi-
nien być prosty. Konsumenci rok w rok wskazują, gdzie agencje i mar-
keterzy popełniają błąd i jakie kampanie im się nie podobają, a ci rok 
w rok nie słuchają.  

Wstępne statystyki podają, że do koń-
ca października br. do Komisji Etyki Re-
klamy  wpłynęło  około 350 skarg, z cze-
go w przypadku 218 były prowadzone 
rozprawy. W 2016 r. takich rozpraw 
było 169. 
Z danych tych, niestety, możemy wy-
ciągnąć nie tylko optymistyczne wnio-
ski. Z jednej strony przyczyną zwięk-
szenia tych liczb na pewno jest większa 
świadomość konsumentów, z drugiej 
chyba mniejsze poczucie odpowie-
dzialności marketerów lub samych 
agencji. 
Widzimy przecież, że reakcje na rekla-
my, które w oczywisty sposób  uprzed-
miotowiają czy wręcz  obrażają kobie-
ty, nie były nigdy tak głośne, a jednak 
reklam tych teraz jest zdecydowanie 
więcej. Nie dotyczy to przecież tylko 
przekazów związanych z płcią. Post, 
który pojawił  się w rocznicę powsta-
nia, to tylko jeden element „linii krea-
tywnej",  która nigdy nie powinna poja-
wić się w mediach. Był to oczywisty 
przypadek niechlujności i rutyny 
w pracy agencji i braku reakcji klienta, 
który pewnie przy akceptacji nawet nie 

zdawał sobie sprawy z czekających go konsekwencji. 
A jakie konsekwencje mogą spotkać marketera po opublikowaniu 
„nieudanej" kreacji? Oczywiście na początku fala hejtu w internecie 
i groźba bojkotu marki. A sprzedaż? Kilka tygodni po wszystkich prze-

Rada Reklamy zazwyczaj nie ujawnia 
niepełnych danych ze względu na 
konieczność  audytowania ich po 

zamknięciu roku. W tym przypadku  
zrobiła wyjątek i podała „MMP”  

ogólne dane z zaznaczeniem,  
że mogą  one ulec zmianie po audycie. 

TEKST: KATARZYNA KACPRZAK

REKORDY
NAJCZĘŚCIEJ SKARŻONE 
REKLAMY WG MEDIÓW:

PLAKATY FUNDACJI 
PRO PRAWO DO ŻYCIA 

25 skargi* 
TIGER ENERGY DRINK 

6 skarg
PIWO EB (REKLAMY 
NA CHODNIKACH) 

5 skarg
ZBÓJ ENERGY DRINK 

4 skargi 
PORTAL 

ZAADOPTUJ FACETA

4 skargi

* KER nie rozpatruje 
przekazów niekomercyjnych, 

czyli kampanii społecznych czy 
politycznych

NAJCZĘŚCIEJ SKARŻONE 
REKLAMY WG MEDIÓW:

INTERNET

90 spraw
TELEWIZJA 

57 spraw
REKLAMA ZEWNĘTRZNA

28 spraw
RADIO 

12 spraw
MARKETING BEZPOŚREDNI  

11 spraw
Prasa

4 sprawy
Kino 

3 sprawy

ZBIGNIEW GAJEWSKI, DYREKTOR GENERALNY ZS RADY REKLAMY

Komisja Etyki Reklamy na ogół nie ma wątpliwości, gdy rozpatruje skargi dot. wprowadzania konsumentów w błąd. Dość 
łatwo potwierdzić lub oddalić takie zarzuty. Na ogół arbitrzy uważają, że reklamy nie mogą pomijać istotnych dla konsumen-
ta informacji, np. ograniczeń w promocji, które przekłamują główny przekaz. Dostrzegamy kilka stopni wprowadzania w błąd 
przez reklamy. Reklama ewidentnie nieprawdziwa na szczęście trafia się coraz rzadziej. Częściej skarżony jest przekaz niepeł-
ny. Najczęściej są to reklamy oparte na niedopowiedzeniach, eksponujące jedną cechę produktu, ale ukrywające inne, równie 
ważne dla jego istoty. Konsumenci skarżą się też na reklamy porównawcze oraz naśladownicze, kiedy promocja jednego 
produktu naśladuje promocję innego, próbując zmylić co mniej domyślnych. Znacznie trudniej jest oceniać skargi dotyczące 
stereotypizacji płci, głównie kobiet. W tym zakresie mamy bowiem do czynienia z niejednoznacznym odbiorem społecznym. 
Konsumenci nowocześni, młodsi, oskarżają nawet najdrobniejsze przejawy pokazywania kobiet w roli gospodyń, kucharek lub 

obiektów seksualnych. Większość jest jednak mniej restrykcyjna. Nie akceptuje oczywiście skrajności, ale one już w reklamach niemal nie występują. 
Komisja musi zatem oceniać niuanse, a tu jest znacznie trudniej. Warto więc przypomnieć reklamodawcom, by wyjątkowo starannie używali wizerunku 
kobiet, ale też dzieci w swoich przekazach.
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Rozgrywki sportowe w Polsce, podobnie zresztą jak i na świecie, cieszą się 
ogromną popularnością. Dzięki dobrym wynikom polskiej reprezentacji 
w ciagu ostatnich dwóch lat do łask kibiców wróciła piłka nożna. Ponad 
13,3 mln (źródło: Nielsen Audience Measurement) średniej widowni me-
czów z udziałem Polaków w telewizji, ponad 1 mln wzmianek z #EURO2016 
(źródło: SociaPylon) w internecie i szacowany na poziomie 55 mln zł (źród-
ło: Nielsen Audience Measurement) przychód z reklam dla nadawców w cza-
sie mistrzostw Europy 2016 we Francji pokazuje skalę zjawiska w Polsce. 
Biorąc pod uwagę kwalifikację polskiej reprezentacji do mistrzostw świata 
w Rosji, już teraz wiemy, że lato 2018 r. będzie gorące.

PIŁKARZE – INTERNETOWI CELEBRYCI I INFLUENCERZY
W czasie Euro 2016 Robert Lewandowski oficjalnie współpracował z kilku-
nastoma markami. Bardziej złośliwi twierdzili, że prawie „wyskakiwał z lo-
dówki”. Nie dziwi to, że marki, czując potencjał, kują żelazo póki gorące 
i chętnie kooperują z pierwszoplanowymi postaciami turnieju. Poza stan-
dardową współpracą na linii marka – zawodnik, piłkarze na bieżąco rela-
cjonują turniej na swoich kanałach społecznościowych, tworząc nową 
przestrzeń dla reklamodawców. 
Jednak marka nie musi być oficjalnym sponsorem turnieju, aby włączyć się 
do gry. Jak wynikało z badań ARC Rynek & Opinia tuż przed rozpoczęciem 
Euro 2016, co piąty Polak nie znał sponsorów mistrzostw. Poza tymi, którzy 
oficjalnie mogą komunikować nazwę czy logo, pojawiają się ci, którzy na-
wiązują w ofercie i komunikacji do tematu, budując skojarzenia z wydarze-
niem. Nie trzeba być oficjalnym sponsorem, aby włączyć się kontekstowo 
w emocje, które przeżywają kibice. A te w czasie takich rozgrywek są naj-
ważniejsze. Nadchodzący mundial to wyzwanie dla reklamodawców, ale 
i szansa dla tych, którzy chcą zaistnieć w świadomości kibiców. Biorąc pod 
uwagę dotychczasowe doświadczenia, można założyć, że clutter komuni-
kacyjny będzie ogromny. Historia pokazuje też, że najciekawsze kampanie 
wcale nie były realizowane przez oficjalnych sponsorów.
Jako wstęp do planowania strategii warto przypomnieć kampanię T-Mobi-

Mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn w Rosji w 2018 r. 
to szansa na sukces nie tylko dla polskich piłkarzy, ale i reklamodawców.

GORĄCY
MARKETINGOWY MUNDIAL

le z Lewandowskim, który była nam bliższa niż kampania oficjalnego 
sponsora, czy Media Markt, które mimo porażki Polski zdecydował się 
nagrodzić kibiców rabatem. Na przestrzeni ostatnich turniejów marki za-
chęcały do kolekcjonowania szklanek, szczęśliwych sznurówek, wywiesza-
nia flag. Więksi gracze produkowali seriale, nagradzali pakietem internetu 
za każdego gola, a oficjalni sponsorzy rozdawali bilety na turniej. 

FACEBOOK, INSTAGRAM, A NAWET VR I AR
Dwa lata temu piłka nożna zdominowała czerwiec na wszystkich platfor-
mach społecznościowych. Najczęściej używanymi hashtagami na polskim 
Twitterze były #EURO2016 i #POL, najbardziej dynamicznie rósł profil Le-
wandowskiego, a najbardziej angażowały posty naszych piłkarzy z po-
dziękowaniem za wsparcie kibiców. Na YouTube oficjalny kanał reprezen-
tacji Polski „Łączy nas piłka” odnotował ponad 24 milionów wyświetleń 
(źródło: SoTrender YouTube/Instagram/Twitter Trends Czerwiec 2016). 
Nowe formaty i możliwości reklamowe na wszystkich platformach spo-
łecznościowych tylko spotęgują zjawisko. Konsumenci będą streamować 
na żywo, celebrować zwycięstwa oraz podglądać turniej od kuchni. 
Potencjału upatruję w botach, które będą relacjonować turniej na podo-
bieństwo newsletterów oraz w trendzie na show-off. W ramach Faceboo-
ka warte wykorzystania będą opcje ankiet, reklamy in-stream oraz popu-
larny wśród influencerów live streaming. Instagram dzięki popularnym 
Stories (ok. 3 mln użytkowników w Polsce) da możliwość do kreowania 
turniejowej rzeczywistości. Biorąc pod uwagę, że tylko mały odsetek kibi-
ców będzie na miejscu, potencjału upatruję w komunikacji z wykorzysta-
niem VR czy AR. Dlaczego by nie zasiąść w wirtualnym fotelu kibica podczas 
meczu Biało-Czerwonych? Różnorodna, realtimeowa i crossplatformowa 
aktywność użytkowników stworzy nową platformę do komunikacji marki 
z konsumentami. A tym samym doczekamy się ciekawych i efektywnych 
kampanii do poturniejowych analiz.

Natalia Skrzypek, digital development manager, Vizeum Polska 
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Jeśli zdefiniować „grupę śmierci” jako taką, w której każdy może wygrać 
z każdym, to do takiej trafiliśmy, ale mogło być znacznie gorzej. Zestawienia 
grup C, D, E i F robią na mnie znacznie większe wrażenie. W pierwszej z nich 
każda z drużyn będzie musiała dać z siebie wszystko od samego początku, 
walka o awans przebiegać będzie bowiem między Francją, Danią i Peru oraz 
Australią – to nie są słabe drużyny. Argentyna, Islandia, Chorwacja i Nigeria 
– tutaj też ostra walka, bo do domu wrócą dwie drużyny z ambicjami na 
jedną ósmą finału co najmniej. Brazylia, Szwajcaria, Kostaryka i Serbia – po-
dobnie, ale pretendentów z ambicjami mamy tu trzech. Niełatwy start czeka 
Niemców, bo Meksyk, Szwecja czy Korea na pewno postawią wysokie wyma-
gania urzędującym mistrzom. W kontekście tych grup zespoły z zestawień A, 
B i G mają łatwiejsze życie, a wielką niewiadomą pozostaje nasza grupa, w któ-
rej losowanie skojarzyło Polskę, Kolumbię, Senegal i Japonię.
„Polscy piłkarze grają w najlepszych klubach” – to hasło przyświecające budo-
wie kadry, która losowana była z pierwszego koszyka. Jest ono odzwierciedle-
niem pewnej prawdy rynkowej, która pozwala z nadzieją patrzeć na przyszłość 
rywalizacji w rosyjskich mistrzostwach. Kluczowi zawodnicy naszych rywali 
znani są naszym piłkarzom – nie będziemy jechać w nieznane.
Piotr Zieliński i – mam nadzieję – Arkadiusz Milik znają ostoje gry defensywnej 
Senegalu, bo Koulibaly to podstawowy obrońca Napoli. Keita Balde po latach 
spędzonych w Lazio jest kolegą z zespołu Kamila Glika (podobnie jak Radamel 
Falcao – as Kolumbijczyków), który miał okazję rywalizować w Serie A z Nian-
giem, w czasach gdy ten był zawodnikiem Milanu. Graczem Rossoneri był też 
Carlos Bacca, który obecnie odbudowuje się w Villareal. Robert Lewandowski 
chwalił przyjście Jamesa Rodrigueza do Bayernu i na pewno podpowie kolegom 
jak neutralizować walory ofensywnego pomocnika Cafeteros.
Gros zawodników Senegalu gra na co dzień w Anglii i we Francji – w pierw-
szych i drugich ligach tych krajów: Liverpool, West Ham, Everton, Birming-
ham, Wolverhampton, Bordeaux, Caen czy Saint Etienne – nie robią już jed-
nak takiego wrażenia na naszych zawodnikach, którzy w ligowych 
zmaganiach często stają naprzeciw podobnym wyzwaniom. A rozgrywki li-
gowe oglądają przecież nasi trenerzy śledzący dyspozycje kadrowiczów. Bay-
ern, Borussia, Monaco, Napoli, Wolfsburg czy kluby z Anglii – to powoduje, że 
nasi zawodnicy prezentują dzisiaj inną mentalność niż na poprzednich mi-
strzostwach, na których byliśmy. Jesteśmy dzisiaj drużyną dojrzalszą, bar-
dziej świadomą zalet, wad i celów. Daleki jednak jestem od twierdzenia, że 
jesteśmy wielkim faworytem grupy. Dlaczego?

Losowanie MŚ w Rosji wywołało w kraju 
niemałe emocje – niemal jak dobry mecz. 
Rozpoczyna się wspaniały czas oczekiwania 
na przyszłoroczny event. Poznaliśmy rywali, 
którymi będą reprezentacje Senegalu, 
Kolumbii oraz Japonii. Panuje opinia, że to 
łatwa grupa. Nie do końca się zgadzam, mogło 
być gorzej, ale w światowych mistrzostwach 
nie ma łatwych rywali.

ŁATWA GRUPA? 

Reprezentacja Senegalu: Mane, Koulibaly i Balde to razem 100 mln euro na 
rynku transferowym, a kolejnych czterech kolegów z drużyny wycenianych 
jest na 15-18 mln euro każdy. Cała szeroka kadra gra w klubach z Anglii, Fran-
cji, Belgii, Turcji. My nie jesteśmy dużo gorsi, ale czy selekcjoner Nawałka 
znajdzie 25 zawodników grających w czołowych europejskich ligach? Rywale 
są postawni, silni, szybcy – trzeba będzie mieć na nich sposób, bo przepycha-
nie się z nimi może nie być skutecznym rozwiązaniem. Kolumbijczycy grają 
też w rodzimej lidze czy argentyńskiej lub brazylijskiej, ale ich wiodące po-
staci odgrywają czołowe role we Włoszech, w Hiszpanii, Anglii i Grecji. James, 
Bacca, Cuadrado, Zapata i Sanchez z Tottenhamu są wprawdzie warci razem 
ponad 100 mln euro, ale  Bayern, Juve czy Samp to dla naszych kadrowiczów 
chleb powszedni – nie będzie tu ani „terra incognita”, ani strachu przed reno-
mowanym rywalem. Szybcy i dobrzy technicznie, ale i my mamy swoje atu-
ty, z którymi będą się musieli liczyć rywale. Dla porównania: RL9, Zielek, Glik 
i Szczęsny to – wg Transfermakrt – 115 mln euro. Nasza kadra jest najdroższa 
wg niemieckiego portalu (220 mln euro), ale konkurenci są blisko: 217,5 mln 
euro  Senegal i 200 mln euro Kolumbia.
Teoretycznie outsiderem grupy powinna być Japonia, której zawodnicy są war-
ci na rynku mniej niż nasi i z małymi wyjątkami wszyscy grają w lidze Kraju 
Kwitnącej Wiśni. Absolutnie nie należy ich jednak lekceważyć: wybiegani, zdy-
scyplinowani, waleczni, ale przede wszystkim doświadczeni. Od 20 lat obecni 
na mistrzowskiej imprezie, a w 2010 r. wyszli z grupy, by przegrać z Paragwajem 
dopiero w rzutach karnych – to nie jest słabeusz. Dodatkowo w 1996 i 2002 r. 
wygrywali (towarzysko) z naszymi reprezentacjami, aplikując Polakom 7 goli…
Mundial to wyludnione ulice, to kumplowskie spotkania i wspólne kibicowa-
nie, to weryfikacja naszych profili kardiologicznych. Zanim do tego dojdzie, 
czekają nas sparingi, test mecze, ale przede wszystkim: dla piłkarzy  
– mecze ligowe, m.in z rywalami z którymi przyjdzie nam zagrać w grupie 
mundialowej. Dla sztabu trenerskiego – okres rozpoznania rywali i opraco-
wania taktyki na mecze. Dla działaczy PZPN – przygotowanie wartościo-
wych sparingów, a dla mediów i kibiców – czas pompowania balona, oby 
w pozytywnym kontekście. 
Wynik losowania jest obiecujący, ale należy podejść do niego z pokorą. Jest 
dobrze, a może być jeszcze lepiej. Dla tej kadry, dla nas kibiców, mundial w Rosji 
to wydarzenie życia i należy zrobić wszystko, by od połowy czerwca przyszłego 
roku wszyscy Polacy z dumą kibicowali w nadziei na tak wyczekiwany sukces.   
              Hubert Borucki, redaktor naczelny portalu Polskagola.pl fo
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„OLA 
CIUPA ROZRZUCA 

OBORNIK,  
A KRZYSZTOF GOJDŹ 

BĘDZIE PRZEWODNIKIEM 
WIEŚNIACZKI W »DAMACH   

I WIEŚNIACZKACH.
PL«”

PODOBA NAM SIĘ OLA 
CIUPA, ALE TYM RAZEM 
NIE PRÓBUJEMY SOBIE 

WIZUALIZOWAĆ JEJ 
AKTYWNOŚCI.

„DOTYCHCZAS MARKA 
HAIER PREZENTOWAŁA SIĘ 
POLSKIEMU KLIENTOWI 
PRZEDE WSZYSTKIM  

W OBSZARZE KOMUNIKACJI 
ONLINE W PROJEKTACH 

NIESZABLONOWYCH, TAKICH 
JAK WYRZUCENIE LODÓWKI 

PRZEZ BALKON"

POMYŚLEĆ, ŻE KIEDYŚ  
BYŁY SPOKOJNE CZASY, 

GDY PODCZAS GRUBEJ 
IMPREZY Z OKIEN 

AKADEMIKA STUDENCI 
WYRZUCALI JEDYNIE 

TELEWIZORY.

„KONKURS 
KULINARNY 

»GĘSINA NIE TYLKO 
NA ŚWIĘTEGO 

MARCINA« 
ZAKOŃCZONY”

„NOWYCH KONSUMENTÓW 
PRZEKONAĆ MA TAKŻE 
PROMOCJA „LE�OŚĆ 

LUB ZWROT PIENIĘDZY” 
TOWARZYSZĄCA KAMPAN�. 

„LE�OŚĆ” TO EMPIRYCZNY 
BENEFIT STOSOWANIA 

COLONU C” 

„AGENCJA POPROWADZI 
PROFIL NA FACEB�KU DLA 
KULTOWEJ MARKI OBUWIA 
PA�ADIUM B�TS. ICH 
»URBAN LEGENDĄ« JEST 
PODRÓŻNICZKA MARTYNA 

WOJCIECHOWSKA” 

„CO BYŁO PIERWSZE  
– KURA CZY JAJKO? TEN 

ODWIECZNY DYLEMAT NADAL 
SPĘDZA SEN Z POWIEK 

FILOZOFOM. PODOBNIE JEST 
Z PYTANIEM O TO, KTO JEST 
NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM 

CZŁOWIEKA – PIES CZY 
KOT?" 

"CZTERY LATA PÓŹNIEJ LINGERIE 
F�TBA� LEAGUE PRZEMIANOWANO 

NA LEGENDS F�TBA� LEAGUE. 
ZAWODNICZKI ZYSKAŁY NOWE, 
BARDZIEJ SPORTOWE STROJE, 
ZAMIAST DOTYCHCZASOWEJ 

BIELIZNY"

CZYTANIE KOMUNIKATÓW PRASOWYCH TO NASZA 
CODZIENNOŚĆ. CORAZ CZĘŚCIEJ ZAPOZNAWANIE  
SIĘ Z PRZESŁANYMI WIADOMOŚCIAMI WIĄŻE SIĘ  

Z NIEPOHAMOWANYMI WYBUCHAMI ŚMIECHU.  
W ODRUCHU MIŁOSIERDZIA AUTORÓW 

POTRAKTUJEMY JAK ARTYSTÓW 
ŚREDNIOWIECZNYCH – ANONIMOWO.  

ZOSTAWILIŚMY PISOWNIĘ  
ORYGINALNĄ.

ROZWIĄŻMY INNY 
ODWIECZNY DYLEMAT: 

ŻEBY UMIEĆ PISAĆ, 
TRZEBA UMIEĆ CZYTAĆ.

 PODPOWIADAMY KILKA INNYCH  
POMYSŁÓW NA POTYCZKI KULINARNE: 

„OSTRYGI NIE TYLKO NA ŚWIĘTEJ JADWIGI”, 
„INDYKI OD NIECHCENIA – NIE TYLKO NA 

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA”, „OWOCE MORZA 
KIEDY RANNA WSTAJE ZORZA”, „FLAKÓW 
DROBIOWYCH PEŁNA CZARA NA KACPRA, 

MELCHIORA I BALTAZARA”.

BRZMI OCZYSZCZAJĄCO. 
JAK MAWIALI STAROŻYTNI 

EMPIRYŚCI – KATHARSIS.

SKORO MOWA O LEGENDZIE  
I PODRÓŻACH TO 

DOMYŚLAMY SIĘ, ŻE CHODZI  
O SIEDMIOMILOWE BUTY.

SZCZERZE? A NAM JEST 
ŻAL, ŻE NIE ZOSTALI PRZY 

„LINGERIE” W NAZWIE I NIE 
POZYSKALI SPONSORA – NA 

PRZYKŁAD VICTORIA’S 
SECRET.
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WIDEO W INTERNECIE 
NADAL NAPĘDZA CAŁĄ 
REKLAMĘ ONLINE.  
JAKI  FORMAT/
NARZĘDZIE BĘDZIE 
W STANIE ODEBRAĆ 
MU MIANO DŹWIGNI 
E-REKLAMY?

Perspektywa roku to za mało, aby zdetronizować wideo,  
ale ten format będzie ewoluował. Stylistycznie coraz więcej 
będzie „ zwykłych scen”, dla których inspiracją jest kontent 
tworzony przez użytkowników, a coraz mniej wystudiowanych  
i bogatych scenograficznie spotów. Strategicznie – coraz 
częściej to sieciowe wideo będzie początkiem i pretekstem 
kampanii, a TV tylko kontynuacją i dopełnieniem.  
Formatowo – zaczerpnięte z sieci długości (3, 7, 10 sekund) 
zastąpią epickie opowieści.

Wideo pewnie będzie jeszcze długo głównym 
nośnikiem reklamy. Można sobie co prawda 
wyobrazić łatwiejsze w konsumpcji treści formy, 
 a właściwie bardziej wygodne nośniki, ale barierą 
są dzisiaj urządzenia, czyli uogólniając 
technologia. Mam tu namyśli rozszerzoną 
rzeczywistość i wirtualną rzeczywistość. I właśnie 
te dwie „rzeczywistości” dla nas, marketerów, 
będą niesamowitym polem do eksploracji. 

Wideo jest wciąż rosnącym formatem, 
choć nie pełni kluczowej roli w torcie 
reklamy online. Przewidujemy, że 
zmieniać się będzie technologia 
serwowania reklam, opierając się 
w większym stopniu na modelu 
programatycznym, mocno 
stargetowanym pod potrzeby 
konkretnego odbiorcy.

W najbliższym czasie rola wideo będzie stale rosnąć. Wystarczy 
spojrzeć, jakie narzędzia rozwija Facebook i w jaki sposób rośnie 
znaczenie YouTube, aby zobaczyć, że nie mamy do czynienia  
z chwilowym trendem. Patrząc na możliwości technologiczne,  
też powinniśmy się spodziewać dalszego rozwoju wideo online. 
Mamy coraz lepszy zasięg LTE, a koszt transferu danych stał się dużo 
bardziej przystępny. Dlatego coraz istotniejsze będą formy wideo 
dostosowane do mobile’u.

Rynek reklamy wideo rzeczywiście rósł dynamicznie w ostatnich latach 
zarówno na platformach Google i Facebooka, jak i w zakupie 
tradycyjnym czy programmatic. Nie sądzę, żeby jakiekolwiek narzędzie 
czy format szybciej budowało udziały rynkowe i osiągnęło tę skalę. 
Dynamicznie rośnie reklama natywna, natomiast udział tego rodzaju 
działań w wydatkach reklamowych jest ciągle bardzo niewielki. 
Spodziewam się, że raczej sama reklama wideo będzie ewoluować: 
obecnie już mamy próby eksperymentowania z krótszymi formatami, 
nawet kilkusekundowymi. 

Nie powiedziałbym, że napędza, bo czynników 
wzrostu jest szereg, jak choćby platformy 
social czy urządzenia mobile. I wszystkie się 
przenikają – mamy social wideo, mobilne 
wideo, mobilne social wideo... Wskazując 
dźwignię e-reklamy,  zwróciłbym jednak uwagę 
na urządzenia mobilne, tam kieruje się 
najwięcej uwagi użytkowników, tam zmierza 
coraz więcej budżetów.

W KTÓRYM KIERUNKU 
BĘDZIE EWOLUOWAĆ 
OFERTA SERWISÓW SVOD 
(NP. NETFLIX) ?

Prognozuję istotny wzrost lokalnych produkcji – tylko one są 
w stanie przyciągnąć szersze grono odbiorców i jednocześnie 
budować percepcję ciekawego kontentu. Ciekawe, czy na 
polskim rynku pojawią się eksperymenty z równoległymi 
premierami filmów na platformach i w kinach – byłby to 
czynnik hamujący tryumfalny marsz kina w Polsce do góry,  
na rzecz serwisów VoD. Trendem, który ku mojemu zdziwieniu 
bardzo wolno się rozwija, jest kontent serialowy tworzony 
pod dyktando widzów (w skali całego kraju  
na przykład) lub fabuły rozwijającej się zależnie od wyborów 
indywidualnych dokonywanych na interfejsie. 

SVoD – dzisiaj ich rozwój jest wyraźnie 
ograniczony jeszcze przez słabe oprogramowanie 
producentów Smart-TV. Przywołany tu Netfix cały 
czas lepiej się spisuje na domowym PC. Jakąś 
ścieżką wydaje się smartfon,  czyli rozwój 
aplikacji na urządzenia mobilne i w najbliższym 
czasie oferta SVoD chyba najszybciej będzie 
wykorzystywać tę przestrzeń biznesową.

Z pewnością ewolucja będzie szła  
w kierunku powstawania polskich 
produkcji dostępnych na tych 
serwisach. Przykład – „Ucho Prezesa”, 
nowy show „Saturday Night Live 
Polska”.

 Myślę, że kolejnym istotnym krokiem będzie realizacja lokalnych 
produkcji. Sukces „Belfra” I „Watahy” w telewizji na pewno został 
odnotowany przez serwisy SVoD i – jak wiemy –  już niebawem powin-
niśmy zobaczyć pierwsze polskie wysokobudżetowe produkcje.  
W 2018 r. ma mieć premierę polski serial od Netfliksa, za reżyserię 
którego odpowiada Agnieszka Holland. Zdecydowanie możemy 
spodziewać się bardzo jakościowej produkcji, która może znacząco 
wpłynąć na pozycję Netfliksa na polskim rynku. Warto będzie 
również śledzić losy platformy Player.pl i ich oferty Player+,  
gdzie po raz pierwszy bez długoterminowej umowy będzie  
można wykupić dostęp do oferty Canal+ i HBO.

Z perspektywy globalnego gracza, jak Netflix, polski rynek jest zbyt 
mały, żeby skupiać na nim uwagę i realizować odrębna strategię. 
Spodziewam się, że to, co zobaczymy w ofercie Netfliksa w Polsce, nie 
będzie dobiegać od tego, co jest dostępne na innych rynkach.  
W czym to będzie inne do tego, co jest dostępne obecnie?  
Prawdopodobnie pojawi się nowa oferta premium, czyli szybki dostęp 
do premier kinowych za dodatkową opłatą.

Docelowo taki model biznesowy, żeby nie 
opłacało się piratować treści. Czyli łatwość 
przystąpienia, łatwość wyjścia, przystępny 
koszt. I oczywiście szerokie spektrum treści, 
które zaspokoi każde gusta. To klucz do 
przyciągnięcia widza „na próbę”, by następnie 
przywiązać go do platformy. Własne unikatowe 
produkcje są miłe, ale z perspektywy polskiego 
rynku nie kluczowe do zdobycia pozycji  lidera.

RYNEK TV  
CHARAKTERYZUJE  
W POLSCE STABILIZACJA 
WPŁYWÓW Z  REKLAM. 
CZY PRZEWIDUJĄ 
PAŃSTWO MARGIN-
ALIZACJĘ TEGO KANAŁU 
I W JAKIM  CZASIE?

Obserwuję ciekawe zjawisko, czyli zwalnianie slotów przez 
największych, transferujących wydatki do digitalu  
i wypełnianie tej luki przez mniejsze, często lokalne firmy.  
W warunkach relatywnie taniej telewizji zarówno emisyjnie, 
jak i coraz częściej produkcyjnie – taki trend będzie się 
wzmacniał. 

TV z perspektywy pokolenia digital native to 
trochę inna konsumpcja TV, bardziej tematyczna  
i w stylu on demand.  
Nie tyle będzie to marginalizacja, ile ewolucja.

Młodzi ludzie konsumują treści 
głównie z internetu, zatem wraz ze 
zmianami pokoleniowymi z pewnością 
nastąpi marginalizacja telewizji.  
Już w tej chwili ten trend jest bardzo 
widoczny i ma wpływ na decyzje 
budżetowe wielu producentów. 

Spodziewamy się zmian, ale nie drastycznych. Wciąż w przypadku 
działań zasięgowych telewizja odgrywa jedną z kluczowych ról. 
Największe zmiany widać w przypadku kanałów tematycznych 
skierowanych do nastolatków. Dane, jakie ostatnio pojawiły się na 
temat oglądalności kanałów muzycznych, pokazują, że w przypadku 
tej konkretnej grupy mamy do czynienia z bardzo drastyczną zmianą. 
Kultowa stacja MTV straciła w ciągu roku ponad 60 proc. udziałów  
w oglądalności. Co jasno pokazuje, że nastolatkowie tego typu treści 
szukają dziś w internecie, a nie telewizji.

Rynek TV jest daleki od marginalizacji; być może w ciągu najbliższych 
kilku lat wydatki na reklamę online przekroczą wydatki na reklamę TV, 
natomiast nadal udział TV pozostaje na wysokim dwucyfrowym 
poziomie. Jest to kwestia zmian przyzwyczajeń różnych grup 
użytkowników: co prawda młodzi użytkownicy konsumują już znacznie 
mniej TV, ale nadal jest to średnio ok. 1,5 do 2 godzin, nie wspominając  
o starszych użytkownikach, dla których czas oglądania może wynosić 
znacznie więcej. To powoduje, że telewizja jest nadal efektywnym 
kanałem dotarcia do masowego odbiorcy i – co za tym idzie – nie traci  
na atrakcyjności z punktu widzenia reklamodawcy.

Nie i jeszcze długo, długo nie. Zrównanie się 
wydatków na TV z digital to też kwestia kilku 
lat. To, że my wolimy oglądać Netfliksa czy 
Showmaksa, nie oznacza, że podobnie 
postępuje statystyczny Polak.

SMARTFON TO 
URZĄDZENIE, KTÓRE 
DOKONAŁO REWOLUCJI 
W REKLAMIE  
I KOMUNIKACJI.  
CO BĘDZIE NASTĘPNE?

Obstawiam z jednej strony rozproszenie digitalowej rewolucji 
na całe spektrum internet of things, z drugiej zaś mocny 
rozwój interfejsów głosowych. Alexa, Siri, ale też przenośne 
interfejsy głosowe, np. towarzyszące nam  
w samochodzie staną się czymś więcej niż gadżetem. 

Wydaje się, że naturalnym następcą smartfona 
będą… okulary AR (lub jakaś ich forma oparta  
na soczewkach, czyli wyświetlany obraz przed 
 lub na oku). Rozszerzona rzeczywistość i wirtualna 
rzeczywistość upomną się o okulary, bo po 
dopracowaniu będzie to dużo wygodniejsze 
urządzenie od smartfona, nawet gdyby był on  
w formie naklejki na skórę dłoni czy przedramienia.

Pozycja smartfonów przez następne kilka 
lat nie jest zagrożona. Z pewnością 
producenci będą dbali o to, by to 
narzędzie zyskiwało jeszcze więcej 
funkcji, opartych np. na technologii 
Augmented Reality. 

Nie sądzę, abyśmy w najbliższym czasie doczekali się gadżetu, który 
mógłby zrewolucjonizować świat w podobnym stopniu co smartfon. 
Spodziewam się coraz powszechniejszego wykorzystania VR przez 
konsumentów i tym samym działań komunikacyjnym pod to 
narzędzie. Jestem jednak pewien, że nie będziemy tu mieli do czynie-
nia z aż tak powszechnym dostępem do tego gadżetu. Będzie to 
raczej narzędzie wykorzystywane przez bardzo konkretne grupy, np. 
graczy komputerowych.

Kolejnej rewolucji spodziewam się w obszarze digital health. Jest to 
obszar, który bardzo dynamicznie się rozwija: pojawiają się kolejne 
technologie monitorujące różne aspekty funkcjonowania człowieka.  
Te technologie są coraz doskonalsze, tańsze, a więc i dostępne. 
Popularyzacja ich jest kwestią czasu: w zakresie tak bliskiego każdemu 
tematu, jakim jest zdrowie czy well-being, ewentualne bariery rozwoju 
tracą na znaczeniu. 

Jaka rewolucja? Steve nie żyje! Raczej nie  
z dnia na dzień, ale liczę, że objawi nam się coś, 
co zredukuje bariery smartfona, nie stwarzając 
w to miejsce nowych. Czyli nie będzie miało 
ekranu, nie będzie można tego zgubić, nie 
będzie trzeba ładować… Pole do popisu jest, 
tęgie mózgi z Alphabet czy facebookowego 
Building 8 już nad tym pracują.

PRZED NAMI MUNDIAL  
W ROSJI. JAKIE BĘDĄ 
TRZY NAJLEPSZE DRUŻY-
NY TEGO TURNIEJU.

Godząc serce i rozum, obstawiam dobry brązowy medal  
dla polskiej drużyny. A finał – tradycyjny i bez niespodzianek 
– cały świat za Brazylią, a wygrają Niemcy.

Oczywiście trzymam kciuki za naszą kadrę 
narodową i życzę im gry w spotkaniu finałowym 
mundialu, jeżeli chodzi o resztę, to łatwiej byłoby 
mi wytypować mistrzów świata w dowolnej 
żeglarskiej klasie olimpijskiej. 

Niemcy, Belgia i Polska. Francja, Niemcy, Brazylia Za Polakami przemawia nie tylko patriotyzm, ale również ich niezłe 
wyniki w ostatnim czasie. No i stałe typy, czyli Niemcy i Brazylia.

Korea, Panama, Arabia Saudyjska. To będzie 
mundial pełen niespodzianek…
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WIDEO W INTERNECIE 
NADAL NAPĘDZA CAŁĄ 
REKLAMĘ ONLINE.  
JAKI  FORMAT/
NARZĘDZIE BĘDZIE 
W STANIE ODEBRAĆ 
MU MIANO DŹWIGNI 
E-REKLAMY?

Perspektywa roku to za mało, aby zdetronizować wideo,  
ale ten format będzie ewoluował. Stylistycznie coraz więcej 
będzie „ zwykłych scen”, dla których inspiracją jest kontent 
tworzony przez użytkowników, a coraz mniej wystudiowanych  
i bogatych scenograficznie spotów. Strategicznie – coraz 
częściej to sieciowe wideo będzie początkiem i pretekstem 
kampanii, a TV tylko kontynuacją i dopełnieniem.  
Formatowo – zaczerpnięte z sieci długości (3, 7, 10 sekund) 
zastąpią epickie opowieści.

Wideo pewnie będzie jeszcze długo głównym 
nośnikiem reklamy. Można sobie co prawda 
wyobrazić łatwiejsze w konsumpcji treści formy, 
 a właściwie bardziej wygodne nośniki, ale barierą 
są dzisiaj urządzenia, czyli uogólniając 
technologia. Mam tu namyśli rozszerzoną 
rzeczywistość i wirtualną rzeczywistość. I właśnie 
te dwie „rzeczywistości” dla nas, marketerów, 
będą niesamowitym polem do eksploracji. 

Wideo jest wciąż rosnącym formatem, 
choć nie pełni kluczowej roli w torcie 
reklamy online. Przewidujemy, że 
zmieniać się będzie technologia 
serwowania reklam, opierając się 
w większym stopniu na modelu 
programatycznym, mocno 
stargetowanym pod potrzeby 
konkretnego odbiorcy.

W najbliższym czasie rola wideo będzie stale rosnąć. Wystarczy 
spojrzeć, jakie narzędzia rozwija Facebook i w jaki sposób rośnie 
znaczenie YouTube, aby zobaczyć, że nie mamy do czynienia  
z chwilowym trendem. Patrząc na możliwości technologiczne,  
też powinniśmy się spodziewać dalszego rozwoju wideo online. 
Mamy coraz lepszy zasięg LTE, a koszt transferu danych stał się dużo 
bardziej przystępny. Dlatego coraz istotniejsze będą formy wideo 
dostosowane do mobile’u.

Rynek reklamy wideo rzeczywiście rósł dynamicznie w ostatnich latach 
zarówno na platformach Google i Facebooka, jak i w zakupie 
tradycyjnym czy programmatic. Nie sądzę, żeby jakiekolwiek narzędzie 
czy format szybciej budowało udziały rynkowe i osiągnęło tę skalę. 
Dynamicznie rośnie reklama natywna, natomiast udział tego rodzaju 
działań w wydatkach reklamowych jest ciągle bardzo niewielki. 
Spodziewam się, że raczej sama reklama wideo będzie ewoluować: 
obecnie już mamy próby eksperymentowania z krótszymi formatami, 
nawet kilkusekundowymi. 

Nie powiedziałbym, że napędza, bo czynników 
wzrostu jest szereg, jak choćby platformy 
social czy urządzenia mobile. I wszystkie się 
przenikają – mamy social wideo, mobilne 
wideo, mobilne social wideo... Wskazując 
dźwignię e-reklamy,  zwróciłbym jednak uwagę 
na urządzenia mobilne, tam kieruje się 
najwięcej uwagi użytkowników, tam zmierza 
coraz więcej budżetów.

W KTÓRYM KIERUNKU 
BĘDZIE EWOLUOWAĆ 
OFERTA SERWISÓW SVOD 
(NP. NETFLIX) ?
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polskim rynku pojawią się eksperymenty z równoległymi 
premierami filmów na platformach i w kinach – byłby to 
czynnik hamujący tryumfalny marsz kina w Polsce do góry,  
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Prawdopodobnie pojawi się nowa oferta premium, czyli szybki dostęp 
do premier kinowych za dodatkową opłatą.

Docelowo taki model biznesowy, żeby nie 
opłacało się piratować treści. Czyli łatwość 
przystąpienia, łatwość wyjścia, przystępny 
koszt. I oczywiście szerokie spektrum treści, 
które zaspokoi każde gusta. To klucz do 
przyciągnięcia widza „na próbę”, by następnie 
przywiązać go do platformy. Własne unikatowe 
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rynku nie kluczowe do zdobycia pozycji  lidera.

RYNEK TV  
CHARAKTERYZUJE  
W POLSCE STABILIZACJA 
WPŁYWÓW Z  REKLAM. 
CZY PRZEWIDUJĄ 
PAŃSTWO MARGIN-
ALIZACJĘ TEGO KANAŁU 
I W JAKIM  CZASIE?

Obserwuję ciekawe zjawisko, czyli zwalnianie slotów przez 
największych, transferujących wydatki do digitalu  
i wypełnianie tej luki przez mniejsze, często lokalne firmy.  
W warunkach relatywnie taniej telewizji zarówno emisyjnie, 
jak i coraz częściej produkcyjnie – taki trend będzie się 
wzmacniał. 

TV z perspektywy pokolenia digital native to 
trochę inna konsumpcja TV, bardziej tematyczna  
i w stylu on demand.  
Nie tyle będzie to marginalizacja, ile ewolucja.

Młodzi ludzie konsumują treści 
głównie z internetu, zatem wraz ze 
zmianami pokoleniowymi z pewnością 
nastąpi marginalizacja telewizji.  
Już w tej chwili ten trend jest bardzo 
widoczny i ma wpływ na decyzje 
budżetowe wielu producentów. 

Spodziewamy się zmian, ale nie drastycznych. Wciąż w przypadku 
działań zasięgowych telewizja odgrywa jedną z kluczowych ról. 
Największe zmiany widać w przypadku kanałów tematycznych 
skierowanych do nastolatków. Dane, jakie ostatnio pojawiły się na 
temat oglądalności kanałów muzycznych, pokazują, że w przypadku 
tej konkretnej grupy mamy do czynienia z bardzo drastyczną zmianą. 
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znacznie więcej. To powoduje, że telewizja jest nadal efektywnym 
kanałem dotarcia do masowego odbiorcy i – co za tym idzie – nie traci  
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graczy komputerowych.

Kolejnej rewolucji spodziewam się w obszarze digital health. Jest to 
obszar, który bardzo dynamicznie się rozwija: pojawiają się kolejne 
technologie monitorujące różne aspekty funkcjonowania człowieka.  
Te technologie są coraz doskonalsze, tańsze, a więc i dostępne. 
Popularyzacja ich jest kwestią czasu: w zakresie tak bliskiego każdemu 
tematu, jakim jest zdrowie czy well-being, ewentualne bariery rozwoju 
tracą na znaczeniu. 

Jaka rewolucja? Steve nie żyje! Raczej nie  
z dnia na dzień, ale liczę, że objawi nam się coś, 
co zredukuje bariery smartfona, nie stwarzając 
w to miejsce nowych. Czyli nie będzie miało 
ekranu, nie będzie można tego zgubić, nie 
będzie trzeba ładować… Pole do popisu jest, 
tęgie mózgi z Alphabet czy facebookowego 
Building 8 już nad tym pracują.

PRZED NAMI MUNDIAL  
W ROSJI. JAKIE BĘDĄ 
TRZY NAJLEPSZE DRUŻY-
NY TEGO TURNIEJU.

Godząc serce i rozum, obstawiam dobry brązowy medal  
dla polskiej drużyny. A finał – tradycyjny i bez niespodzianek 
– cały świat za Brazylią, a wygrają Niemcy.

Oczywiście trzymam kciuki za naszą kadrę 
narodową i życzę im gry w spotkaniu finałowym 
mundialu, jeżeli chodzi o resztę, to łatwiej byłoby 
mi wytypować mistrzów świata w dowolnej 
żeglarskiej klasie olimpijskiej. 

Niemcy, Belgia i Polska. Francja, Niemcy, Brazylia Za Polakami przemawia nie tylko patriotyzm, ale również ich niezłe 
wyniki w ostatnim czasie. No i stałe typy, czyli Niemcy i Brazylia.

Korea, Panama, Arabia Saudyjska. To będzie 
mundial pełen niespodzianek…

KAMILA KOWNACKA 
MANAGING DIRECTOR, DIGITAL RESOLUTION 

(GRUPA OMD)

PIOTR HASSINE
MANAGING DIRECTOR, THE DIGITALS  

(GRUPA S/F)

BARTOSZ SIKORA 
DIGITAL BUSINESS DEVELOPMENT 

DIRECTOR,  
HAVAS MEDIA GROUP
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Z POTENCJAŁEMNARTY
Tak jak w „Kronice 2016”, tak i teraz zaproponowaliśmy agencjom i studiom projektowym przygotowanie identyfikacji 
i reklamy dla nowej marki. W tym roku są to polskie narty. Na rynku tego typu produktów, gdzie od lat dominują 
mocne marki globalne, polski rynek ciągle można określić mianem niszowego. Coraz odważniej jednak prze 
do przodu. Polscy producenci z sukcesem wyróżniają się i technologią, i designem. Po zeszłorocznej edycji naszego 
minikonkursu zdarzyła się niezwykła historia. Agencja Opus B Brand Design przygotowała projekt opakowania miodu 
pitnego Kwarta, który powstał właśnie w odpowiedzi na nasz brief sprzed roku i został opublikowany w naszym 
magazynie, i otrzymała za niego złotą nagrodę w konkursie projektowym Pentawards oraz nagrodę główną  
w prestiżowym konkursie Red Dot. Trzymamy kciuki za wszystkie tegoroczne projekty narciarskie.  

BRIEF KREATYWNY Takie zadanie otrzymały agencje i studia projektowe.
PRODUKT 
Narty polskiej produkcji

MARKA 
Nazwa produktu (marki) również jest przedmiotem konkursu. Agencja może, ale nie musi, zaproponować też nazwy submarek

ZADANIE DLA  AGENCJI• Stworzenie nazwy produktu (marki) i ewentualnie nazw submarek.
• Stworzenie logotypu i ewentualnie innej identyfikacji wizualnej.• Stworzenie hasła promującego produkt.• Stworzenie layoutu dowolnej formy reklamowej (do wyboru: reklama prasowa, banner internetowy, kadr spotu reklamowego itp.) wykorzystującej nazwę, logotyp i hasło. Reklama nie musi zawierać wszystkich ww. elementów. Dobrze byłoby, gdyby zaproponowana reklama podkreślała, że produkt powstał w Polsce, bo kategoria „polskie narty” jest słabo rozpoznawalna wśród klientów (w przeciwieństwie do innych polskich produktów sportowych). Nie jest to jednak warunek konieczny.UWAGI OGÓLNE Marka oferuje szeroki asortyment nart: zawodowe, amatorskie, dla różnych grup wiekowych i osób z różnymi umiejętnościa-mi – od zawodowców po osoby początkujące. To produkty dla różnych dyscyplin narciarskich (zjazdowe, biegowe i inne).    Przygotowana reklama powinna mieć formę, która może się znaleźć w dowolnym medium ogólnodostępnym. Efekt pracy agencji użyty zostanie wyłącznie w materiale przygotowywa-nym na potrzeby „Media & Marketing Polska” oraz serwisów MMP24.pl i MMPOnline.pl.    

PREZENTACJA FIRMY Firma polska, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji nart  i innego sprzętu powiązanego z narciarstwem. Firma działa dopiero od kilkunastu miesięcy. Nie promowała jeszcze swoich produktów. Atutem firmy jest unikatowa technologia 

produkcji nart i nowoczesny design produktów. Nowoczesne wzornictwo związane z produktem nie oznacza konieczności rezygnacji  
z motywów charakterystycznych czy tradycyjnych w komuni-kacji nart. Narty, które są przedmiotem konkursu kreatywnego, to główny produkt firmy.

TŁO SYTUACYJNE PRODUKTU Polskie narty to kategoria produktów sportowych niewypro-mowana jeszcze w Polsce. W naszym kraju znane i kupowane są przede wszystkim narty zagraniczne (takie marki jak: Atomic, Fischer, Salomon, Rossignol, Völkl, Blizzard, Head). Przygotowana reklama potencjalnie mogłaby być wykorzysty-wana w kampanii promującej i samą markę, i całą kategorię „polskie narty”. Warto podkreślić w reklamie, że jest to unikatowy produkt wyróżniający się technologicznie oraz pod względem designu. Jest to też – choć wiedza na ten temat nie jest powszechna – tradycyjny polski produkt (np. marka nart sprzed lat: Polsport). Bezpośrednią konkurencję dla produktów kategorii „polskie narty” stanowią ww. marki nart zagranicz-nych oraz niszowe narty kilku polskich producentów.
CELE MARKETINGOWE• Wypromowanie nowej marki polskich nart.•  Wypromowanie całej kategorii produktowej „polskie narty” jako atrakcyjnej kontrpropozycji dla nart zagranicznych, które śmiało mogą konkurować również pod względem rozwiązań technicznych z zagranicznymi markami.• Wypromowanie całej kategorii produktowej jako niszowego, ale atrakcyjnego produktu powstającego w Polsce.

OPIS GRUPY DOCELOWEJ Osoby bez ograniczeń wiekowych (produkty powstają dla różnych grup wiekowych) zarówno kobiety, jak i mężczyźni, osoby zainteresowane sportem – w tym sportami zimowymi. Poziom wykształcenia i miejsce zamieszkania nie są istotne.WARTOŚCI MARKI Nowa marka, której charakter powinien odwoływać się do wartości: nowatorstwo, unikatowa technologia, wysoka jakość, relaks, odpoczynek w gronie przyjaciół i rodziny, sport, sportowe współzawodnictwo, zdrowe życie, obcowanie z naturą.  
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AGENCJA: GOLDENSUBMARINE
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AGENCJA: OPUS B
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AGENCJA: OPUS B
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AGENCJA: GOLDENSUBMARINE
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AGENCJA: RIVERWOOD
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WCZEŚNIEJ 
RYNEK 

„Media Polska” 20 lat temu informowało o wielu istotnych sprawach, m.in. o powstawaniu pierwszych 
domów mediowych, które rosły na bazie działów mediowych agencji reklamowych. W Polsce nie 
brakowało też wtedy gorących przetargów reklamowych. Rynek ożywił oczywiście internet. A pozycja 
prasy wydawała się wtedy zupełnie niezagrożona. Nawet prasy specjalistycznej, czego dowodem było 
wydawanie przez VFP Communications kolejnego tytułu z oddzielnym grzbietem – „Marketing Polska". 
(Przedruki pochodzą wyłącznie z „Media Polska” z 1997 r., pisownia oryginalna). 

20 LAT

PRZY FILIŻANCE KAWY
We Włocławku otwarto pierwszą w tym mieście Cyber Cafe, czyli miejsce, gdzie przy filiżance kawy lub 
napoju nieobojętnego dla organizmu można podróżować po World Wide Web. Kawiarnia wyposażona 
jest w cztery komputery podłączone do internetu. Za godzinę zabawy w sieci trzeba zapłacić 3 zł, stu-
denci i stali klienci płacą 1,5 zł. Założycielem Cyber Cafe we Włocławku jest Zachodniopomorska Szkoła 
Biznesu, która we Włocławku świadczy usługi providerskie. Internetowe kawiarnie istnieją już m.in. w War-
szawie, Krakowie i we Wrocławiu. 

POKAZAĆ ŻYCIE
Mamy „Vivę!”, nowy, ale kolejny już magazyn dla kobiet. Jej twórcy mówią, że wprowadzają 
formułę jeszcze u nas nieznaną – eleganckiego pisma o życiu. Na każdej stronie są zdjęcia. 
Często całostronicowe, portretowe, kolorowe. To efekt współpracy z agencjami fotograficzny-
mi w kraju i za granicą. „Chcemy – mówi Zbigniew Napierała, prezes Domu Wydawniczego 
Helvetica, wydawcy »Vivy!« – żeby nasi bohaterowie wywoływali emocje przez tekst i zdjęcia. 
Czytelnik powinien się im dobrze przyjrzeć”. 

BUDUJEMY NOWY DOM

Polskie oddziały DDB Needham i BBDO Warszawa, należące do światowej grupy finansowej Omnicom, zamierzają utworzyć 
oddzielny dom mediowy w Polsce. „Zbudują” go z istniejących już działów mediowych tych agencji. W przypadku BBDO będzie 
to dział Media Direction, zaś  DDB – Optimum Media. Nie jest jeszcze znana pełna nazwa nowej struktury. Polska inicjatywa 
jest kontynuacją międzynarodowej strategii grupy Omnicom, która zakładając firmę Optimum Media Direction (OMD) z dzia-
łów mediowych DDB i BBDO, zamierza utworzyć ponadeuropejską sieć mediową. Jej zadaniem jest dostarczenie obu firmom 
(BBDO, DDB) potrzebnych informacji, a także koordynowanie nowych projektów w trakcie przetargów. 
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NR 5
FALE JAK TĘCZA?
U schyłku lutego br. doszło do spotkania Krzysztofa Michalskiego, prezesa Polskiego Radia SA, z mieszkańcami Solca 
Kujawskiego – miejscowości, w której PR chciałoby zbudować nowy ośrodek nadawczy dla Programu I. Inicjatywa ta 
jest jednak torpedowana przez grupę mieszkańców Solca i NSZZ Solidarność. Powołują się oni na opinię docenta Bro-
nisława Jachyma z Politechniki Gdańskiej, według którego radiowe fale długie mają szkodliwy wpływ na ludzki orga-
nizm. „Badania Światowej Organizacji Zdrowia wskazują na co innego – przekonywał mieszkańców Solca prezes Mi-
chalski. – Długie fale są dla ludzi szkodliwe tak samo jak tęcza [...]”. 

NR 6
KOMPUTERY SPRZYMIERZONE
Wyłącznym sponsorem audycji telewizyjnej „Sport Telegram” emitowanej w „dwójce” TVP jest komputerowy 
potentat na polskim rynku – firma Optimus SA. Program zmienił w tej sytuacji nazwę na „Optimus Sport Tele-
gram”. Jest to pierwszy przypadek przyznania przez telewizję publiczną prawa tzw. sponsorowania tytularnego 
jednego własnych programów. […]

NR 7/8
„SPOŚRÓD 1000 KANAŁÓW”
Mamy porozumienie w sprawie wprowadzenia w Polsce telewizji cyfrowej. Plany mówią o pierwszych próbach 
w drugiej połowie 1998 r. Prawdziwa „eksplozja” ma nastąpić około 2010, może 2015 r. „Telewidzowie będą wy-
bierali z 1000 kanałów telewizyjnych. Każdy samodzielnie, za pomocą przewodników, będzie komponował swój 
program” – powiedział Adam Brodziak, członek zarządu TVP SA. […]

FILMOWIEC W FILMOWEJ STACJI
Lew Rywin, zgodnie z przypuszczeniami, został mianowany na stanowisko pre-
zesa zarządu Telewizyjnej Korporacji Partycypacyjnej (TKP). Ma ona większość – 
67 proc. – udziałów w Polskiej Korporacji Telewizyjnej (PTK), spółce nadającej 
program Canal Plus Polska. Pozostałe 33 proc. udziałów ma francuska grupa Ca-
nal Plus. Rywin jest także od 1991 r. szefem firmy producenckiej Heritage Films.

FALE JAK TĘCZA
U schyłku lutego br. doszło do spotkania Krzysztofa Michalskiego, prezesa Polskiego Radia SA, 
z mieszkańcami Solca Kujawskiego – miejscowości, w której PR chciałoby zbudować nowy ośrodek 
nadawczy dla Programu I. Inicjatywa ta jest jednak torpedowana przez grupę mieszkańców Solca 
i NSZZ Solidarność. Powołują się oni na opinię docenta Bronisława Jachyma z Politechniki Gdańskiej, 
według którego radiowe fale długie mają szkodliwy wpływ na ludzki organizm. „Badania Światowej 
Organizacji Zdrowia wskazują na co innego – przekonywał mieszkańców Solca prezes Michalski. – 
Długie fale są dla ludzi szkodliwe tak samo jak tęcza [...]”. 

KOMPUTERY SPRZYMIERZONE
Wyłącznym sponsorem audycji telewizyjnej „Sport Telegram” emi-
towanej w „dwójce” TVP jest komputerowy potentat na polskim 
rynku – firma Optimus SA. Program zmienił w tej sytuacji nazwę na 
„Optimus Sport Telegram”. Jest to pierwszy przypadek przyznania 
przez telewizję publiczną prawa tzw. sponsorowania tytularnego 
jednego własnych programów. 

SPOŚRÓD 1000 KANAŁÓW
Mamy porozumienie w sprawie wprowadzenia w Polsce telewizji cyfrowej. Plany 
mówią o pierwszych próbach w drugiej połowie 1998 r. Prawdziwa „eksplozja” ma 
nastąpić około 2010, może 2015 r. „Telewidzowie będą wybierali z 1000 kanałów 
telewizyjnych. Każdy samodzielnie, za pomocą przewodników, będzie kompono-
wał swój program” – powiedział Adam Brodziak, członek zarządu TVP SA. 
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ATOMIC NAOLIWI „MACHINĘ”
Machina Press, wydawca miesięcznika „Machina”, ma nowego większościowego właściciela. Jest nim 
w 51 proc. Atomic Entertainment, amerykańska firma uczestnicząca u nas w różnych przedsięwzięciach 
związanych z popkulturą: TV muzyczna Atomic TV, kluby Ground Zero czy Atomic Beach Club oraz np. 
restauracje – warszawska Blue Cactus czy krakowska The Renaissance Cafe. Pozostałe 49 proc. należą, 
jak powiedział Andrzej Sienkiewicz, naczelny „Machiny”, do Marka Kościkiewicza, poprzedniego właści-
ciela pisma. Kościkiewicz jest liderem grupy De Mono, a także właścicielem firmy fonograficznej Zig Zac.

NIE TYLKO WWW

Elektroniczna reklama i marketing nie muszą się ograniczać do prezentacji i bannerów na stronach WWW. 
Wiele firm do kontaktu z konsumentami używa też poczty elektronicznej. Dobrym rozwiązaniem jest stwo-
rzenie listy dyskusyjnej, gdzie użytkownicy np. wymieniają opinie na temat produktów. Inne możliwości re-
klamy, już poza internetem, to prezentacje multimedialne na krążkach CD-ROM. […] Najbardziej popularne to 
screen savery, czyli wygaszacze ekranu, są też tzw. tapety czy tła do ekranów systemów Windows i oczywi-
ście gry. Ostatnim krzykiem mody są inteligentne zwierzątka, np. psy, koty, które podczas pracy użytkownika 
przy komputerze pojawiają się na ekranie i wykonują różne śmieszne czynności…

PRZETARG NA OGÓLNOPOLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA
Tworzy się konsorcjum reprezentujące interesy wszystkich najważniejszych wydawców dzien-
ników i czasopism w Polsce. Będzie finansować nowe badania prasowe, które zastąpią dotych-
czasowy standard Press Track. W opinii Związku Kontroli Dystrybucji Prasy największą wadą 
dotychczasowego monitoringu czytelnictwa było to, że za jego realizację płacili tylko niektórzy. 

REZERWACJA PRZEZ SIEĆ
Firma Internet Poland uruchomiła nowy serwis umożliwiający rezerwację pokojów w 30 hote-
lach Krakowa i Warszawy. Serwis Hotel Poland dostępny pod adresem www.hotelspoland.com 
i można tam znaleźć katalog hoteli ze zdjęciami, cenami i pełną informacją o usługach hotelo-
wych. Strona umożliwia płatność kartami kredytowymi, użyto do tego rozwiązania typu Secu-
re Server, szyfrującego numery kart przed transmisją. 

OPRACOWAŁ MACIEJ FLOREK
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