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OD REDAKTORA

NIE TYLKO WIRUS
Kiedy planowaliśmy sportową okładkę tego wydania „MMP", 

nie wiedzieliśmy jeszcze, że to właśnie sport będzie  
jedną z najbardziej dotkniętych  

przez pandemię dziedzin życia publicznego.

TOMASZ WYGNAŃSKI
redaktor naczelny
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W CHWILI KIEDY PISZĘ TE SŁOWA, POD ZNAKIEM ZAPYTANIA 
STOI ROZEGRANIE UEFA EURO 2020 I IGRZYSK OLIMPIJSKICH. 

Ale zróbmy na przekór wirusowi, bo pandemia w końcu minie  
i zastanówmy się, jak dalej będzie rozwijać się marketing sportowy. 
Bo chociaż topowi sportowcy to gwiazdy, a piłka nożna rozgrzewa 
emocje milionów, widać na horyzoncie także inne zagrożenia. 

Po pierwsze, zastanówmy się, jak długo sport będzie atrakcyjny dla 
młodych ludzi. Nie da się ukryć, że młodzież woli gaming, a pub-
liczność wydarzeń sportowych i transmisji starzeje się. Dodatkowo 
obecne próby mariażu sportu i e-sportu uważam ze mało udane  
i raczej pozostaną to dwa różne światy. 

Po drugie, widać coraz mniejsze zainteresowanie ze strony rządów, 
samorządów, społeczności organizacją wielkich imprez. Problem 
ten dotyczy w mniejszym stopniu piłki nożnej. I właśnie z tego 
powodu obawiam się, że imprezy sportowe mogą stać się łupem 
atrakcyjnym dla propagandy, krajów dalekich od standardów pra-
worządności, jak to się stało podczas igrzysk zimowych w Soczi.  
A nadchodzące piłkarskie mistrzostwa w Katarze można także in-
terpretować w ten sposób. 

Te zawirowania będą miały wpływ na sport i marketing sportowy, 
który mogą czekać trudniejsze czasy. Dlatego tym bardziej pielęg-
nujmy związki sponsorów z dyscyplinami i sportowcami. Sport 
potrzebuje wsparcia.
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SUKCES  
POZA KONTROLĄ
 

 

SIEDMIOODCINKOWY SERIAL INTERNETO-
WY „KONTROLA” W REŻYSERII NATASZY 
PARZYMIES NIESPODZIEWANIE – NAWET 
DLA SAMYCH TWÓRCÓW – STAŁ SIĘ HITEM 
SERWISU YOUTUBE. Do początku marca 
łącznie odcinki serii obejrzało blisko 30 mi-
lionów widzów. W rolach głównych wystąpi-
ły Ada Chlebicka i Ewelina Pankowska. Ka-
meralna, świetnie sfilmowana historia dwóch 
przyjaciółek-lesbijek rozgrzała międzynaro-
dową widownię. I pomyśleć, że początkowo 
miała być to jedynie skromna etiuda egza-
minacyjna. Dziś ten pierwszy polski serial 
LGBT+ zapraszany jest na festiwale. Wiosną 
zobaczą go m.in. widzowie Kina na Granicy. 
Młoda reżyserka, studentka Warszawskiej 
Szkoły Filmowej, już pracuje nad drugim se-
zonem. Producenci rozmawiają z serwisami 
streamingowymi na temat szerokiej dystry-
bucji. Czy doczekamy się epizodów 45-mi-
nutowych?

ZOOM
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PERYSKOP

Tej wiosny TTV i Wiernik Pro zaproponowały niezwykłą 
produkcję TV – program „Down the road. Zespół w trasie”  
z udziałem osób z zespołem Downa. Ci nadawcy, którzy  
w kółko tylko mówią o misji, powinni wziąć przykład z TTV.  

GroupM udowodniła to, co podpowiadały nam intuicja  
i praktyka redakcyjna: panie doskonale sprawdzają się na 
stanowisku szefa marketingu. W 53% firm z listy 200 
największych polskich reklamodawców marketingiem 
kierują kobiety. Brawo dla GroupM i ukłony dla pań. 

Najnowsza kampania auta Alfa Romeo z Kimi 
Raikkonenem w roli głównej urzekła nas nietuzinkowym 
copy. Oczywiście nie daliśmy się oszukać, że to pierwszy  
raz Kimiego w Monte Carlo.

 McDonald’s – co z tobą? Jak można wmawiać amatorom 
burgerów, że nie odróżnią Maestro od kraftowego kotleta  
z angusa? Pseudoprank z udziałem Tomka Karolaka i Kasi 
Zielińskiej to jakiś żenujący żart.

Dla Samsunga za kampanię pierwszego telefonu ze 
składanym ekranem Galaxy Z Flip z Maffashion. Piękna 
dziewczyna, niezwykły produkt i ulice San Francisco. Dlaczego 
nie udało się z tego zrobić wciągającej historii?

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł unieważnił 
uchwałę krajobrazową, którą w styczniu br.  przyjęła Rada 
Miasta Stołecznego Warszawy. Wygląda na to, że były minister 
zdrowia nie dba o dobrostan warszawiaków i większości graczy 
rynku OOH.

Myj ręce wodą i mydłem!
„CZĘSTO MYJ RĘCE, UŻYWAJĄC MYDŁA I WODY” – CZYTAMY 
W ZALECENIACH RZĄDU RP ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM. 
A nam przy okazji przyszła na myśl nieco zapomniana już kategoria 
produktowa – mydło. Dawne reklamy mydła, marek takich jak Pears', 
Lifebuoy czy Lux to prawdziwe dzieła sztuki. Wiele z nich pochodzi jeszcze 
z XIX w. Tym razem pochylimy się jednak nad zasłużoną marką Ivory, należącą 
do P&G, która powstała w 1840 r. To właśnie Ivory był jednym z brandów, 
który przyczynił się do powstania gatunku radiowego soap opera, czyli cyklu 
audycji sponsorowanych przez markę mydła. W Polsce Ivory pojawił się na 
krótki czas w latach 90. i nawet miał kampanię pod hasłem „You're my Ivory 
baby".  My jednak nie możemy oprzeć się reklamie prezentującej półnagich 
mężczyzn na statku US Navy. Pochodzi prawdopodobnie z lat 40. Zawiera 
fragment listu żołnierza, który pisze, jak wielką przyjemnością jest kąpiel. 
W tej reklamie jest wszystko: produkt, twist, a nawet storytelling.

HITY KIKSY
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SZUMOWSKA  
DLA MIU MIU 

Choć w filmie „Nightwalk”  
Małgorzata  Szumowska wzięła na 
warsztat lekko wyeksploatowany 

temat akceptacji inności, udało się jej 
– przy wsparciu Michała Englerta  

i Hani Rani – przedstawić go  
w sposób niebanalny, poruszający, 
piękny plastycznie i muzycznie.  W 

tym wypadku nie można powiedzieć, 
że to tylko reklama, choć film powstał 
w ramach projektu „Women’s Tales” 

marki Miu Miu.

1. Agencja mediowa PZU i Orlenu zaczyna 
działać (10.02)

2. Michał Taranta dyrektorem ds. rozwoju 
digital w TVN Media (12.02)

3. OMD na czele „Projected portfolio"  
w zestawieniu RECMA (21.02)

4. Mastercard wybiera agencję i dom 
mediowy dla platformy ZEN (26.02)

5. Huawei zmienia strategię reklamową 
(5.03)

TOP 10  
NEWSÓW W

6. Starcom i MediaCom dominują  
w RECMA Profile Classification (4.03)

7. Intersnack przenosi budżet mediowy 
do Publicis Groupe (24.02)

8. Byli menedżerowie Codemedia 
założyli agencję Media Context (6.03)

9. Xiaomi numerem 2 w Polsce (10.02)

10. Orlen zwiększy wydatki na media 
(25.02)

8.02-8.03

Między X, Y i Z, czyli jak 
dotrzeć do młodych. 

– Wydaje się, że negatywna 
ocena starszych generacji 
wobec pokolenia Z wynika 
głównie z naturalnej próby 

porównywania ich. Słynne „za 
naszych czasów” prowadzi 

do braku porozumienia, 
bo realia technologiczne 

uniemożliwiają realną 
konfrontację. Z perspektywy 

marketera, ale także 
rodzica, warto zapoznawać 
się z tym nowym światem 

choćby jako obserwator czy 
badacz. Wówczas ocena 
z pewnością się zmieni 

– uważają Sylwester Wrona, 
przedstawiciel pokolenia X, 
dyrektor operacyjny agencji 
Insignia, i Szymon Krzysiak, 

senior strategy planner Insignii 
z pokolenia Y. Ich rozmowa 
na temat tego, jak dotrzeć z 

komunikacją marketingową do 
młodszych pokoleń, tylko na

 MMPOnline.pl
mmponline.pl/
pokoleniaXYZ

BAROMETR

3 mld dol.  
– przeznaczy Alibaba, 
właściciel AliExpress, 
dla chińskich firm 
poszkodowanych przez 
epidemię koronawirusa

70 mld dol. 
– może stracić światowa 
turystyka w 2020 r. 
przez koronawirusa, 
czyli 3,5% wartości 
całego rynku

 19,4 mln zł  
– wynosi limit 
wydatków 
na kampanie 
prezydenckie 
w Polsce

Tylko w
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Narodziny gwiazd 
KILKANAŚCIE LAT TEMU PRZEPYTYWALI-
ŚMY AGENCJE MARKETINGU SPORTOWEGO 
NA TEMAT ZAWODNIKÓW JESZCZE NIEOD-
KRYTYCH PRZEZ ŚWIAT MARKETINGU. Nie 
był to projekt badawczy, raczej sonda. Szefowie 
pytanych agencji sportowych tworzyli swoje 
listy sportowców z potencjałem. Pamiętam, 
że we wszystkich zestawieniach powtarzało się 
jedno nazwisko – nieznanej dziewczyny z miej-
scowości Kasina Wielka, która wówczas zdoby-
wała pierwsze pucharowe punkty w zawodach 
biegów narciarskich. Pamiętam też, że wszyscy 
szefowie wskazywali, że jest to osoba, która 
z   powodzeniem wspierać może banki i  inne 
firmy z sektora finansowego.
Mowa rzecz jasna o Justynie Kowalczyk, dwu-
krotnej mistrzyni olimpijskiej, dwukrotnej mi-
strzyni świata, pięciokrotnej medalistce olim-
pijskiej, ośmiokrotnej medalistce mistrzostw 
świata, czterokrotnej zdobywczyni Pucharu 
Świata, czterokrotnej zwyciężczyni prestiżowe-
go Tour de Ski, trzeciej po Irenie Szewińskiej 
i Otylii Jędrzejczak Polce, która zdobyła trzy 
medale podczas jednych igrzysk olimpijskich. 
Justyna Kowalczyk jest także pierwszą i jak do 
tej pory jedyną kobietą, która zdobyła olimpij-
skie mistrzostwo dla Polski na zimowych igrzy-
skach. Dokładnie dekadę temu została pierwszą 
biegaczką narciarską, która przekroczyła próg 2 
tys. punktów w sezonie Pucharu Świata. Na po-
dium zawodów pucharowych stała ponad 100 
razy, w tym równo 50 na najwyższym stopniu.  
Dziś ta jedna z najlepszych biegaczek wszech 
czasów jest trenerką kadry narodowej kobiet. 
I gwiazdą reklamy. Podczas kariery sportowej 
wspierała – jak chcieli przepytywani przez nas 
szefowie agencji – instytucje finansowe: Pol-
bank, Raiffeisen Polbank i Santander Consu-
mer Bank. Kowalczyk ma też na koncie udział 
w reklamach Mercedesa i Lidla.
Nie będziemy nikogo przekonywać, że marke-
tingowy sukces naszej mistrzyni to efekt naszej 

sondy sprzed lat, ale bez wątpienia wtedy za-
paliło się nam (i kilku marketerom) światełko, 
że warto pochylić się nad potencjałem rekla-
mowym i sponsorskim młodych sportowców, 
wschodzących gwiazd.  
Dziś, dzięki projektowi IRCenter „Badanie 
potencjału sponsorskiego dyscyplin sporto-
wych, sportowców i drużyn sportowych”, 
pomysł na szerokie zbadanie tematu materiali-
zuje się. Startujemy w roku olimpijskim i roku 
UEFA Euro. Mamy nadzieję, że tegoroczna 
edycja „raportu” zapoczątkuje wieloletni pro-
jekt związany z marketingiem sportowym.  
Badanie IRCenter wyraźnie wskazuje, że na 
naszych oczach rodzą się nowe gwiazdy mar-
ketingu czy ściślej – sponsoringu i reklamy. 
Szczególnie warto przyglądać się naszym lek-
koatletkom i lekkoatletom. A także niezwy-
kłym, a nierozpieszczanym dotychczas przez 
sponsorów drużynom siatkarzy oraz koszy-
karzy. To lekcja marketingu, którą w najbliż-
szym czasie powinni odrobić marketerzy i ich 
agencje. Dla dobra sportu i marek, kibiców 
i  klientów.
W chwili, gdy publikujemy raport o sportow-
cach, świat zmaga się z pandemią koronawiru-
sa. Epidemia sprawia, że większość zaplanowa-
nych imprez sportowych znika z tegorocznych 
kalendarzy lub w najlepszym wypadku prze-
kładana jest na jesień. UEFA podjęła decyzję, że 
mistrzostwa Europy odbędą się w 2021 roku. 
Organizatorzy igrzysk olimpijskich w Tokio 
deklarują, że impreza odbędzie się normalnie. 
Trzymamy kciuki. Świat, w tym świat sportu, 
po epidemii nie będzie już taki sam. A gwiazdy 
sportu – te najbardziej znane i te wschodzące 
- oprócz celów sportowych i marketingowych 
będą miały jeszcze jeden – najważniejszy – 
społeczny. Wszystkim powinno więc zależeć, 
by teraz i potem błyszczały najjaśniej.

 PIOTR MACHUL
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Sportowcy pod lupą  
 Badanie potencjału sponsorskiego sportowców i drużyn sportowych miało  

na celu sprawdzenie aktualnego stanu wskaźnika mocy dla poszczególnych 
sportowców i drużyn sportowych i określenie szans i zagrożeń dotyczących 

przyszłości w ramach zbliżających się wydarzeń sportowych.
Dorota Peretiatkowicz, partnerka IRCenter

B adanie zostało wykonane na próbie 
reprezentatywnej 800 Polaków w wie-
ku 16-59 lat, na panelu internetowym 

w formie ankiety online w styczniu 2020 r.  

WSKAŹNIK PRAWDĘ POWIE
W ramach badania został zastosowany syn-
tetyczny wskaźnik służący do porównania 
atrakcyjności sponsorskiej wybranych spor-
towców i drużyn sportowych – moc dru-
żyny, moc sportowca. Wskaźnik jest zbudo-
wany z 16 składowych, z których każda ma 
taką samą wagę, uwzględnia również poziom 
znajomości sportowca. Wskaźnik może przyj-
mować wartości od 0 do 100.

SPOSÓB LICZENIA WSKAŹNIKA:   
Składowe: pozytywna energia, naturalność, 
prowadzenie interesującego trybu życia, wia-
rygodność, chęć zaprzyjaźnienia się, wybiera-
nie produktów najwyższej jakości, charyzma, 
brak kontrowersyjności, wyróżnianie się, ro-
dzinność, chęć poznania, dar przekonywania, 
podziw, zainteresowanie produktem, który 
ta osoba reklamuje, potrzeba zdobywania in-
formacji o tej osobie, autorytet.
Suma tych 16 składowych mnożona była 
przez poziom znajomości sportowca/drużyny.
Na podstawie analizy został utworzony ran-
king sportowców/drużyn sportowych oraz 

zostali wyselekcjonowani sportowcy, któ-
rzy mają obecnie niską znajomość, ale wy-
soki współczynnik oceny wizerunkowej i, 
biorąc pod uwagę zbliżające się wydarze-
nia sportowe, mogą stać się za chwilę bar-
dzo atrakcyjnymi postaciami w ramach 
sponsoringu sportowego.   

SKOCZKOWIE Z MOCĄ
Z badania wynika, że najmocniejsza 
obecnie w odbiorze Polaków jest dru-
żyna skoczków narciarskich – ma ona 
najwyższy wskaźnik „mocy drużyny”, 
a  Kamil Stoch i Dawid Kubacki mają 
najwyższe wskaźniki na skali „mocy 
sportowca”. Zarówno pojedynczy za-
wodnicy, jak i drużyna postrzegani są w 
kategoriach autorytetu, wiarygodności i 
profesjonalizmu. Skoczkowie są podzi-
wiani, lubiani za naturalność i nie wzbu-
dzają kontrowersji. Zarówno zawodnicy, 
jak i drużyna nie są silnie zagospodaro-
wani przez kategorie i marki – wydaje 
się, że jest jeszcze przestrzeń dla nowych 
sponsorów.

PIŁKA NA TOPIE
Kolejnym interesującym pod kątem spon-
sorskim sportem jest piłka nożna – zde-
cydowanie najlepiej znana i najczęściej 

śledzona konkurencja sportowa w Pol-
sce. Moc zarówno pojedynczych zawod-
ników, jak i całej drużyny jest w zdecy-
dowanym stopniu zbudowana na ich 
znajomości, a nie sposobie postrzegania. 
Piłkarze postrzegani są jako osoby wy-
różniające się, inne niż wszyscy, prowa-
dzące interesujący tryb życia, sięgające po 
prestiżowe marki. Pojedynczy piłkarze są 
wizerunkowo oceniani zdecydowanie le-
piej niż drużyna jako całość, chociaż na-
wet w przypadku najmocniejszego Ro-
berta Lewandowskiego powyżej średniej 
dla wszystkich sportowców jest oceniany 
jedynie na stwierdzeniach: wybieranie 
produktów najwyższej jakości, wyróż-
nianie się i rodzinność, zdecydowanie ni-
żej został jednak oceniony na wskaźniku 
autorytet.
 

BIEG GWIAZD
Badanie wykazało, że najwyższy poten-
cjał mają obecnie osoby mniej znane, ale 
postrzegane bardzo pozytywnie – należy 
do nich drużyna biegaczek, drużyna bie-
gaczy oraz Justyna Święty-Ersetic i Ewa 
Swoboda. Nawet niewielkie podniesie-
nie znajomości wpłynie na zdecydowany 
wzrost wskaźnika mocy.  

• pozytywna energia
• naturalność
• prowadzenie interesującego 
  trybu życia
• wiarygodność
• chęć zaprzyjaźniania się
• wybieranie produktów  
  najwyższej jakości
• charyzma
• brak kontrowersyjności

• wyróżnianie się
• rodzinność
• chęć poznania
• dar przekonywania
• podziw
• zainteresowanie produktem,  
  który ta osoba reklamuje
• potrzeba zdobywania  
  informacji o tej osobie
• autorytet

Moc sportowca/moc drużyny

SUMA   X
Poziom znajomości
sportowca/ 
drużyny sportowej

Partner merytoryczny: 

Autor badania: 
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Największą moc ma obecnie drużyna skoczków narciarskich. 
Wysoko oceniani są też sportowcy, którzy uprawiają tę dyscyplinę 

– szczególnie Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Warta podkreślenia 
jest bardzo wysoka pozycja reprezentacji polskich siatkarzy.

LEGENDA
Moc sportowca lub drużyny – syntetyczny 
wskaźnik służący do porównania atrakcyjności 
sponsorskiej wybranych sportowców i drużyn 
sportowych. Wskaźnik jest zbudowany 
z 16 składowych, z których każda ma taką samą 
wagę, uwzględnia również poziom znajomości 
sportowca. Wskaźnik może przyjmować 
wartości od 0 do 100. (Więcej w tekście Doroty  
Peretiatkowicz „Sportowcy pod lupą” w tym 
numerze)

Znajomość  
– jaki procent Polaków zna tego sportowca/tę 
drużynę.

Kategorie dobrze dopasowane  
– kategorie produktowe, które zdaniem badanych 
najlepiej pasują do danego sportowca/danej 
drużyny.

Marki dobrze dopasowane  
– marki produktów lub usług, które zdaniem 
badanych najlepiej pasują do danego sportowca/

danej drużyny. Uwaga: nie oznacza to, że są to 
produkty/usługi, w komunikację których dany 
sportowiec/dana drużyna kiedykolwiek byli 
angażowani.

Osobowość  
– cechy sportowca/drużyny, 
które badani zaznaczali na skali 
(najbardziej  pasujące – najmniej 
pasujące), badanych było 
16 składowych.

Top 10 sportowców  
i drużyn o największej mocy

1.  DRUŻYNA SKOCZKÓW NARCIARSKICH
Moc drużyny: 63
Znajomość: 86% Polaków
Kategorie dobrze dopasowane: słodycze, motoryzacja, 
ubrania i sprzęt sportowy, słone przekąski
Marki dobrze dopasowane: Milka, 4F, Lotos
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2.  KAMIL STOCH

3.  DAWID KUBACKI
Moc sportowca: 58
Znajomość: 82%
Kategorie dobrze dopasowane: słodycze, motoryzacja,  
materiały budowlane, słone przekąski
Marki dobrze dopasowane: Milka, Lotos, Blachy Pruszyński, Alior Bank

Moc sportowca: 60
Znajomość: 89%
Kategorie dobrze dopasowane: słodycze, przesyłki i spedycja, 
sprzęt elektroniczny, finanse i bankowość, słone przekąski
Marki dobrze dopasowane: Orange, Milka, Lotos, Circle K, Fakro

FOKUS



Mało kto nie zna hasła „Totalizator Sportowy buduje obiekty sportowe”.  
Bez właściciela marki LOTTO trudno byłoby sobie wyobrazić rozwój polskiego 

sportu i kariery wielu wybitnych sportowców, w tym reprezentantów kraju 
na letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich. Z kolei wsparcie finansowe 

w tak istotnym wymiarze nie byłoby możliwe, gdyby nie gracze.
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NOWE OBIEKTY  
I BEZCENNE EMOCJE 



Zawierając co roku miliony zakładów stają się 
– wraz z LOTTO – czynnymi mecenasami 
sportu i kultury w Polsce.

Totalizator Sportowy wspiera sport między in-
nymi środkami przekazywanymi w ramach usta-
wowych dopłat do gier liczbowych i loterii pie-
niężnych. To corocznie setki milionów złotych. 
Środki te trafiają na fundusze, w tym najwięcej 
na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (75 
proc. wpływów). Dysponuje nim Ministerstwo 
Sportu, które dofinansowuje zarówno projekty 
sportowe samorządów lokalnych, jak i reali-
zuje inwestycje o szczególnym znaczeniu dla 
narodowego sportu. Od 1994 r. z Totalizatora 
Sportowego na FRKF przekazano już niemal 13 
miliardów złotych. A w szerszym ujęciu, z każ-
dej złotówki wydanej na gry liczbowe LOTTO 
spółka przekazuje 19 groszy na rozwój sportu 
i kultury narodowej.
Dzięki środkom z dopłat do gier i loterii Tota-
lizatora Sportowego Ministerstwo Sportu stwo-
rzyło program rozwoju infrastruktury sportowej. 
W ciągu ostatniego ćwierćwiecza w ramach 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyremon-
towano, zmodernizowano lub wybudowano ty-
siące obiektów sportowych. Wśród nich są m.in. 
Narodowe Centrum Żeglarstwa Akademii Wy-
chowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Hala 
Widowiskowo-Sportowa w Opolu, wielofunkcyj-
na (wykorzystywana głównie do lekkoatletyki 
oraz koszykówki) Arena Toruń, Hala Sportów 
Walki w Radomiu, przystań sportów wodnych 
w Toruniu, kolej linowa w Szczyrku, tor wrot-
karski w Tomaszowie Lubelskim. Środki z To-
talizatora Sportowego umożliwiły także remont 
skoczni narciarskiej Wielka Krokiew.
Niezależnie od ustawowych dopłat Totalizator 
Sportowy wspiera także z środków własnych 

organizacje, kluby czy wydarzenia sportowe. 
Szczególnie ważna jest wieloletnia współpra-
ca z Polskim Komitetem Olimpijskim. Spółka 
wspierała polskich olimpijczyków na igrzyskach 
zimowych w Lillehammer (1994), Salt Lake 
City (2002), Vancouver (2010), Soczi (2014), 
Pjongczangu (2018), młodzieżowych w Baku 
(2015), letnich w Atlancie (1996), Atenach 
(2004), Pekinie (2008), Londynie (2012), 
Rio de Janeiro (2016). Także w tym roku na 
igrzyskach olimpijskich w Tokio Totalizator 
Sportowy będzie mieć swój udział w sukcesach 
– trzymamy kciuki! – polskich reprezentantów. 
Regularne wsparcie pozwala naszym olimpij-
czykom skoncentrować się wyłącznie na celu 
sportowym: walce o najwyższe trofea. Spółce 
powiązanie z najbardziej prestiżowym global-
nym wydarzeniem sportowym przynosi wy-
mierne efekty wizerunkowe, a kibicom w Pol-
sce zapewnia emocje podczas startów naszych 
zawodników.
Olimpiady to, rzecz jasna, nie wszystko. Totaliza-
tor Sportowy wspiera także piłkarską Ekstraklasę 
i bierze od niedawna udział – wraz z innymi spół-
kami, klubami oraz instytucjami państwowymi 
– w inicjatywie „Plan dla piłki” mającej służyć 
m.in. lepszemu szkoleniu dzieci i młodzieży oraz 
wzmacnianiu bezpieczeństwa na stadionach. 
Właściciel marki LOTTO współpracuje z Pol-
ską Ligą Koszykówki (partner główny), Tour de 
Pologne – jednym z najbardziej prestiżowych, 
międzynarodowych wyścigów kolarskich,  Su-
perligą Tenisa Stołowego, Mistrzostwami Polski 
w koszykówce 3x3 oraz Ekstraligą Badmintona 
(od ubiegłego roku, po raz pierwszy w historii 
ligi, partner tytularny). Już siedemnasty rok trwa 
współpraca z LOTTO Bydgostią – Regionalnym 
Towarzystwem Wioślarskim z Bydgoszczy. To 

najbardziej utytułowany klub wioślarski w na-
szym kraju – jest nieprzerwanie mistrzem Polski 
od 27 lat. 
Warto osobno wspomnieć o projekcie Szóstka 
z LOTTO. Dzięki niemu opieką objętych zo-
stało sześciu wybitnych sportowców – łyżwia-
rze Patrycja Maliszewska (short track) i Seba-
stian Kłosiński (łyżwiarstwo szybkie), a także 
wioślarska czwórka podwójna, czyli Agnieszka 
Kobus-Zawojska, Maria Sajdak (z domu Sprin-
gwald), Marta Wieliczko i Katarzyna Zillmann. 
Inicjatywa zrodziła się w wyniku współpracy 
z Ministerstwem Sportu. Współpraca z wio-
ślarkami będzie trwała do rozpoczęcia Let-
nich Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 r., 
a z przedstawicielami short tracka i łyżwiar-
stwa szybkiego – do Zimowych Igrzysk Olim-
pijskich w Pekinie w 2022 r.
Wspierając od dziesięcioleci klasyczne dyscy-
pliny, Totalizator Sportowy dostrzega również 
stale rosnące znaczenie esportu i wpisuje go 
w swoją strategię. Spółka została oficjalnym 
partnerem Polskiej Ligi Esportowej i można 
było ją zobaczyć na Poznań Game Arena, naj-
większej imprezie gamingowej w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. W tym roku właściciel marki 
LOTTO był też już po raz drugi partnerem pol-
skiej transmisji turnieju Intel Extreme Masters 
w Katowicach. 
Kluczem dla spółki jest dobór takich projek-
tów, które z jednej strony wpisują się w misję 
wspierania polskiego sportu i rozwoju kultury 
fizycznej w Polsce, z drugiej przynoszą wy-
mierne korzyści biznesowe. Totalizator Spor-
towy pełni wyjątkową funkcję jako mecenas 
sportu, ale jest przede wszystkim przedsię-
biorstwem, które musi działać efektywnie. Ta 
efektywność przekłada się, zarówno w okresie 
krótkoterminowym, jak i długoterminowym, 
na wysoki poziom dopłat do Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej, ale także wpłaty do bu-
dżetu państwa z tytułu podatków.
Totalizator Sportowy chce wspierać i wspiera 
najważniejsze dla polskich kibiców wydarzenia 
i projekty sportowe, bowiem towarzyszy im 
ogromne zainteresowanie naszych obecnych, 
a także potencjalnych przyszłych klientów. In-
westycje służą jednak całemu społeczeństwu. 
Także ci, którzy w ogóle nie interesują się 
grami liczbowymi, korzystają z wybudowanych 
bądź zrewitalizowanych obiektów, a promowa-
ne na nich wydarzenia zachęcają do aktywności 
fizycznej i przez to przyczyniają się do poprawy 
stanu zdrowia Polaków.
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4. ROBERT LEWANDOWSKI

5. AGNIESZKA RADWAŃSKA
Moc sportowca: 56
Znajomość: 85%
Kategorie dobrze dopasowane: biżuteria i zegarki, woda i napoje,  
ubrania i sprzęt sportowy, słodycze, finanse i bankowość
Marki dobrze dopasowane: Nike, Milka, Ustronianka, Jurajska, Coca-Cola, 4F

Moc sportowca: 57
Znajomość: 90%
Kategorie dobrze dopasowane: usługi telekomunikacyjne,  
sprzęt elektroniczny, biżuteria i zegarki, ubrania i sprzęt sportowy
Marki dobrze dopasowane: Nike, Coca-Cola, Plus, Orange, Orlen
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6. PIOTR ŻYŁA

7. REPREZENTACJA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ 

8. ANITA WŁODARCZYK

9. WOJCIECH SZCZĘSNY

10. REPREZENTACJA POLSKI W SIATKÓWCE MĘŻCZYZN

Moc sportowca: 56
Znajomość: 86%
Kategorie dobrze dopasowane: piwo, słodycze, słone przekąski, sieć 
sklepów, gry losowe i liczbowe
Marki dobrze dopasowane: Milka, Tyskie, Grupa Azoty, 4F, Coca-Cola
Osobowość (top 3 cech): wyróżnianie się, pozytywna energia, chęć 
zaprzyjaźnienia się

Moc drużyny: 54
Znajomość: 87%
Kategorie dobrze dopasowane: piwo, motoryzacja, zakłady bukmacherskie
Marki dobrze dopasowane: Coca-Cola, Tyskie, Orlen, Fortuna Zakłady 
Bukmacherskie, Nike, Lotos
Osobowość (top 3 cech): chęć poznania, charyzma, potrzeba zdobywania 
informacji

Moc sportowca: 53
Znajomość: 78%
Kategorie dobrze dopasowane: wędliny i przetwory mięsne, finanse 
i bankowość, materiały budowlane, słone przekąski, słodycze
Marki dobrze dopasowane: Ustronianka, Jurajska, Biedronka, Leroy 
Merlin
Osobowość (top 3 cech): autorytet, rodzinność, dar przekonywania

Moc sportowca: 52
Znajomość: 83%
Kategorie dobrze dopasowane: sprzęt elektroniczny, motoryzacja, ubrania 
i sprzęt sportowy, piwo
Marki dobrze dopasowane: Orlen, Nike, Lotto, Coca-Cola
Osobowość (top 3 cech): prowadzenie interesującego trybu życia, 
wybieranie produktów najwyższej jakości, rodzinność

Moc drużyny: 51
Znajomość: 68%
Kategorie dobrze dopasowane: usługi telekomunikacyjne, woda i napoje, 
gry losowe i liczbowe
Marki dobrze dopasowane: Plus, Jurajska, Ustronianka
Osobowość (top 3 cech): wyróżnianie się, zaangażowanie w pomoc innym, 
profesjonalizm
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W przeciwieństwie do 
pierwszego zestawienia 
(top 10 sportowców i drużyn 
o największej mocy) nie jest 
to ranking, ale prezentacja 
wybranych osób i teamów, 
próba uchwycenia i opisania 
zjawiska, a nie pozycjonowania 
sportowców i teamów.   
To podpowiedź dla marketerów 
i agencji, kogo z „nieogranych” 
twarzy warto zaangażować 
w komunikację, a nie tabela 
wyników.

Wschodzące gwiazdy,  
mniej znani i doceniani

REPREZENTANTKI POLSKI W SZTAFECIE BIEGOWEJ
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Zestawienie sportowców i drużyn sportowych – wschodzących gwiazd,  
które nie są wykorzystywane (lub są wykorzystywane sporadycznie) 

w komunikacji marek i usług.

Moc drużyny: 33
Znajomość: 41%
Kategorie dobrze dopasowane: biżuteria i zegarki, woda i napoje, słodycze, ubrania 
i sprzęt sportowy, leki i suplementy
Marki dobrze dopasowane: Ustronianka, Jurajska, 4F, Milka, Oshee, Nike, Coca-Cola



FOKUS

19M E D I A  M A R K E T I N G  P O L S K Am m p o n l i n e . p l

JUSTYNA ŚWIĘTY-ERSETIC

EWA SWOBODA
Moc sportowca: 27
Znajomość: 36%
Kategorie dobrze dopasowane: biżuteria i zegarki, woda i napoje, 
ubrania i sprzęt sportowy, leki i suplementy, słodycze
Marki dobrze dopasowane:  Jurajska, Nike, Ustronianka, 4F, Milka 

Moc sportowca: 30
Znajomość: 40%
Kategorie dobrze dopasowane: woda i napoje, biżuteria i zegarki, ubrania i sprzęt 
sportowy, słodycze
Marki dobrze dopasowane:  Jurajska, Ustronianka, Oshee, Bergstern, PKO BP, 4F
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Grupa LOTOS od prawie 20 lat angażuje się w polski sport. Większość 
środków przeznaczonych na sponsoring spółka przekazuje właśnie 
na cele związane z różnymi dyscyplinami sportowymi. Długofalowe 

wspieranie polskich sportowców wpływa na ich osiągnięcia, 
a kibicom dostarcza emocji na najwyższym poziomie.

LOTOS INWESTUJE W POLSKI SPORT



Kolejny rok wysokiej oglądalności skoków 
narciarskich nie pozostawia wątpliwości: to 
aktualnie w Polsce sport narodowy.  Grupa 

LOTOS to Generalny Sponsor Reprezentacji 
Polski w Skokach Narciarskich, Generalny Spon-
sor Polskiego Narciarstwa oraz Sponsor Główny 
konkursów Pucharu Świata w Wiśle i Zakopa-
nym. Dotychczasowe wsparcie zaowocowało 
m.in. 11  medalami olimpijskimi, 2 medalami 
z Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich, 
7   Kryształowymi Kulami za zwycięstwo w kla-
syfikacji generalnej Pucharu Świata 
w skokach narciarskich i biegach nar-
ciarskich, 17 krążkami z Mistrzostw 
Świata Seniorów w Narciarstwie 
Klasycznym czy 17 medalami Mi-
strzostw Świata Juniorów w Narciar-
stwie Klasycznym.  
Istotne jest jednak również do-
cenianie najmłodszych sportow-
ców. Grupa LOTOS angażuje się 
w programy, które otwierają świat 
profesjonalnego narciarstwa przed 
młodym pokoleniem. Rozgrywa-
ny od 2005 r. LOTOS Cup to cykl 
zawodów dla początkujących skocz-
ków. Konkurs pozwala im oswoić się 
z emocjami wielkich zawodów, zarówno z eufo-
rią zwycięstwa, goryczą porażki, jak i napięciem 
rywalizacji. Istnieje także młodzieżowy wariant 
zawodów, czyli LOTOS Cup Kids. 
− LOTOS Cup to cykl, który bardzo pomaga 
w rozwoju skoków narciarskich w Polsce, a star-
ty w konkursach są dla młodych zawodników 
bezcenne. Im więcej mają oni możliwości, aby 
konkurować w zawodach z innymi skoczkami, 
tym więcej nabierają doświadczenia i pewności 
siebie. Udział w tym turnieju jest istotny w roz-
woju kariery sportowej, już od tych najmłod-
szych lat – mówi Dawid Kubacki.
LOTOS Cup jest częścią Narodowego Progra-
mu Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombina-
cji Norweskiej „LOTOS Szukamy Następców 
Mistrza” − w program od samego początku 
zaangażowane są najważniejsze polskie kluby 
z sekcją skoków narciarskich. Spełnia on funk-

cję edukacyjną i pomaga znaleźć talenty spośród 
młodych entuzjastów sportu. LOTOS dba rów-
nież o szkoleniowców, przyznając comiesięczne 
stypendium najlepszym trenerom narciarstwa 
klasycznego w naszym kraju. 
Po zakończeniu każdego cyklu LOTOS Cup 
najlepsi młodzi skoczkowie mogą liczyć na sty-
pendia i nagrody w postaci profesjonalnego wy-
posażenia. Do tej pory Grupa LOTOS wręczyła 
sportowcom setki kompletów nart skokowych, 
kombinezonów skokowych, kasków i butów 
skokowych. Odpowiednie wyposażenie zwięk-
sza szanse na pojawienie się kolejnych zwycięz-
ców w polskiej reprezentacji skoków narciar-
skich, którzy w przyszłości staną na podium.
Dawid Kubacki ma kilka rad dla młodych skocz-
ków: „Cieszcie się tym sportem i miejcie radość 
z tego, co robicie! Pracujcie nad tym, żeby wa-
sze skoki zbliżały się do ideału i zmierzajcie do 
tego, żeby cieszyły was jeszcze bardziej. Ważna 
jest cierpliwość w pracy nad sobą i nad swoją 
techniką, bo nie zawsze sukcesy przychodzą od 
razu. W tym wszystkim musi być radość, bo je-
śli jest radość, to człowiek ma ochotę, by dawać 
z siebie więcej i pokazywać się z coraz lepszej 
strony”.
Kolejną dyscypliną, którą wspiera LOTOS, jest 
piłka nożna. Do 2022 r. spółka jest Głównym 
Sponsorem Reprezentacji Polski w tej dyscy-

plinie. Co więcej, Grupa rozszerzyła umowę 
z PZPN, stając się oficjalnie Głównym Spon-
sorem Reprezentacji Polski Kobiet. Zasięg 
opieki Grupy LOTOS nad polską piłką nożną 
obejmuje także wiele inicjatyw adresowanych 
do młodych aspirujących piłkarzy. Program Pił-
karska Przyszłość z LOTOSEM jest skierowa-
ny do chłopców i dziewcząt, którzy zamierzają 
związać swoją przyszłość z piłką nożną. W po-
przedniej edycji więcej niż 3,5 tysiąca młodych 
piłkarzy kształciło się pod okiem ponad 120 
profesjonalnych trenerów. Podobnie jak inne 
programy edukacyjne, Piłkarska Przyszłość 
z LOTOSEM służy znalezieniu nowych talen-
tów, ale także umożliwieniu młodzieży amator-
skiego uprawiania sportu, dzięki prowadzonym 
na najwyższym poziomie treningom, wyposa-
żeniu w odpowiedni sprzęt, a także wyjazdom 
na obozy i stypendia sportowe.

Poszerzając wsparcie polskiego sportu, Grupa 
LOTOS podpisała także umowę sponsorską 
z Polskim Związkiem Tenisowym. W ramach 
tej współpracy LOTOS będzie wspierał mę-
ską i kobiecą reprezentację Polski. Umowa 
obejmuje także objęcie tytularnym sponsora-
tem program „PZT LOTOS Team – Nadzieje 
Polskiego Tenisa”, który koncentruje się na 
wsparciu najzdolniejszych zawodników. Pro-
gram opiera się na porozumieniu pomiędzy 
sponsorami a sportowcami: tenisiści otrzymają 
wsparcie finansowe, zaś jeżeli zdobędą trofe-
um, to przekażą część środków na szkolenia 
w ramach TENIS 12. Osobnym projektem jest 
jednak PZT LOTOS Polish Tour, czyli cykl 
zawodowych turniejów, który jest poświęcony 
rozwojowi polskiego tenisa, umożliwiające-
go młodzieży rozpoczęcie kariery w tej dy-
scyplinie.
Grupa LOTOS sponsoruje również inne dy-
scypliny sportowe. To m.in. program „Nadzieje 
Olimpijskie", który umożliwił Grupie LOTOS 
wsparcie obiecujących sportowców z wachlarza 
dyscyplin olimpijskich. Wszyscy zawodnicy 
zostali zarekomendowani przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Dzięki sponsoringowi, 
sportowcy mają optymalne warunki, aby przy-
gotować się do zawodów olimpijskich. Wśród 
uczestników programu znaleźli się zawodnicy 

reprezentujący sporty wodne (pływa-
ctwo, żeglarstwo, kajakarstwo), a tak-
że łyżwiarstwo. Oprócz sponsorowania 
sportu kwalifikowanego, amatorskie-
go oraz wydarzeń cyklicznych Grupa 
LOTOS jest też Głównym Sponsorem 
Akademickiego Związku Sportowego 
oraz Głównym Sponsorem Akademi-
ckiej Reprezentacji Polski. 
Jako koncern paliwowy Grupa LOTOS 
wspiera także sporty motorowe. Dzięki 
zaangażowaniu spółki Kajetan Kaje-
tanowicz i Maciej Szczepaniak zostali 
wicemistrzami świata w kategorii WRC 
2. Kierowcy wyjeździli łącznie 1840 ki-
lometrów podczas siedmiu rund Rajdo-

wych Mistrzostw Świata 2019 r. Zespół spor-
towców pięciokrotnie triumfował na podium 
i zdobył jedną wygraną. 
Można śmiało powiedzieć, że piłka nożna 
i narciarstwo to obecnie najbliższe Polakom 
dyscypliny sportu, które integrują ich i inspi-
rują do aktywnego wypoczynku. Najpopular-
niejsi narciarze i piłkarze stają się wzorami do 
naśladowania i mają wpływ na kolejne pokole-
nia sportowców. Podobnie jest ze sportowcami 
z innych dyscyplin – nie do przecenienia są 
sukcesy Kajetana Kajetanowicza czy Huberta 
Hurkacza. Środki przeznaczane przez Grupę 
LOTOS na sport oznaczają także udział w na-
rodowych emocjach, integrację społeczeństwa 
i rozsławienie polskiego sportu na świecie. To 
także wpływ na popularyzację amatorskiego 
uprawiania sportu, a co najważniejsze, aktyw-
nego stylu życia. 

Środki przeznaczane przez Grupę 
LOTOS na sport oznaczają m.in. udział 
w narodowych emocjach, integrację 
społeczeństwa i rozsławienie 
polskiego sportu na świecie
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IGA BAUGMART-WITAN

PIOTR LISEK
Moc sportowca: 26
Znajomość: 37%
Kategorie dobrze dopasowane: sprzęt elektroniczny, finanse i bankowość
Marki dobrze dopasowane: Atlas, Aztorin, Leroy Merlin, Fakro

Moc sportowca: 19
Znajomość: 25%
Kategorie dobrze dopasowane: woda i napoje, ubrania i sprzęt sportowy, 
biżuteria i zegarki, sieć sklepów
Marki dobrze dopasowane: Ustronianka, Jurajska, Oshee, 4F, Aztorin
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REPREZENTANCI POLSKI W SZTAFECIE BIEGOWEJ

MICHAŁ KUBIAK

PIOTR NOWAKOWSKI 

WILFREDO LEON 

REPREZENTACJA POLSKI W KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN

BARTOSZ ZMARZLIK 

Moc drużyny: 20
Znajomość: 26%
Kategorie dobrze dopasowane: motoryzacja, przesyłki i spedycja
Marki dobrze dopasowane: Atlas, 4F, Bergstern, Aztorin, Fakro, 
Tyskie, Oshee

Moc sportowca: 38
Znajomość: 53%
Kategorie dobrze dopasowane: usługi telekomunikacyjne, sprzęt elektroniczny, finanse i bankowość
Marki dobrze dopasowane: Plus, PKO BP, STS, Atlas

Moc sportowca: 36
Znajomość: 50%
Kategorie dobrze dopasowane: koncern paliwowy, usługi 
telekomunikacyjne
Marki dobrze dopasowane: Plus, Orlen

Moc sportowca: 31
Znajomość: 43%
Kategorie dobrze dopasowane: usługi telekomunikacyjne, koncern 
paliwowy, ubrania i sprzęt sportowy, słodycze, wędliny i przetwory mięsne
Marki dobrze dopasowane: Plus, 4F, Tyskie

Moc sportowca: 17
Znajomość: 22%
Kategorie dobrze dopasowane: materiały budowlane, zakłady 
bukmacherskie, gry losowe i liczbowe, sieć sklepów, koncern paliwowy
Marki dobrze dopasowane: Energa, Blachy Pruszyński, Fakro

Moc sportowca: 30
Znajomość: 45%
Kategorie dobrze dopasowane: motoryzacja, koncern paliwowy, zakłady 
bukmacherskie, materiały budowlane
Marki dobrze dopasowane: Orlen, Lotos, Renault, Circle K, Fortuna 
Zakłady Bukmacherskie, Energa

FOKUS



Zaangażowanie w sport to dla ORLEN przede wszystkim inwestycja 
biznesowa, służąca wzmocnieniu rozpoznawalności marki w kraju 

i za granicą oraz dobrych relacji z klientami-kibicami. Równie dużą wagę 
największa polska firma przywiązuje do misji społecznej, wspierając m.in. 

drużyny z Płocka, gdzie ma siedzibę, oraz szkolenie młodych talentów.
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Spółka buduje swoją pozycję poprzez sponso-
ring sportowy od ponad dekady. W 2009 roku 
utworzyła Grupę Sportową ORLEN, do któ-

rej należy już ponad 40 utytułowanych zawodni-
ków, w tym wielokrotni mistrzowie i medaliści 
najważniejszych imprez lekkoatletycznych 
– igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Euro-
py, rozgrywanych zarówno na halach, jak i otwar-
tych stadionach. Wzbudzając pozytywne emo-
cje, stają się oni znakomitymi ambasadorami 
marki. Członkami grupy są m.in.: Łukasz Kraw-
czuk, Jakub Krzewina, Rafał Omelko i Karol Za-
lewski, złoci medaliści i rekordziści Halowych 
Mistrzostw Świata w sztafecie 4x400 m (Bir-
mingham 2018), srebrny medalista mistrzostw 
świata w skoku o tyczce Piotr Lisek (Londyn 

2017), mistrzyni Europy w biegu na 1500 m An-
gelika Cichocka (Amsterdam 2016) i Agata 
Ozdoba-Błach, wielokrotna medalistka mi-
strzostw świata i Europy w judo.
W barwach ORLEN występują nie tylko lekko-
atleci, ale także zawodnicy reprezentujący cross 
country, enduro, karting, Formułę 1, rajdy samo-
chodowe, WRC, żużel i motoparalotniarstwo. 
Niedawno do ORLEN Team dołączyli 24-let-
ni żużlowiec Bartosz Zmarzlik – indywidualny 
mistrz świata, oraz Bartłomiej Marszałek, pierw-
szy w historii Polak startujący w wodnej Formule 
1, najbardziej prestiżowej i widowiskowej klasie 
wyścigów motorowodnych na świecie. Spółka 
wspiera także jedyny profesjonalny zespół rajdo-
wy cross country w Polsce, którego członkowie 
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uczestniczą w najtrudniejszych i najbardziej 
wymagających rajdach, w tym kluczowym 
i prestiżowym Rajdzie Dakar. Do grupy na-
leżą wybitni polscy kierowcy rajdowi Jakub 
Przygoński i Robert Kubica. W sezonie 2020 
PKN ORLEN został tytularnym sponsorem 
zespołu Formuły 1 – Alfa Romeo Racing OR-
LEN. W ramach współpracy Robert Kubica 
wszedł do zespołu jako kierowca rezerwowy, 
co oznacza jazdę w przedsezonowych te-
stach i sesjach treningowych, a także pracę 
nad rozwojem bolidu w symulatorze.
Sporty motorowe są dla ORLEN, dyspo-
nującego siecią 2800 stacji paliw w Europie 
Środkowej, naturalnym wyborem w dzie-
dzinie sponsoringu. – Wykonywane przez 
nas badania jasno pokazują, że szczególnie 
w grupie, na której zależy nam najbardziej, 
czyli kierowców, zaangażowanie w sport 
jest postrzegane jednoznacznie w pozy-
tywny sposób – mówi Anna Ziobroń, dy-
rektor biura marketingu sportowego PKN 
ORLEN. Z danych firmy wynika, że 
w przypadku co piątego kierowcy decyzja 
o wsparciu powrotu najsłynniejszy polskie-
go rajdowca Roberta Kubicy do Formuły 1 
wpłynęła na częstsze korzystanie ze stacji 
paliwowych sponsorującego go koncernu. 
Obecność w F1 otwiera koncernowi drzwi 
do międzynarodowych rynków, strategicz-
nych z punktu widzenia rozwoju spółki, 
obecnej już na sześciu kontynentach.
W działaniach sponsorskich PKN ORLEN 
koncentruje się na dyscyplinach, które 
Polacy kochają i w których nasi zawodnicy 
odnoszą znaczące sukcesy. Należy do nich 
siatkówka, która jest prawdopodobnie 
w najlepszym momencie w historii i sku-
pia wokół siebie wielką grupę zaangażowa-
nych kibiców. Spółka wspiera reprezenta-
cję Polski w siatkówce halowej i plażowej 

we wszystkich kategoriach wiekowych, co 
przekłada się na odnoszone przez druży-
ny sukcesy. Męska reprezentacja obroni-
ła w 2018 r. tytuł mistrza świata w piłce 
siatkowej, a także zajęła 5. miejsce w tur-
nieju Ligi Narodów. Reprezentacja kobiet 
odniosła kilka cennych zwycięstw na mię-
dzynarodowych arenach. W siatkówce pla-
żowej aż dwa duety męskie stanęły na po-
dium finałów Pucharu Świata World Tour 
i znajdują się w pierwszej szóstce świato-
wego rankingu FIVB.
Niedawno ORLEN Paliwa, spółka Grupy 
Kapitałowej ORLEN, została sponsorem 
tytularnym warszawskiego klubu siatkar-
skiego. W ramach podpisanej umowy, któ-
ra będzie obowiązywać przez trzy sezony, 
wicemistrzowie Polski od najbliższych 
zawodów będą występować pod nazwą 
Verva Warszawa ORLEN Paliwa, promując 
jedną ze sztandarowych marek koncernu. 
Jak zapewnia Anna Ziobroń, dyrektor biu-
ra marketingu sportowego PKN ORLEN, 
współpraca z warszawskimi siatkarzami 
zmierza w kierunku zbudowania drużyny 
będącej w stanie konkurować na równym 

poziomie z zagranicznymi rywalami w eli-
tarnej Lidze Mistrzów.
Na wsparcie mogą liczyć też kluby spor-
towe z Płocka, gdzie spółka ma siedzibę. 
PKN ORLEN jest sponsorem generalnym 
drużyny piłki ręcznej SPR Wisła Płock 
oraz klubu piłki nożnej Wisła Płock. Ten 
pierwszy jest siedmiokrotnym mistrzem 
kraju i dziesięciokrotnym zdobywcą Pu-
charu Polski. Futboliści Wisły Płock są 
zdobywcami Pucharu Polski i Superpucha-
ru Polski, a także trzykrotnymi uczestni-
kami Pucharu UEFA. Zaangażowanie się 
w sponsoring tych zespołów ma nie tylko 
wymiar biznesowy. To projekt związany 
ze społeczną odpowiedzialnością firmy 
i współtworzony z płocką społecznością.
Sponsoring sportowy to dla ORLEN nie tyl-
ko wspieranie utytułowanych zawodników 
i drużyn. W strategii spółki duży nacisk kła-
dziony jest na efektywny system szkolenia 
młodzieży, który pozwoli wyłonić następców 
dzisiejszych mistrzów. Wspólnie z Polskim 
Związkiem Lekkiej Atletyki spółka realizuje 
program Lekkoatletyka dla Każdego, a z Pol-
skim Związkiem Piłki Siatkowej pomaga roz-
wijać Siatkarskie Ośrodki Szkolne. Aktywnie 
angażuje się też w system szkoleń organizo-
wanych przez Akademię Piłkarską i Akade-
mię Piłki Ręcznej w Płocku. Z kolei Akade-
mia ORLEN Team zrzesza młode talenty 
w motosporcie – najlepszych kartingowców 
w Polsce w wieku od 6 do 18 lat. Spółka 
uczestniczy też w programie Szkolny Klub 
Sportowy (SKS), zainicjowanym przez Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki, który po wielu 
latach powrócił do polskich szkół. Program 
ma bardzo szeroki zasięg: objął już wszyst-
kie powiaty i 93 proc. gmin na terenie kra-
ju. Udział w nim bierze blisko 10 tys. szkół, 
ponad 15 tys. nauczycieli i 320 tys. uczniów.
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– Bardzo pozytywny wizerunek 
lekkoatlety, relatywnie niższe koszty 
współpracy i dobre wyniki sportowe 
powodują, że dobrze zaplanowana 
kampania może przynieść dużo 
korzyści marce sponsora – przekonuje 
Aleksandra Marciniak, head  
of Havas Sports & Entertainment 
Poland (Havas Media Group).

„MMP”: Czy zaangażowanie na przestrzeni 
ostatnich lat Roberta Lewandowskiego 
w kampanie wielu marek nie jest ze szkodą 
dla wizerunku tego sportowca i samych 
marek? Kapitana naszej reprezentacji 
piłkarskiej mamy dziś niemal wszędzie. 
Co powinien teraz zrobić Lewandowski na 
polu marketingu?
Aleksandra Marciniak: Robert Lewandow-
ski jest bez wątpienia najmocniejszą marką 
w polskim sporcie. Badania pokazują, że jest 
rozpoznawalny przez 90% Polaków – nawia-
sem mówiąc, zawsze zastanawiam się, gdzie 
się podziewa to brakujące 10%. Wizerunek 
Roberta jest bardzo poprawny, nie ma tu 
skandali, próżno szukać kontrowersyjnych 
wypowiedzi, na pierwszy plan wybijają się ta-
kie aspekty jak profesjonalizm i – od jakiegoś 
czasu – rodzinność. Takie połączenie ogrom-
nej rozpoznawalności z pozytywnymi cechami 
zawsze będzie atrakcyjne dla reklamodawców. 

I możemy oczywiście narzekać, że Robert 
„wyskakuje z lodówki”, ale zwróćmy uwagę na 
fakt, że wiele jego kontraktów to wieloletnie 
partnerstwa, co oznacza, że marketerzy są za-
dowoleni ze współpracy i widzą jej wymierne 
korzyści. Z wizerunkowego punktu widzenia 
być może brakuje Robertowi czegoś, dzięki 
czemu byłby nieco bliżej ludzi. Jest superpro-
fesjonalny i żyje życiem, jakie dla większości 
Polaków pozostaje w sferze marzeń, dlatego 
dość trudno jest się z nim identyfikować. To 
widać w badaniu IRC – wskaźniki typu „chęć 
zaprzyjaźnienia się” czy „naturalność” wypa-
dają u Lewandowskiego poniżej średniej. Być 
może przydałoby się trochę luzu, pokazania się 
z innej, bardziej ludzkiej strony. 
Przywołała pani badanie IRC. Wynika 
z niego, że w grupie najbardziej znanych 
i najlepiej ocenianych sportowców są 
skoczkowie narciarscy. Jak zaangażować 
ich w komunikację marek po sezonie 
narciarskim?
Faktycznie skoczkowie, zarówno jako druży-
na, jak i indywidualnie, wypadają w badaniach 

IRC bardzo dobrze. Ich rozpoznawalność jest 
niewiele niższa niż Roberta Lewandowskie-
go, a wizerunek dużo bardziej pozytywny. 
To, na co warto zwrócić uwagę, to wysoka 
liczba wskazań w takich kategoriach jak „po-
zytywna energia”, „chęć zaprzyjaźnienia się” 
czy „naturalność”. To pewna wskazówka dla 
marketerów – umieszczenie jedynie wizerun-
ku skoczków w key visualu to zmarnowanie 
potencjału. Siłą skoczków jest m.in. ich spon-
taniczność, ludzie lubią ich słuchać, chcieliby 
ich bliżej poznać. Dlatego postawiłabym na 
wszelkie kontentowe formy aktywacji – wi-
deo, konkursy z możliwością spotkania za-
wodników, wspólny trening, czaty z fanami to 

Doceńmy  
nie tylko futbol  
i skoki narciarskie
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tylko kilka aktywności, które na pewno w tym 
przypadku by się sprawdziły. Po sezonie teo-
retycznie zawodnicy mają nieco więcej czasu, 
choć oczywiście jest jeszcze Letnie Grand Prix 
i treningi, ale marka, która spróbowałaby speł-
nić marzenia konsumentów o zbliżeniu się do 
polskich skoczków, na pewno zyskałaby na 
tym więcej niż jedynie na tradycyjnej kampa-
nii reklamowej z wykorzystaniem wizerunku.
Bardzo wysokie oceny w badaniu IRC 
uzyskały lekkoatletki – Anita Włodarczyk, 
biegaczki i biegacze sztafet czy skoczek 
Piotr Lisek. To bez wątpienia gwiazdy 
z potencjałem marketingowym. Dlaczego 
w roku igrzysk lekkoatleci nie zostali 
w zasadzie zaangażowani w komunikacje 
marek? Oczywiście są małe wyjątki, np. 
Justyna Święty-Ersetic została ostatnio 
ambasadorką marki Sante. 
Mam na myśli jednak przede 
wszystkim ospałość brandów 
globalnych i największych 
polskich reklamodawców. Czy 
marketerzy coś przespali, czegoś 
się boją?
Powodów jest na pewno kilka. 
Przede wszystkim lekkoatletyka nie 
ma należnego miejsca w mediach. 
Tak naprawdę trudno porów-
nać ją z piłką nożną, skokami czy 
siatkówką, choć sukcesów mamy 
przecież mnóstwo. O naszych bo-
haterach lekkoatletycznych pisze 
się i mówi właściwie tylko wtedy, 
gdy zdobywają medale. Jeśli porówna się to 
z Robertem Lewandowskim, który gra dwa-
-trzy mecze w tygodniu i w większości strzela 
gole, to widzimy, że lekkoatleci po prostu mają 
dużo mniej szans na przebicie się do masowej 
widowni. Dodatkowo marketerzy mogą bać 
się ryzyka, które w indywidualnych sportach 
jest dość duże. Zawsze może przytrafić się 
kontuzja, zły wynik na igrzyskach przekreśla 
ciężką czteroletnią pracę, dużo w minionych 
latach mówiło się o dopingu – wspomnę 
choćby aferę z rosyjską machiną dopingową 
– to wszystko powoduje, że indywidualne 
kontrakty są dla marketerów bardziej wyma-
gające. Trzeba też pamiętać o silnej obecności 
PKN Orlen w lekkiej atletyce. Koncern pali-
wowy współpracuje z wieloma sportowcami, 
jest Generalnym Sponsorem PZLA i ma wiele 
praw wyłącznych z tym związanych. I wreszcie 
lekkoatleci mają bardzo pozytywny wizerunek 
wśród tych, którzy ich znają, a nie są to tak 

imponujące wyniki jak w przypadku piłkarzy 
czy skoczków. Potencjalny sponsor musiałby 
więc dołożyć swoją cegiełkę do budowania 
rozpoznawalności chociażby poprzez realiza-
cję szeroko zasięgowej kampanii z udziałem 
wybranego sportowca. Czy to znaczy, że nie 
warto podejmować takiej współpracy? Abso-
lutnie warto! Bardzo pozytywny wizerunek, 
relatywnie niższe koszty współpracy i dobre 
wyniki sportowe powodują, że dobrze zapla-
nowana kampania może przynieść dużo ko-
rzyści marce sponsora.
Jak wykorzystać marketingowy potencjał 
reprezentantek Polski w sztafecie 
4x400 m? Mają przecież wszelkie atuty, by 
z sukcesem wspierać wiele marek i firm 
– wyniki sportowe, determinacja, uroda, 
uśmiech, spontaniczność, witalność.
Brakuje im właściwie tylko zasięgów. Jeśli 
spojrzeć na ich konta na Instagramie, to żadna 
z nich nie ma więcej niż 45 tys. obserwujących. 
Jeśli porównamy to z 16,5 mln Lewandowskie-
go czy nawet 317 tys. Kamila Stocha, to widzi-
my, jak wielka jest różnica. Wiele osób kojarzy 
drużynę jako całość bez znajomości nazwisk 
biegaczek. Większość kibiców potrafi też po-
wiedzieć o dziewczynach jedynie to, że są pro-
fesjonalnymi i sympatycznymi sportsmenkami. 
Wydaje mi się, że sprawdziłaby się tu kampania, 

dzięki której zawodniczki nie tylko promowa-
łyby produkt sponsora, ale też same zyskały na 
popularności, czyli mówimy tu o większych 
markach, które mogłyby taką kampanię wes-
przeć znaczącym budżetem mediowym.
Co zrobić z reprezentacją koszykarzy po 
bardzo dobrym sportowo roku 2019? Jaka 
firma, jaka branża nie powinna się ich bać?
Koszykówka to wyjątkowo ciekawy temat, 
jeśli chodzi o marketing sportowy. Jedna 
z najpopularniejszych dyscyplin pod kątem 
uprawiania, kilka pokoleń wstających w nocy, 
żeby oglądać mecze NBA, a marketingowo 
wciąż daleko za innymi dyscyplinami. Ostat-
ni rok faktycznie przyniósł pewne ożywienie, 
chociażby pod względem obecności dyscypli-
ny w mediach, ale żeby koszykówka na stałe 
zagościła w świadomości również sponsorów, 

potrzeba pewnej powtarzalności suk-
cesów i wykreowania nowych gwiazd. 
Widać też, że sami kibice nie wie-
dzą, jak mają tę drużynę postrzegać. 
Wskaźniki w badaniu IRC niby są 
pozytywne, ale znajomość na pozio-
mie 22% daje do myślenia. Dodatko-
wo mamy tak kuriozalne wskazania, 
jak to, że marką słabo dopasowaną 
do drużyny jest Nike, czyli jeden 
z najsilniejszych brandów obecnych 
w koszykówce globalnie. To pokazu-
je, że przed reprezentacją i związkiem 
jeszcze bardzo długa droga zarówno 
sportowo, jak i w obszarze pracy nad 
wizerunkiem. 

Ubolewam, że z czołówki najbardziej 
lubianych i cenionych przez marketerów 
reprezentacji wypadli szczypiorniści. Co 
powinny zrobić osoby, związki i kluby 
powiązane z polską piłką ręczną, by 
odbudować wizerunek również w oczach 
sponsorów?
Piłka ręczna nie jest jeszcze w tak złej sytuacji, 
bo ma silnego sponsora, który wspiera dyscy-
plinę zarówno na poziomie związku, jak i ligi 
czy sportu młodzieżowego. PGNiG robi bar-
dzo dużo, żeby promować piłkę ręczną w wielu 
wymiarach. Wydaje się więc, że jedyne, czego 
dyscyplinie brakuje, to sukcesy na poziomie re-
prezentacyjnym. I odpowiedzi na pytanie, na ile 
PGNiG będzie w stanie „posunąć się” i zrobić 
miejsce dla innych potencjalnych sponsorów, 
nawet z mniejszym budżetem. 
Przez naszą rozmowę przewija się 
termin „związki sportowe”. Czy może 
pani wskazać największe błędy 

Koszykówka to wyjątkowo ciekawy 
temat. Jedna z najpopularniejszych 
dyscyplin pod kątem uprawiania, 
kilka pokoleń wstających w nocy, żeby 
oglądać mecze NBA, a marketingowo 
wciąż daleko za innymi dyscyplinami
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związane z marketingiem sportowym 
i sponsoringiem w Polsce w ciągu kilku 
ostatnich sezonów? Kto stoi za tymi 
błędami? Bardziej związki sportowe czy 
strach marketerów?
Marketing sportowy jest dość trudnym na-
rzędziem ze względu na liczbę niełatwych do 
przewidzenia zmiennych i brak jednolitego 
systemu mierzenia jego efektywności. Dla-
tego w przypadku ograniczania budżetów 
marketingowych bardzo często to właśnie 
z tych działań się rezygnuje w pierwszej 
kolejności. Nie pomagają media skupione 
w 80% na piłce nożnej, co bardzo blokuje 
marketingowy rozwój innych dyscyplin. Co 
ciekawe, w badaniach IRC widać, że kibice 
mają przesyt informacji na temat reprezen-
tacji piłkarskiej i piłkarzy, może więc dałoby 
się wygospodarować choć odrobinę więcej 
miejsca na inne sporty. Wreszcie widać też 
sporo zaniedbań ze strony związków czy or-
ganizacji sportowych. Bardzo często króluje 
stwierdzenie „przyjdzie sponsor, to będzie-
my działać”. Tylko że na ogół trzeba najpierw 
włożyć trochę pracy w przyciągnięcie tego 
sponsora – zastanowić się, jak zwiększyć po-
pularność dyscypliny, dbać o media własne, 
pomóc kreować gwiazdy. Ja oczywiście wiem, 
że w mniejszych związkach czy klubach czę-
sto jedna osoba zajmuje się marketingiem 
i jeszcze kilkoma innymi obszarami naraz, ale 
przez to mamy błędne koło: sponsorzy nie 
chcą się angażować, bo dyscypliny są mało 

popularne, a właściciele praw nie budują 
popularności, bo nie mają środków od spon-
sorów. 
Jakie dyscypliny, a może sportowcy są 
najbardziej i niesłusznie zaniedbane przez 
marketerów i sponsorów?
Niezmiennie zadziwia mnie niewielka aktyw-
ność marketingowa wokół siatkówki. Mamy 
drużynę mistrzów świata, zespoły klubowe re-
gularnie grają w finałach rozgrywek europej-
skich, zawodnicy prowadzą w ciekawy sposób 
swoje media społecznościowe, dyscyplina jest 

rodzinna i chętnie oglądana, a wciąż rzadkoś-
cią są indywidualne duże kontrakty z siatka-
rzami. Bardzo bym chciała, żeby ten trend się 
odwrócił, zwłaszcza że trudno wskazać repre-
zentację, która w ostatnich latach z taką regu-
larnością dostarczałaby tak wielkich pozytyw-
nych emocji kibicom.
Na jakie błędy komunikacyjne nie mogą 
sobie pozwolić polscy marketerzy w roku 
UEFA Euro i igrzysk w Tokio?
Na brak planu zarządzania kryzysowego. Ro-
syjski mundial powinien był marketerów cze-
goś nauczyć. Dwa lata temu większość z nich 
nie miała planu alternatywnego działania na 
wypadek nieudanego występu naszej repre-
zentacji. Nie pomogli sami piłkarze, którzy 
nawet w mediach społecznościowych w żaden 
sposób nie odnieśli się do zawiedzionych na-
dziei, pokazując zamiast tego zdjęcia z luksu-
sowych wakacji. Naszej drużyny nie było już 
w Rosji, a w polskich miastach wciąż wisiały 
billboardy przedstawiające Adama Nawałkę 
jako genialnego stratega, co drażniło wielu 
kibiców zawiedzionych postawą reprezenta-

cji. Niewielu marketerów 
zdecydowało się też na dzia-
łania z wyprzedzeniem, an-
gażując większość środków 
w czerwcu. Pozytywnym 
przykładem może być tu 
Rexona, która promocję 
sprzedażową promowaną 
wizerunkiem Kamila Glika 
zrealizowała w kwietniu, 
kiedy nadzieje kibiców 
były duże, a nastawienie do 
zawodników pozytywne. 
W ten sposób działaniom 
marki nie zaszkodziła ani 

kontuzja Glika, która postawiła jego udział 
w mundialu pod znakiem zapytania, ani też 
późniejsze występy na rosyjskich boiskach. 
Dlatego odpowiedni timing i plan kryzyso-
wy uznałabym za najważniejsze elementy do 
przemyślenia przez marketerów przed tymi 
najważniejszymi wydarzeniami sportowymi 
na świecie.
 Rozmawiał: Piotr Machul

Marketing sportowy jest dość 
trudnym narzędziem ze względu 
na liczbę niełatwych do przewidzenia 
zmiennych i brak jednolitego 
systemu mierzenia jego  
efektywności
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REKORDOWY JAK DO TEJ PORY ĆWIERĆ-
FINAŁOWY MECZ MISTRZOSTW EUROPY 
POLSKA – PORTUGALIA Z 2016 R. OGLĄ-
DAŁO ŚREDNIO 16 MLN WIDZÓW (ŚREDNIA 
WIDOWNIA ANTEN TVP I POLSAT). UBIE-
GŁOROCZNE ELIMINACJE RÓWNIEŻ GRO-
MADZIŁY MILIONY KIBICÓW. Przykładowo 
marcowy mecz Biało-Czerwonych z notowa-
ną na 137. miejscu w rankingu FIFA Łotwą 
oglądało w TV średnio 6,4 mln widzów.
Ale czy transmisje sportowe oglądamy tyl-
ko za pośrednictwem telewizora? W dobie 

multiscreeningu ten ekran wciąż odgrywa 
dominującą rolę w oglądaniu wydarzeń spor-
towych. Smartfony, laptopy, tablety są dodat-
kiem do uczty, której główne danie to sport 
na dużym ekranie. Doskonałym przykładem 
jest tegoroczny finał Super Bowl, który w 
amerykańskiej stacji Fox TV oglądało śred-
nio 99,9 mln widzów (Nielsen). W tym sa-
mym czasie mecz na komórkach i tabletach 
oglądały 3,4 mln użytkowników. Udział pro-
centowy online w porównaniu z TV wydaje 
się niewielki, jednak porównując z widownią 

online z roku poprzedniego (2,1 mln), widzi-
my wzrost na poziomie 62%.
Konsumujemy coraz więcej treści sporto-
wych w kanałach internetowych, a różne 
aplikacje umożliwiają nam śledzenie wyda-
rzeń na żywo w każdym miejscu i w każdym 
czasie. Dzięki temu dzisiaj sport jest dostępny 
wszędzie, nie tylko w domowym salonie.
Rekordem polskiego internetu pozostaje 
mecz Polska – Senegal podczas mundialu w 
Rosji, który przyciągnął 700 tys. unikato-
wych użytkowników, jednocześnie generując 

Miłość w czasach zarazy,  
czyli w oczekiwaniu na pierwszy gwizdek

Duże wydarzenia sportowe takie jak zbliżające się mistrzostwa Europy  
w piłce nożnej UEFA Euro 2020 czy letnie igrzyska olimpijskie w Tokio 

 z utęsknieniem były wyczekiwane przez miliony kibiców.  
Czy miłość do sportu przetrwa czasową rozłąkę?.

Robert Kisiel, szef zespołu sponsoringu sportowego w Biurze Reklamy TVP, 
Wojciech Kowalczyk, zastępca dyrektora Biura Reklamy TVP
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1,8 mln odtworzeń wideo. Co ważne, więcej 
osób śledziło mecz na urządzeniach mobil-
nych niż na ekranach desktopowych. Wpływ 
na takie wyniki miała z pewnością pora roz-
grywania meczu: wtorek godz. 17:00. Dla 
tych, którzy wracali z pracy środkami komu-
nikacji, stali w korku czy po prostu w danym 
czasie nie mieli dostępu do telewizji, aplikacja 
online była jedynym sposobem, aby obejrzeć 
mecz live. Sam serwis tvpsport.pl w okresie 
mundialu odwiedziło 8,6 mln unikatowych 
użytkowników, których przyciągnęły nie 
tylko transmisje live, ale również specjalnie 
przygotowane treści: skróty, podsumowania, 
wywiady, czyli wszystko to, czego poszukują 
kibice sportowi.
W tym roku dwie wyjątkowe imprezy sporto-
we miały zawładnąć sercami setek milionów 
kibiców na całym świecie. Nadawcy telewi-
zyjni szykowali się na największe wydarzenie 
logistyczne w historii sportu – mistrzostwa 
Europy w piłce nożnej rozgrywane w 12 mia-
stach rozsianych w 11 krajach. Logistyka nie 

tylko ekip sportowych, ale też kibiców, rea-
lizatorów transmisji i ekip komentatorskich 
była jednym z ważniejszych elementów przy-
gotowań do imprezy.
Igrzyska olimpijskie w Tokio mają być popi-
sem możliwości technologicznych Japonii, 
która chce rzucić na kolana wszystkich wi-
dzów i uczestników tego wydarzenia. Inno-
wacyjna technologia i wysoka jakość trans-
misji są już nieodłącznym elementem takich 
eventów, a jakość 4K staje się dzięki tym wy-
darzeniom oczywistością, wkrótce standar-
dem tak powszechnym jak dziś HD.  
W dobie zawieszonych rozgrywek sporto-
wych, odłożonych na 2021 r. mistrzostw 
Europy w piłce nożnej oraz wstrzymanych 
zawodach sportowych będących eliminacja-

mi do igrzysk olimpijskich świat staje przed 
nowym wyzwaniem. W starciu sportowych 
emocji i masowych imprez z pandemią cały 
świat racjonalnie podjął decyzję o powstrzy-
maniu się od ryzykownych decyzji i cza-
sowym „zawieszeniu butów na kołku”. Z 
punktu widzenia biznesu na pewno nie była 
to łatwa decyzja. Każdy nierozegrany mecz i 
odwołane zawody oznaczają realne straty dla 
organizatorów, klubów i sportowców. Brak 
wpływów ze sprzedanych biletów, praw do 
transmisji czy wpływów sponsorskich na 
pewno boleśnie dotkną cały sportowy świat.
Podjęte decyzje będą też miały spory wpływ 
na firmy zaangażowane w marketing spor-
towy. Od lat dla wielu produktów FMCG 
moment rozpoczęcia mistrzostw świata i mi-
strzostw Europy wyznaczał czas wejścia no-
wych produktów na rynek, startu promocji. 
Co dwa lata przed wakacjami obserwowali-
śmy wzrosty sprzedaży telewizorów. Od wie-
lu tygodni trwały rozmowy nie tylko o trans-
misjach, ale też programach towarzyszących. 
Programy lifestyle’owe przybliżające kulturę 
europejskich krajów oraz pokazujące różne 
oblicza Japonii były treściami poszukiwa-
nymi przez część marketerów, które chciały 
budować komunikację opartą na kontekście, 
a nie tylko na sporcie. Dla firm z wielu sek-
torów decyzja o wstrzymaniu imprez sporto-

wych może być odczu-
walna.
W kontekście wstrzy-
mania zawodów 
sportowych nowego 
znaczenia nabiera in-
terpretacja wyników 
badania wizerunków 
sportowców. Kolejne 
sukcesy sportowca czy 
drużyny napędzają 
wzrost jego marketin-
gowej wartości. Każda 
porażka rozpatrywa-

na jest pod kątem wpływu na wartość firm 
sponsorujących. Przez pewien czas wartość 
marketingowa sporej części sportsmenów bę-
dzie zawieszona w sportowej próżni. Ale to 
teraz będziemy mogli najpełniej ocenić i do-
cenić wartość, jaką poszczególni sportowcy 
do tej pory osiągnęli. Możemy ich oceniać na 
chłodno – bez efektu wywoływanego przez 
aktualną formę formy czy bez wpływu wyni-
ku ostatniego rozegranego  meczu.
Przymusowy sportowy odwyk pokazał nam 
jeszcze jeden aspekt sportu. W gąszczu wielu 
informacji związanych z pandemią pytanie o 
sport, rozgrywki, Euro i igrzyska są jednymi 
z częściej się pojawiających. To pokazuje, jak 
ważne są te wydarzenia i jak wielu fanów 
ma sport. Za kilka tygodni (lub miesięcy) 
sportowcy wrócą na boiska, areny i… ekrany. 
Wyczekiwanie zamieni się po raz kolejny na 
miliony osób przed dużym ekranem i kolejne 
miliony przed mniejszymi ekranami. War-
tość, jaką mają sportowcy dla marketerów, 
wróci ze zdwojoną siłą. Cały sportowy świat 
zamarł w oczekiwaniu, po przerwie dłuższej 
niż zazwyczaj, na pierwszy gwizdek.

W tym roku nadawcy telewizyjni 
szykowali się na największe 
wydarzenie logistyczne w historii 
sportu – mistrzostwa Europy w piłce 
nożnej rozgrywane w 12 miastach 
rozsianych w 11 krajach
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PIERWSZE TYGODNIE MARCA POKAZUJĄ, 
JAK WYRAŹNY WPŁYW NA MARKETERÓW 
I KSZTAŁTOWANIE SIĘ POLSKIEGO RYNKU 
REKLAMOWEGO MA SZERZĄCA SIĘ GLOBAL-
NIE EPIDEMIA KORONAWIRUSA. Przedstawi-
ciele wielu branż już odczuli negatywne skutki, 
które niosą ze sobą ograniczenia związane z CO-
VID-19. Wielu marketerów rozważa relokowa-
nie budżetów reklamowych w ramach media 
planu bądź rezygnację z zaplanowanych kampa-
nii w ramach zabezpieczenia środków finanso-
wych w obliczu zmniejszającego się popytu.

TELEWIZJE INFORMACYJNE ROSNĄ
Do środy 11 marca oglądalność całkowita te-
lewizji w Polsce kształtowała się tak jak w po-
przednich tygodniach, notując średnie dzienne 
spadki ATV (średni dobowy czas oglądania 
TV) o ok. 3% r./r. zarówno w grupie A4+, jak 
i głównej grupie komercyjnej. Dużo wyższe 
spadki do tej pory odnotowaliśmy wśród go-
spodarstw z dziećmi (0-14 lat) oraz wśród dzie-
ci i młodzieży (4-19 lat) – odpowiednio o 9% 
i 11% za okres ostatnich trzech tygodni. Istot-
na zmiana objęła zwiększenie udziałów stacji 
informacyjnych, co jest typowym zjawiskiem 
podczas głośnych globalnych i krajowych wy-

darzeń. Tym razem wzrosty są jednak imponu-
jące – przykładowo Polsat News jest oglądany 
średnio trzy razy dłużej niż rok temu, a ATV 
TVN24 wynosi niemal połowę tego, które mo-
żemy obserwować średnio w dużych stacjach.
Sytuacja z całkowitą oglądalnością odmieni-
ła się 12.03.2020 r. – we wszystkich grupach 
nastąpił wyraźny wzrost ATV r./r., a zmiana 
dzienna (12.03 vs 11.03) wywołana zamknię-
ciem szkół, przedszkoli czy kin wyniosła w po-
pulacji 6%, w grupie rozliczeniowej A 16-49 
5%, a w grupie dzieci i młodzieży (4-19 lat) 
aż 40%. MediaCom prognozuje, że ATV TV 
mogą wzrosnąć w drugiej połowie marca od 5 
do 10% (wyraźniej w pasmie „off”).
– Spodziewamy się zmiany w airingu kopii 
reklamodawców, a także pierwszych anulacji 
kampanii. Prawdziwy obraz kondycji rynku 
poznamy jednak dopiero w kwietniu z uwagi 
na to, że plany kwietniowych kampanii zostały 
w większości zaakceptowane w ciągu ostatnich 
dni (a więc w czasie, kiedy epidemia przekro-
czyła już granice Polski). Od strony poda-
żowej możemy spodziewać się w kolejnych 
tygodniach wysokich ratingów, mniejszego 
clutteru oraz szybszej budowy zasięgu kam-
panii. Strona popytowa zależy od reakcji re-

klamodawców na zaistniałą sytuację – mówi 
Paweł Więckowski, TV buying director 
w MediaComie.
Nie tylko w telewizji odnotowuje się wzrost 
udziału stacji informacyjnych. Wzrasta rów-
nież średni czas, jaki użytkownicy poświęcają 
na konsumowanie treści na portalach infor-
macyjnych online. W pierwszym tygodniu 
marca wyraźnie wzrosła również liczba re-
alnych użytkowników, aktywnych na serwi-
sach społecznościowych. Rośnie też rola ko-
munikatorów. Choć w toku rozwoju sytuacji 
związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa 
COVID-19 liczba użytkowników komuni-
katorów nie podlega znaczącej zmianie (lek-
ki spadek), społeczeństwo polskie korzysta 
z nich znacznie intensywniej (liczba odsłon 
oraz czas spędzony w aplikacjach odnotowu-
ją nawet 50-proc. wzrost).

CZAS NA E-COMMERCE
Analiza ruchu na aplikacjach mobilnych 
związanych ze świadczeniem usług home 
delivery pokazuje wyraźny wzrost zaintereso-
wania tego typu świadczeniami. Dla przykła-
du – aplikacja Pyszne.pl w ciągu dwóch mie-
sięcy pozyskała ponad 200 tysięcy realnych 
użytkowników. Znaczące wzrosty w zakresie 
liczby odsłon oraz średniego czasu przebywa-
nia na stronie odnotowali również topowi 
gracze z sektora e-pharmacy – na przykład 
doz.pl i ktomalek.pl.
Rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 
nie znalazło do tej pory odzwierciedlenia 
w danych dotyczących wzrostu popularności 
serwisów wideo pośród polskich internau-
tów. Wzrosła natomiast intensywność kon-
sumpcji serwisów wideo.
W ostatnim tygodniu odnotowujemy wyraźny 
wzrost popularności aplikacji mobile gaming 
– co prawda liczba użytkowników gier mo-
bilnych utrzymuje się na zbliżonym poziomie 
– natomiast intensywność kontaktów z grami 
(liczba odsłon i czas poświęcony na grę) zwięk-
sza się znacząco – prawie dwukrotnie.
W dobie koronawirusa mocniejszego znacze-
nia nabierze marketing w wyszukiwarkach.

Z OSTATNIEJ CHWILI

KORONAWIRUS ZMIENIA 
RYNEK REKLAMY

Wielu marketerów rozważa relokowanie 
budżetów reklamowych bądź też rezygnację 

z zaplanowanych kampanii w ramach zabezpieczenia 
środków finansowych w obliczu zmniejszającego się 

popytu - wynika z analizy agencji mediowej MediaCom.
Maciej Florek
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SalesTube otwiera 
filię w Rosji
SalesTube (Group One) powiększa 
obszar działań na rynek wschodni. 
Wspólnie z rosyjskim partnerem 
Artox Media polska agencja rozwija 
filię dla e-commerce w Rosji. 
Dotychczas firmy współpracowały 
w obszarze paid social, a teraz 
rozszerzają kooperację o kompetencje 
w ramach Google Marketing Platform. 
Za rozwój biznesu na rynku wschodnim 
odpowiadają Joanna Czekaj, dyrektor 
zarządzająca SalesTube, i Bartosz 
Krzewski, COO Group One Media.
Artox Media to agencja marketingu 
digitalowego zatrudniająca blisko 
150 osób. Rozwinięta infrastruktura 
w postaci 14 oddziałów i doświadczenie 
w obsłudze 600 klientów przy 
2 tys. projektów na rynku rosyjskim 
i kazachskim mają być wsparciem dla 
rozwoju filii polskiego oddziału SalesTube.

Piasecka w Abanana
Monika Piasecka objęła stanowisko senior strategy 
plannera w Abanana. Będzie odpowiedzialna za tworzenie 
strategii digital i ATL klientów agencji, działania R&D 
i szkolenia wewnętrzne. Doświadczenie zdobywała 
w agencjach Heads Advertising i OpusB, pracując dla marek 
takich jak: Lexus, Dr Witt, Berlin-Chemie, Amol, Orlen Oil, 
Serenada, Lusette, Galeria Kazimierz, Galeria Krakowska, 
Farmona, Nivea Soft, Hortex, Delecta, Castrol, Piątnica, 
Nałęczowianka czy Milka. 

Piotr Mateńko na czele działu social media Lotnej
Do zespołu agencji Lotna dołączył Piotr Mateńko, który jako nowy head 
of social media obejmie nadzór nad działem mediów społecznościowych. 
Będzie on także odpowiedzialny za działania promocyjne agencji zarówno 
pod kątem strategicznym, jak i kreatywnym. Mateńko przez ostatnie lata 
pracował jako copywriter i social media manager, a swoje doświadczenie 
zdobywał w takich agencjach jak Publicis, Vacaloca, Bluecloud Interactive. 
Realizował projekty m.in. dla: Garnier, L’Oréal, Orange, Instax, Indigo, Sanofi 
czy Olej Wielkopolski.

Olga Adamkiewicz 
z Brand New 
Galaxy do sztabu 
wyborczego
Olga Adamkiewicz, 
dotychczas vice president 
investor relations & business 
development platformy 
marketingowo-technologicznej 
Brand New Galaxy (wcześniej 
CEO), dołączyła do sztabu 
wyborczego Szymona Hołowni, 
gdzie jako szefowa komunikacji 
kompleksowo zajmie się 
realizacją komunikacji kandydata 
na prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Przed przyjściem 
do Brand New Galaxy pełniła 
funkcję dyrektora marketingu 
w Jeronimo Martins Drogerie 
i Farmacje, wcześniej  
przez 10 lat była związana  
z Procter & Gamble. 
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Allegro zainwestuje więcej
W zeszłym 
roku Allegro.

pl, największa w kraju platforma 
handlu elektronicznego (e-commerce), 
zainwestowała 800 mln zł w rozwój. 
W tym roku, jak zapowiada François 
Nuyts, prezes Allegro, inwestycje 
wzrosną do 1 mld zł. Platforma 
liczy, że dzięki temu pozyska nowych 
sprzedających. Obecnie ma ich 140 tys., 
a chciałaby, aby w tym roku ich liczba 
wzrosła o 20%, czyli o prawie 28 tys. 
W zeszłym roku przybyło ich 20 tys. 
500 mln zł z tych 800 mln zł Allegro 
zainwestowało w ub.r. w rozwój programu 
Smart, czyli rodzaj abonamentu dla 
użytkowników platformy dającego 
im darmowe przesyłki (dostawa do 
punktu, np. paczkomatu, przy zakupach 
za minimum 30 zł lub kurierem za 
minimum 40 zł). Allegro podaje, że na 
koniec ub.r. z programu korzystał 1 mln 
użytkowników. Również w br. mniej więcej 
2/3 z zapowiadanego 1 mld zł inwestycji 
pójdzie na rozwój programu Smart. 
Allegro podaje, że zakupy robi w nim 18 mln 
osób. Firma tradycyjnie nie podaje, ile 
wynoszą obroty na jej platformie. Przychody 
firmy, głównie z prowizji od sprzedających, 
w 2018 r. wyniosły 1,75 mld zł.
Wartość polskiego rynku e-commerce jest 
szacowana na 50 mld zł, a jego dynamika 
na 18% rocznie (2019/2018).

Danone uruchamia stronę  
dla niedowidzących
Firma Danone dostosowała nowy serwis 
internetowy do potrzeb osób, które częściowo 
bądź całkowicie utraciły wzrok. Firma po 
raz pierwszy zaprezentowała treści dotyczące 
wszystkich spółek wchodzących w skład grupy 
(Nutricia, Danone, Żywiec Zdrój) w jednym 
miejscu. Serwis przybliża również informacje 
o wizji „Danone One Planet. One Health”. Nowa 
strona internetowa Danone ma być kontynuacją 
dotychczasowych działań spółek skupiających się 
na odpowiedzialnym rozwoju biznesów z dbałością 
o różnorodne potrzeby społeczne i o środowisko 
naturalne. Za projekt strony i jej przygotowanie 
odpowiedzialna jest agencja Walk Digital.

Paweł Kwiatkowski zakłada Flower Power
Paweł Kwiatkowski po odejściu z Danone zakłada Flower Power. Nowa firma będzie 
zajmować się doradztwem w dziedzinie komunikacji, PR i projektów CSR. Do końca ub.r. 
Paweł Kwiatkowski pełnił funkcję sekretarza generalnego na Polskę, kraje bałtyckie 
i skandynawskie w firmie Danone. Z Danone był związany przez 3,5 roku. Wcześniej aż 
przez 16 lat pracował w Kompanii Piwowarskiej, w której był dyrektorem ds. korporacyjnych 
i rzecznikiem prasowym. W Danone jego obowiązki przejmuje Raphael Radanne.

Opolska wydawcą 
programów wideo 
w RASP
Karolina Opolska dołączy do 
Ringier Axel Springer Polska jako 
wydawca programów wideo. 
Będzie raportować do Jeromira 
Bieńkowskiego, szefa wydawców 
wideo. Karolina Opolska jest 
dziennikarką, przez 13 lat była 
związana z Radiem Tok FM – była 
wydawcą „Poranka Radia Tok FM” 
i debat politycznych. Wydawca 
stawia na rozwój formatu wideo. 
W nowej siedzibie firmy ruszyło 
właśnie studio telewizyjne.

Taranta dyrektorem 
ds. rozwoju digital 
w TVN Media
Michał Taranta zajął stanowisko 
dyrektora ds. rozwoju digital 
w biurze reklamy TVN Media. 
Odpowiada m.in. za strategię 
i wdrożenia zaawansowanych 
rozwiązań z dziedziny adtech, 
a także za zapewnienie 
najnowocześniejszych praktyk 
w obszarze digital. Taranta raportuje 
bezpośrednio do Agnieszki Gajzler, 
dyrektor strategii i rozwoju digital.
W 2019 r. Taranta wrócił do Havas 
Media Group po czterech latach. 
Wtedy objął stanowisko head 
of integrated communication 
i stanął na czele zespołu Task Team. 
Jego obowiązki w Havas Media przejął Dominik Wałęga, chief digital officer. Michał Taranta 
ma 15 lat doświadczenia w pracy w mediach. Swoją karierę rozpoczynał w OMD, a następnie 
współtworzył wyspecjalizowany w obszarze digital zespół Media Contacts (Havas Media 
Group). Potem był związany z Zenithem, w którym tworzył dział strategii mediowej. Wspierał 
zespoły w przygotowaniu zarówno strategii, jak i rozwiązań taktycznych, które pozwalały 
na osiąganie synergii ze zintegrowanych działań w mediach tradycyjnych i cyfrowych.
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AUDYTORIUM RADIA W POLSCE OD NIE-
MAL DWÓCH DEKAD UTRZYMUJE SIĘ NA 
ZRÓWNOWAŻONYM POZIOMIE. ZMIENIA-
JĄ SIĘ JEDNAK ZWYCZAJE SŁUCHANIA 
RADIA. W 2019 r. radio codziennie dostar-
czało rozrywki i informacji 72,2% Polaków 
w wieku 15-75 lat; to blisko 21,8 mln słu-
chaczy. Od poniedziałku do piątku 297 
stacji radiowych gromadziło przy odbior-
nikach 22,4 mln słuchaczy dziennie (74,2% 
osób w wieku 15-75 lat). Pomimo innego 
rytmu dnia niż w dni powszednie, w week-
endy zaledwie o 11% osób mniej włącza 
swój radioodbiornik, co oznacza, że średnio 
w każdą sobotę lub niedzielę 2019 r. stacji 
radiowych słuchało blisko 20,2 mln osób 
(67% osób w wieku 15-75 lat). Obserwuje 
się, że spadki w konsumpcji radia w week-
endy tracą swą dynamikę wraz z wiekiem. 
Najwyższa dynamika spadku w weekendy 
w porównaniu z dniami powszednimi cha-
rakterystyczna jest dla najmłodszych poko-
leń – milenialsów młodszych (osoby w wie-
ku 19-29 lat – spadek o 20%) i milenialsów 
starszych (osoby w wieku 30-39 lat – spadek 
o 13%). Spadek zasięgu dziennego w sobotę 

Robert Juszczyk, kierownik zespołu strategii i planowania, 
Agencja Reklamy, Polskie Radio SA

RADIOWÓZ

„Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz 
ten, który słucha” – to jedna ze złotych 
myśli Platona. Słuchanie jest jednym 

z najważniejszym elementów komunikacji 
między ludźmi. Być może dlatego głos radia 

szepczący nam do ucha podczas śniadania, 
w biurze lub w czasie jazdy samochodem 

odbierany jest przyjaźnie. Nie jest nachalny ani 
widoczny, ale jednak słyszalny gdzieś w tle.

i niedzielę wśród pokolenia X (osoby w wie-
ku 40-51 lat) i baby boomers (osób w wieku 
52-67 lat) kształtuje się na poziomie niż-
szym niż średnia dla populacji (11%) i wy-
nosi odpowiednio 10% i 8%.

 PARTNER W PODRÓŻY 
– Kiedy podróżuję autem, słucham tyl-
ko radia. Nie ma większego znaczenia, czy 
w danym momencie jest muzyka, czy wia-
domości. Bardzo rzadko puszczam piosenki 
czy muzykę, którą mam w telefonie, ponie-
waż nie mam żadnej – mówił w rozmowie 
ze mną Robert Kubica i dodał: – Przez cały 
czas, kiedy jadę autem, radio jest moim part-
nerem w podróży. Podobnie jak dla naszego 
wybitnego kierowcy, tak i dla 41,6% Polaków 
radio pozostaje „partnerem w podróży” każ-
dego dnia. Aż 12,5 mln mieszkańców Polski 
codziennie włącza radio w samochodzie, co 
spowodowało, że w 2019 r. samochód po 
raz pierwszy w historii stał się najpopular-
niejszym miejscem słuchania radia w Polsce. 
Auto wyprzedziło tym samym dotychczas 
faworyzowane przez Polaków miejsce słucha-
nia – dom, w którym radia słucha codziennie 
11,3 mln osób.
Prognozuje się, że w najbliższych latach do-
minacja samochodu nad innymi miejscami 
słuchania radia będzie się jeszcze zwięk-
szać. Długookresowa tendencja wzrostowa 

konsumpcji radia w samochodzie wyraźnie 
wzmocniła się w ostatnich dwóch latach. 
Tylko w ciągu ostatniego roku w dni po-
wszednie przybyło 966 tys. słuchaczy radia 
w samochodzie. To światowa tendencja. 
W krajach rozwiniętych takich jak USA czy 
Kanada do słuchania radia w samochodzie 
przyznaje się 90% audytorium.
Rosnąca liczba słuchaczy w samochodzie 
w ostatnich dwóch dekadach to dobry pro-
gnostyk dla radia. Dwa z trzech największych 
sektorów reklamowych radia – handel (38% 
w strukturze reklamy radiowej w 2019 r.) 
i motoryzacja (11% w strukturze wydatków) 
są powiązane z tym miejscem słuchania. Ra-
dio w aucie stwarza okazję do dotarcia do 
konsumenta blisko miejsca zakupu, co jest 
kluczowe dla wielu marketerów, którzy liczą 
na efekt świeżości i to, że konsument w ostat-
nim momencie podejmie decyzję o zakupie 
ich marki, o której walorach usłyszał właśnie 
w radiu, jadąc samochodem na chwilę przed 
wejściem do sklepu. 

POKOLENIA W FORMACIE RADIOWYM
Przynajmniej raz dziennie w dni powszednie 
ponad połowa przedstawicieli pokolenia X Fo
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(52,1%) i milenialsów starszych (55,1%) włą-
cza radio w samochodzie, co stanowi zdecy-
dowanie większy odsetek niż średnia dla po-
pulacji, która wynosi niespełna 43,2%. 
Każdego dnia od poniedziałku do piątku ra-
dia słucha 80,8% przedstawicieli pokolenia X 
i 79% milenialsów starszych. To generacja X 
(23,6% – 5,3 mln) i milenialsi starsi (22,9% 
–  5,1 mln) stanowią niemal połowę słucha-
czy radia (46%), czyli liczące 10,4 mln audy-
torium. W 2019 r. przynajmniej raz dziennie 
od poniedziałku do piątku radio włączało 
208 tys. nowych słuchaczy z pokolenia mi-
lenialsów starszych. To największy przy-
rost słuchaczy wśród wszystkich pokoleń 
w 2019 r. Te dwa pokolenia – milenialsi star-
si i generacja X – nadają ton radiu i ukierun-
kowują zmiany w zwyczajach jego słuchania.
Milenialsi starsi słuchają radia głównie dla 
muzyki, co może mieć swoje uzasadnienie 
we wciąż stosunkowo młodym wieku. Sta-
cjami relatywnie najlepiej dopasowanymi do 
zainteresowań i wartości, jakimi się kieruje 
generacja obecnych 30-latków, podobnie jak 
dla pokolenia milenialsów młodszych (17% 
słuchaczy radia – 3,8 mln osób), są stacje 
o formacie contemporary hit radio (CHR), 
disco i rock. W przeciwieństwie do bardzo 
homogenicznych w swoich preferencjach 
formatowych milenialsów młodszych, po-
kolenie milenialsów starszych wykazuje po-
nadprzeciętne zainteresowanie rozgłośniami 
grającymi nie tylko współczesne przeboje 
pop (CHR), ale również utwory z lat 80. i 90. 
Wskazują na to preferencje w wyborze stacji 
o profilu adult contemporary (AC). Dla po-
równania wśród pokoleń urodzonych po 
1980 r. stosunkowo niski poziom dopasowa-
nia widoczny jest w formatach news & talk 
czy stacjach, w których esencją są reportaże 
i audycje słowne. Milenialsi nastawieni są 
przede wszystkim na współczesną muzykę 
i przeboje. 
Przedstawiciele pokolenia X szeroko doce-
niają różnorodność formatową stacji na pol-
skim rynku radiowym. Deklarują, że słuchają 
radia najuważniej, gdy na antenie prezento-
wane są wiadomości, co może uzasadniać po-
nadprzeciętny entuzjazm w wyborze stacji 
sformatowanych jako news & talk. Generacja 
X chętnie dowiaduje się też z radia czegoś 
nowego o sztuce czy historii. Dlatego wśród 
pokolenia X, w przeciwieństwie do mile-
nialsów zainteresowanych głównie muzyką, 
wykazuje się ponadprzeciętną popularność 
rozgłośni, na antenach których często moż-
na posłuchać reportażu i autorskiej muzyki. 
Stacjami relatywnie wysoko dopasowanymi 
do zainteresowań generacji X, podobnie jak 
dla pokolenia milenialsów starszych, są stacje 
w formacie AC i rocka. W przeciwieństwie 
jednak do milenialsów starszych czterdzie-
stolatkowie preferują bardziej format classic 

Zasięg dzienny (mln)
Źródło: Radio Track, Kantar, zasięg dzienny, 2001-2019
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rock niż rock. Ponadto w opozycji do repre-
zentantów młodszego pokolenia z ponad-
przeciętną atencją słuchają w radiu muzyki 
klasycznej i filmowej. Na uwagę zasługuje też 
relatywnie mniejsze zainteresowanie współ-
czesną muzyką pop, którą emitują stacje 
o formacie CHR. Wśród generacji X, podob-
nie jak wśród 50-latków, ponadprzeciętnie 
wzrasta zainteresowanie stacjami o profilu 
AC Gold. 
Z kolei pokolenie baby boomers, którego 
71,7% przedstawicieli słucha radia w dni 
powszednie, wykazuje ponadprzeciętne pre-
ferencje wobec formatów oldies czy easy li-
stening. Relatywnie dużym dopasowaniem 
wśród przedstawicieli tego pokolenia cieszą 
się formaty autorskie oraz news & talk. Co 
więcej, wśród 50-latków wzrasta zaintereso-
wanie tematyką religijną w radiu. W porów-
naniu z generacją X wśród boomersów wi-
doczny jest mniejszy stopień dopasowania 
w stosunku do rozgłośni grających przeboje 
z lat 80. i 90. (format AC) oraz rocka czy 
disco. Podobnie jak pokolenie X raczej nie 
preferują współczesnej muzyki pop i grają-
cego ją formatu CHR, co może mieć swoje 
uzasadnienie w wieku. 
Pokolenie baby boomers jest jedynym, wśród 
którego w 2019 r. najpopularniejszym miej-
scem słuchania pozostaje dom. 46% przed-
stawicieli boomersów słucha radia w domu, 
a „tylko” 33% deklaruje, że włącza radio 
podczas jazdy samochodem. Jest to jednak 
wzrost o 2,6 pkt proc. w stosunku do roku 
2018. Boomersi, których 5,9 mln przedstawi-
cieli w 2019 r. włączało radio przynajmniej 
raz dziennie (od poniedziałku do piątku), 
pozostają najliczniejszym i najbardziej stabil-
nym pokoleniem radia. Jego przedstawiciele 
stanowią aż 26% słuchaczy.

RADIO Z WENUS I Z MARSA
51% słuchaczy radia to mężczyźni i to oni 
(77,1% – w dni powszednie) znacznie 
częściej włączają radio niż kobiety (71,5% 
–  w dni powszednie). Kobiety słuchają ra-
dia głównie dla muzyki. W odróżnieniu od 
mężczyzn wśród kobiet obserwuje się po-
nadprzeciętną popularność formatów easy 
listening i muzyki klasycznej. W stosunku 
do populacji płeć piękna wykazuje również 
relatywnie wysokie zainteresowanie roz-
głośniami grającymi współczesne przeboje 
pop – format CHR. W przeciwieństwie do 
mężczyzn kobiety preferują też radio o pro-
filu religijnym. Z kolei mężczyźni doceniają 
różnorodny charakter stacji na polskim ryn-
ku. W radiu poszukują nie tylko muzyki, 
ale przede wszystkim informacji, co może 
uzasadniać ponadprzeciętny entuzjazm 
w wyborze formatów news & talk czy stacji 
z audycjami autorskimi i taką muzyką. Sta-
cje grające rocka, AC gold, polskie AC czy 

Płeć – miejsce słuchania
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disco mają też relatywnie wysokie dopaso-
wanie w męskiej grupie docelowej.
Obie grupy odróżnia miejsce słuchania radia 
– w dni powszednie podczas jazdy samocho-
dem radia słucha 50,1% mężczyzn, a kobiet 
tylko 36,6%. Obserwuje się jednak, że coraz 
więcej kobiet słucha radia w samochodzie i to 
właśnie płeć piękna odpowiada w dużej mie-
rze za wzrost audytorium radia w samocho-
dzie w 2019 r. Aż 631 tys. z 966 tys., o które 
w 2019 r. zwiększyła się słuchalność radia 
w samochodzie, stanowią kobiety. Więcej 
kobiet (41,9% w dni powszednie) niż męż-
czyzn (32,8% – w dni powszednie) słucha 
z kolei radia w domu. Co więcej, co czwarty 
mężczyzna (23,4% – w dni powszednie) włą-
cza radioodbiornik w miejscu pra-
cy, a w przypadku kobiet to tylko 
13,9%.

DECYDENCI NA FALI
Biorąc pod uwagę sytuację zawo-
dową, najwyższą konsumpcję radia 
odnotowuje się wśród dyrektorów, 
przedstawicieli wolnych zawodów 
(82,2% w dni powszednie) i właś-
cicieli firm (81,3% – w dni powsze-
dnie). W strukturze radia przedsta-
wiciele tych kategorii zawodowych 
stanowią 22%. W dni powszednie 
ponad 60% dyrektorów, przedsta-
wicieli wolnych zawodów (61,9%) 
i właścicieli firm (60,5%) słucha radia w sa-
mochodzie. Najbardziej dostosowane do za-
interesowań i wartości prezentowanych przez 
dyrektorów, wolne zawody oraz właścicieli 
firm formaty radiowe to przede wszystkim 
news & talk, formaty autorskie oraz stacje 
grające muzykę klasyczną i filmową. Może to 
mieć swoje uzasadnienie w zainteresowaniu 
tych grup docelowych tematyką newsową 
i informacyjną. Ponadprzeciętnie popularne 

Wykształcenie  
– miejsce słuchania

Źródło: Radio Track, Kantar, zasięg w kwadransach, dni powszednie, I-XII 2019
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Wraz ze wzrostem wykształcenia 
i dochodu następuje zwiększenie 
konsumpcji radia w samochodzie. 
W dni powszednie ponad 56% osób 
z wykształceniem wyższym i najwyższymi 
dochodami włącza radio w aucie

wśród dyrektorów, reprezentantów wolnych 
zawodów i właścicieli firm są też formaty ro-
ckowy, easy listening, oldies czy AC. 

WYŻSZA SZKOŁA I PIENIĄDZE
W strukturze radia osoby z wyższym wy-
kształceniem stanowią 27%, a co trzeci 

słuchacz radia osiąga wysokie dochody 
(33% w dni powszednie – dochody HHI > 
5 tys. zł). Na tle całej populacji konsumpcja 
radia wśród osób z wyższym wykształceniem 
(79,8% – dni powszednie), ale również wśród 
tych z wysokimi dochodami (80,2% w dni 
powszednie – dochody HHI > 5 tys. zł) po-
zostaje na relatywnie wyższym poziomie. Co 
więcej, to osób z wyższym wykształceniem 
i wysokimi dochodami przybyło w struktu-

rze radia w 2019 r. najwięcej – odpowiednio 
226 tys. i 1 mln więcej niż w 2018 r. Osoby 
z wyższym wykształceniem i wysokimi do-
chodami wykazują wysokie zainteresowanie 
formatem news & talk, muzyką klasyczną czy 
stacjami o charakterze autorskim. Na uwagę 
zasługuje również ponadprzeciętna popular-
ność formatów: rock, classic rock czy easy 
listening. Osoby z wyższym wykształceniem 
oraz słuchacze o wysokich dochodach prefe-
rują też, ale w znacznie mniejszym stopniu, 
stacje o profilu AC czy CHR. Z wykształce-
niem i dochodami powiązane jest też miejsce 
słuchania radia.
Wraz ze wzrostem wykształcenia i docho-
du następuje zwiększenie konsumpcji radia 

w samochodzie. W dni powszednie 
tylko 26% osób z wykształceniem 
podstawowym i 19% z najniższymi 
dochodami (HHI 1000) słucha ra-
dia w samochodzie. Z kolei aż 56,9% 
osób z wykształceniem wyższym 
i 57,8% z najwyższymi dochodami 
(HHI > 5 tys. zł) włącza radiood-
biorniki w swoim aucie. Warto 
zauważyć, że w 2019 r. w każdej 
z kategorii wykształcenia i dochodu 
konsumpcja radia w samochodzie 
się zwiększyła. 
Wizerunek radia z początku roku 
2020 powiązany jest przede wszyst-
kim z samochodem. Radio w kolej-

nej dekadzie chce być partnerem w podróży 
swojego słuchacza. 
 

 Źródła: Radio Track, Kantar Millward Brown  
2001-2019; Target Group Index, Kantar Millward 
Brown, X 2018 – IX 2019; AdExpert, Kantar Media, 
I-XII 2018; Rozmowa z Robertem Kubicą – Acronis 
CyberFit Day 2019, Robert Juszczyk; „Global TMT 
Predictions 2019”, Deloitte.
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2020  
– ROK (R)EWOLUCJI 
PODCASTÓW

Kim jest polski słuchacz podcastów?  
Jakie znaczenie dla reklamodawców  
ma jego profil? Spróbujmy odpowiedzieć  
sobie na te pytania.

Michał Dobrzański, head of research and development Tandem Media

PODCAST BOOM DOTARŁ DO POLSKI. ROK 
2019 BYŁ DLA POLSKIEGO ŚWIATA AUDIO 
PRZEŁOMOWY. O podcastach pisało się i mó-
wiło prawie wszędzie. Nie było tygodnia bez 
nowej informacji o kolejnych projektach pod-
castowych rozwijanych przez największych 
wydawców, niekoniecznie związanych wcześ-
niej z audio. Wszyscy oni dostrzegli w podca-
stach nową szansę i olbrzymi potencjał.
O dynamicznym wzroście popularności pod-
castów w ostatnim czasie zdecydowały m.in. 
rozwój szybkiego internetu i wysokie nasy-
cenie rynku smartfonami. Jeśli połączymy 
to z naszym coraz szybszym tempem życia, 
ciągłym brakiem czasu i zauważalną potrzebą 
otrzymywania wartościowych i pogłębionych 
treści pozbawionych zbędnego informacyj-
nego szumu, okazuje się, że podcasty idealnie 
wpisują się w te oczekiwania.

OFERTA ROŚNIE W OCZACH
Na początku grudnia 2019 r. w polskim ka-
talogu Podkasty.info pękła magiczna granica 
1 tys. kanałów podcastowych. W połowie 
stycznia 2020 r. było to już 1600 kanałów. Ile 
będzie na koniec 2020 r.? Nawet wyjątkowo 
optymistyczna prognoza może za kilka miesię-
cy okazać się zachowawcza, co z kolei powinno 
cieszyć wszystkich uczestników tego rynku.
Tak istotny wzrost liczby kanałów podcasto-
wych dostępnych w Polsce wynika z bardzo 
niskiej bariery wejścia. Na rozpoczęcie przygo-
dy z podcastami potrzeba bowiem tylko kilka-
set złotych na mikrofon i interface audio, żeby 
dysponować w miarę profesjonalnym sprzę-
tem – a i bez tego można przecież nagrywać. 
I to niekoniecznie w studiu.
Okazuje się jednak, że największym beneficjen-
tem nowego, dynamicznie rozwijającego się 

medium są stacje radiowe. Kilka lat temu po-
jawiały się głosy, że dobra passa streamingu au-
dio czy podcastów może być dla radia bardzo 
dużą konkurencją. Po okresie stagnacji i braku 
wyraźnego kierunku rozwoju świata audio te-
raz można jednoznacznie stwierdzić – podca-
sty są dla radia trampoliną. Wyraźnie wpływa-
ją na rozwój tego tradycyjnego medium, dają 
mu możliwość transformacji w internetowym 
krajobrazie. Warto podać przykład z najlepiej 
rozwiniętego rynku podcastowego na świecie, 
w którym zresztą narodziły się podcasty – ze 
Stanów Zjednoczonych. Najwięksi wydawcy 
audycji internetowych to właśnie wydawcy ra-
diowi – NPR oraz IheartRadio (dane Podtrac 
Podcast Industry Ranking z grudnia 2019 r.).
Z kolei w Londynie w połowie listopada 
2019 r. ogłoszono start nowatorskiego w skali 
światowej projektu – stacji radiowej Podcasts Fo
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Radio, która nadaje wyłącznie podcasty. Słu-
chacze mogą włączać wybrane najciekawsze 
dla siebie audycje, a od prowadzącego dowie-
dzieć się szczegółów, słuchając wywiadów z ich 
autorami.

AUDIOLOVER, CZYLI PROFIL 
POLSKIEGO SŁUCHACZA
Broker Tandem Media z ofertą monetyzacji 
podcastów był gotowy w pierwszych miesią-
cach 2019 r., jednak pierwszą połowę roku 
zdecydował się przeznaczyć na rozmowy z re-
klamodawcami na temat korzyści, jakie płyną 
dla marek z obecności reklamowej w audy-
cjach internetowych. Ważnym elementem 
tych rozmów były wnioski z badania przygo-
towanego na zlecenie Tandem Media przez 
Publicis Groupe.
Bez wątpienia do wzrostu zainte-
resowania podcastami przyczyniła 
się również synergia działań an-
tenowych i podcastowych, która 
przekłada się na dodatkową wartość 
– rozwinięcie tematyki porusza-
nej na antenie płynie nie tylko do 
słuchacza, ale również do reklamo-
dawcy. Nie musimy ograniczać się 
wyłącznie do tworzenia dedykowa-
nych klientowi serii podcastowych 
czy sponsorowania treści redakcyj-
nych – możemy te działania połą-
czyć z kampaniami spotowymi czy 
niestandardowymi, w przypadku 
tandem Media na antenie Tok FM, 
jak i stacji Złote Przeboje, Rock Radio i Radio 
Pogoda, które również rozwijają podcasty.
Rozmowę o możliwościach komunikacji re-
klamowej w podcastach, jej zaletach dla re-
klamodawców i wysokiej akceptacji w gronie 
odbiorców (a co za tym idzie – skuteczności) 
trzeba zacząć od przyjrzenia się profilowi ty-
powego polskiego słuchacza audycji interne-
towych. Dzięki temu łatwiej będzie zrozumieć 
unikatowość podcastów, bowiem profil ich 
słuchaczy na tle użytkowników innych me-
diów jest wyjątkowy.
Na początku wspomniałem o znaczącym 
wzroście liczby podcastów i tworzeniu no-
wych projektów podcastowych przez wielu 
wydawców, także tych niekoniecznie związa-
nych dotychczas z audio. Oczywiście przekła-
da się to – a może bardziej nawet wynika to 
– ze wzrostu zainteresowania słuchaczy.
Polacy w ostatnim czasie pokochali audio, 
a potwierdzeniem tego są nie tylko badania 
Tandem Media. Według firmy Voxnest, ame-
rykańskiego dostawcy technologii podcasto-

wej, Polska jest najdynamiczniej rosnącym 
rynkiem w Europie, a szóstym na świecie.
Z raportu Mastercard Sound Index dowiadu-
jemy się, że polscy słuchacze w wieku 25-34 
lata słuchają digital audio na urządzeniach 
mobilnych średnio o ponad godzinę dłużej 
(codziennie!) niż ich rówieśnicy z Europy Za-
chodniej. Polska jest krajem audiolovers.
Warto tu przywołać wyniki naszego badania, 
które przeprowadziliśmy w sierpniu 2019 r. 
wśród internautów metodą CAWI. Potwier-
dzają one, że słuchaczy podcastów jest już wie-
lu – włącza je co czwarty dorosły internauta, 

i to dość regularnie. 2/3 z nich to osoby, które 
zaczęły słuchać podcastów w ciągu 12 miesię-
cy poprzedzających badanie.
Co ciekawe i bardzo ważne dla zainteresowa-
nych reklamą w podcastach, słuchacze audycji 
internetowych to konsumenci premium cha-
rakteryzujący się cechami pożądanymi przez 
większość reklamodawców. To osoby mieszka-
jące w miastach (80% słuchaczy, affinity 133); 
połowa z nich ma wyższe wykształcenie (51%, 
affinity 203), zarabia wyraźnie więcej niż śred-
nia społeczeństwa (co czwarty słuchacz ma do 
dyspozycji ponad 4 tys. zł netto, podczas gdy 
wśród wszystkich internautów taki dochód 
ma ok. 13% osób). Istotną cechą słuchaczy 
podcastów z punktu widzenia reklamodaw-
ców jest również sytuacja zawodowa tej gru-
py. Okazuje się, że aż 24% to osoby decyzyjne 
w swoim miejscu pracy – prezesi, dyrektorzy, 
menedżerowie, właściciele firm czy urzędnicy 
wysokiego szczebla. Jeśli dodamy do tego 45% 
osób, które są wykwalifikowanymi specjali-
stami lub pracownikami biurowymi niższego 
szczebla, daje nam to potężną grupę odbior-
ców w pożądanym przez marketerów targecie. 
Połowa słuchaczy pracuje w największych, 
ponad 50-osobowych firmach, z których 78% 
to firmy usługowe. Co to oznacza? To pracow-
nicy korporacji.

Warto podkreślić, że ta charakterystyka po-
twierdza się na innych rynkach – nie tylko 
tych nowych z punktu widzenia dynamiki 
wzrostu słuchalności (to oczywiste, że ear-
ly adopters i trendsetterzy to właśnie takie 
osoby). Również patrząc na dojrzalsze rynki 
audio jak Stany Zjednoczone czy Wielka Bry-
tania, śmiało można powiedzieć, że słuchacz 
podcastów jest odbiorcą ponadprzeciętnym.
Wyjątkowość tę potwierdzają też zaintere-
sowania słuchających podcasty. Z naszego 
badania wynika, że 79% z nich interesuje się 
kulturą, 73% nauką i technologią, 72% new-
sami, a 69% problemami społecznymi oraz 
sportem i zdrowiem. Na drugim końcu tego 
rankingu jest życie gwiazd i sławnych ludzi 
– takie zainteresowania ma tylko 38%. Co 
ciekawe, zgodnie z danymi z badania książ-

ki czyta 98% słuchaczy podcastów, 
prasę również prawie wszyscy, bo 
86%. Warto o tym pamiętać, biorąc 
pod uwagę, że tylko co trzeci Po-
lak czyta w ciągu roku jakąkolwiek 
książkę (badanie Biblioteki Naro-
dowej).

KONSUMPCJA MEDIÓW 
ZMIENIA SIĘ
Warto zwrócić uwagę na pewne 
trendy, które są już widoczne wśród 
użytkowników mediów. Coraz częś-
ciej mamy do czynienia ze świado-
mym unikaniem kontentu, który 
przesycony jest reklamą. O „ślepo-

cie bannerowej”, bolączce branży interneto-
wej, dyskutuje się od lat. Dochodzą do tego 
adblocki – chociaż portale już coraz częściej 
radzą sobie z tym problemem, udostępniając 
kontent dopiero po wyłączeniu blockerów, 
to nadal odsetek ich użytkowników jest zna-
czący. Obserwuje się to szczególnie w Polsce, 
która okazuje się pod tym względem świato-
wym liderem. Kolejnym ciekawym trendem, 
silnym wśród osób młodych, jest rezygna-
cja z posiadania odbiornika telewizyjnego. 
Zerkając do badania TGI, zauważamy, że 
wśród osób w wieku 25-34 lat mieszkających 
w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców 
aż w 21% gospodarstw domowych nie ma 
już telewizora. Jeszcze 10 lat temu odsetek 
ten wynosił zaledwie 7%. To oczywiście nie 
oznacza, że ci konsumenci w ogóle nie oglą-
dają telewizji – oglądają, ale raczej ofertę ser-
wisów VoD, czyli treści, które są pozbawione 
reklam.
Warto zerknąć też na sytuację radia, które 
– wbrew częstym opiniom – ma się naprawdę 

Polacy w ostatnim czasie pokochali 
audio, a potwierdzeniem tego są 
nie tylko badania Tandem Media. 
Według firmy Voxnest Polska jest 
najdynamiczniej rosnącym rynkiem 
w Europie, a szóstym na świecie

MEDIA
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dobrze. W 2019 r. codziennie radio 
włączało 72% populacji 15+, a przy-
najmniej raz w tygodniu – 92%. Co 
ciekawe, wśród osób młodszych, 
w wieku 25-34 lat, heavy userów ra-
dia jest jeszcze więcej – wskazania 
wynoszą odpowiednio 74% i 91%. 
Jeśli weźmiemy pod uwagę rewolucję 
internetową, rosnącą konkurencję ze 
strony nowych mediów i generalnie 
większą ofertę i łatwość dostępu do 
mediów, to trzeba przyznać, że radio 
ma się świetnie, a zmiany na prze-
strzeni ostatnich 10 lat zamykają się 
w 2-3  punktach procentowych.

PODCAST – IDEALNY NOŚNIK 
REKLAMOWY
Podcasty wyróżniają się kilkoma unikatowy-
mi cechami. Przede wszystkim ich słuchacze 

wybierają je zgodnie z własnymi zaintereso-
waniami, akceptują prowadzącego, jego styl 
mówienia, tembr głosu i narrację, słuchają 
podcastów w dogodnej dla siebie sytuacji, 
korzystając w pełni z dobrodziejstw treści on-
-demand. Poza tym bardzo często używają słu-
chawek (robi tak aż 87%), słuchając do końca 
odcinków (68%), które są dość długie (połowa 
słuchaczy wybiera podcasty ponad 20-minu-
towe).
Dziś nie zdziwi już prawie nikogo deklarowa-
na przez słuchaczy akceptacja reklamy w pod-
castach. Warto zerknąć na dane płynące z za-
chodnich rynków, chociażby z bliskich nam 
geograficznie Niemiec, gdzie – według bada-
nia ASS Spot on Podcast – aż 82% słuchaczy 
akceptuje sponsorowane podcasty. Bardzo 
podobne wyniki mamy w Polsce – 75% osób 
akceptuje audycje sponsorowane przez mar-
kę, a 73% – polecenie marki sponsora. Tego 
typu reklama natywna – w sposób kreatyw-
ny kontekstowo zaszyta w treść audycji – jest 
z jednej strony nieinwazyjna, a z drugiej strony 

skuteczna, bowiem aż 34% jej polskich odbior-
ców jest skłonnych do zakupu reklamowanego 
produktu.
Podobnie jest z podcastami stworzonymi dla 
marek – 71% słuchaczy deklaruje akceptację 
reklamy w tego typu treściach. W przypadku 
spotów emitowanych w trakcie podcastów 
poziom akceptacji spada już wyraźnie, chociaż 
warto podkreślić, że nadal jest on na bardzo 
wysokim, 41-procentowym poziomie.
Warto jeszcze sięgnąć do ciekawego badania 
Audio-Activated, które w 2019 r. przepro-
wadziło BBC w czterech miastach: Nowym 
Jorku, Melbourne, Monachium i Singapurze. 
Deklaratywne badanie na bardzo dużej pró-
bie, wspomagane – co istotne – technikami 
bioneurologicznymi pokazało reakcje mózgu 
na branding. Okazało się, że odbiorcy podca-
stów o 22% częściej byli skłonni do skojarzenia 
sponsora audycji niż w przypadku podobnej 

reklamy emitowanej w telewizji.

2020 – ROK PODCASTÓW
Podcast boom jest widoczny na 
Zachodzie od dawna, a w zeszłym 
roku bezsprzecznie dotarł też do 
naszego kraju. Nie zaskakują nas 
przewidywania światowych ana-
lityków mówiące o planowanych 
inwestycjach w audio, które od 
2020  r. już na stałe mają zagościć 
w mediaplanach największych 
kampanii reklamowych.
Dodatkowo z obecnych 800 mln 
słuchaczy podcastów na całym 
świecie ich liczba w ciągu dwóch 

lat może wzrosnąć, według Ovum do 1,5 mld. 
W tym kontekście łatwo zrozumieć inwesty-
cje serwisu Spotify, który nie wahał się wydać 
ponad 500 mln dolarów na podcastową część 
swojego biznesu. A przecież dopiero przed 
nami dostosowanie się do popytu na podcasty 
takich gigantów jak Facebook czy LinkedIn, 
którzy zapewne lada moment umożliwią udo-
stępnianie treści audio na swoich platformach. 
Ich właściciele doskonale widzą, jak bardzo są 
angażujące i jaki potencjał przychodowy w so-
bie kryją.
Ktoś mógłby zarzucić podcastom, że nie gene-
rują zasięgów. Czyżby? Czy można tak powie-
dzieć np. o projekcie „Śledztwo” „Pisma. Ma-
gazynu Opinii”? W sześć tygodni odsłuchano 
go 300 tys. razy! Jak na raczkujące medium to 
całkiem dobry wynik. Ale pamiętajmy, że pod-
casty to medium jakościowe.
Słuchacze podcastów to konsumenci pre-
mium, w dużym stopniu szukający treści, któ-
re ich wzbogacają i dają dodatkową wiedzę. 
Zaczął się nam pasjonujący rok. 

Nie zaskakują przewidywania 
światowych analityków mówiące 
o planowanych inwestycjach w audio, 
które od 2020 r. już na stałe mają 
zagościć w mediaplanach największych 
kampanii reklamowych

 Źródło: Tandem Media
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SPOŁECZNOŚCI ZAROBKOWE

Influencerzy mogą nie tylko zarabiać na współpracy z markami, 
lecz także dostawać pieniądze bezpośrednio od swoich fanów. 
Nowe szlaki biznesu wytycza TikTok.

Maciej Florek

ZARABIANIE W SOCIAL MEDIACH MOŻE 
BYĆ DZIECINNIE PROSTE. PRZYKŁAD? 
16-LETNIE NIEMIECKIE BLIŹNIACZKI LISA 
I LENA W 2018 R. ZAROBIŁY NA LIVE’ACH 
W TIKTOKU W PRZELICZENIU NA ZŁO-
TÓWKI 663 TYS. ZŁ. WSZYSTKO DZIĘKI 
GRONU 32 MLN FANÓW. Platformy takie jak 
TikTok czy YouTube dają twórcom interne-
towym coraz więcej możliwości do zarabia-
nia. Model współpracy z markami wciąż 
działa, ale milionowe czy kilku tysięczne 
profile mogą korzystać z innej formy wzbo-
gacenia się. Można żyć z tzw. giftów. Na 
TikToku w ramach relacji na żywo użyt-
kownicy mogą przesyłać gifty o określonej 
wartości punktowej. I tak 100  punktów 
kosztuje niecałe 5 zł, a 10 tys. puntów – nie-
całe 480 zł. Z uzbieranych giftów twórcy 
mogą wypłacić minimum 10 tys. punktów 
o wartości 50 dol., co daje jakieś 180 zł. Pro-
wizja TikToka jest zatem ogromna, serwis 
na takiej wypłacie zyskuje 300 zł. Jak wyli-
cza Filip Zabielski w materiale z kanału YT 

Dla Pieniędzy, topowi twórcy mogą „wy-
ciągnąć” nawet 500-600 dol. za dwugodzin-
ny występ na żywo.

WPŁYWY Z YOUTUBE
Serwis YouTube również ma nowe systemy 
wynagradzania twórców. Tym razem, obok 
superczatu, wprowadził również superna-
klejki, które pomogą zarobić youtuberom. 
Kto może z nich skorzystać i w jaki sposób? 
Superczat i supernaklejki ułatwiają fanom 
nawiązywanie kontaktu z twórcą podczas 
czatu na żywo. Widzowie mogą kupować 
superczaty, by wyróżnić swoje wiadomości 
w czacie na żywo. Odbiorcy mogą też kupo-
wać supernaklejki, by podczas czatu wyświet-
lać cyfrowe zdjęcia lub animowane obrazki.
Żeby autor mógł zarabiać w ten sposób, kanał 
twórcy musi mieć ponad 1 tys. subskryben-
tów, a sam twórca ukończone 18 lat. Super-
czat i supernaklejki nie są dostępne w filmach 
z ograniczeniami wiekowymi, niepublicznych, 
prywatnych i przeznaczonych dla dzieci. Roz-
wiązanie jest już dostępne w Polsce. Widzowie 
mogą je kupić i łączyć się z twórcami podczas 

transmisji na żywo i podczas premier. Co cie-
kawe, jeśli superczat lub supernaklejka zostaną 
poddane moderacji i usunięte z powodu na-
ruszania zasad serwisu, YouTube przekazuje 
swoją część dochodu na cele charytatywne. 
Sposób monetyzacji jest taki sam jak przycho-
dy z reklam w AdSense.

MARKETEREM BYĆ
TikTok poza giftową walutą prowadzi też 
ofensywę na polu formatów reklamowych. 
W 2019 r. wprowadził nowe typy reklam dla 
klientów bezpośrednich. 
Reklama typu brand takeover pojawia się tuż 
po otworzeniu aplikacji. To pierwsza rzecz, 
którą użytkownik zobaczy. Może mieć formę 
trzysekundowego statycznego zdjęcia lub od 
trzy- do pięciosekundowego GIF-u lub wideo. 
In-feed video to 15-sekundowe pełnoekranowe 
wideo, które automatycznie się odtwarzają i są 
umieszczone na głównej stronie „Dla Ciebie” 
między innymi treściami. Reklamy przypomi-
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wania i zainteresowania marek, jakie daje 
selekcjonowanie treści. Rozważa również 
wprowadzenie wyselekcjonowanego kanału, 
by zapewnić bezpieczniejszą przestrzeń do re-

klamowania się marek w związku z obawami 
dotyczącymi treści na platformie. Właściciel 
chińskiej platformy społecznościowej bada 
udostępnianie kontentu „starannie wy-
branych treści” twórców i profesjonalnych 
wydawców, ale niedawno „Financial Times” 
informował, że odkryto nieodpowiednie tre-
ści w aplikacji, które naruszały zasady Tik- 
Toka, a dotyczyły przemocy wobec kobiet.
Szefowie TikToka zastanawiają się równolegle, 
jak umożliwić użytkownikom bezpośrednio 
na platformie zakupy produktów danej mar-
ki. Zintensyfikował też działania zmierzające 

Widzowie mogą kupować superczaty 
i supernaklejki. Dzięki tym pierwszym 
mają ułatwiony kontakt ze swoim 
idolem. Te drugie pozwalają im 
podczas czatu wyświetlać cyfrowe 
zdjęcia lub animowane obrazki

MEDIA

do zaprezentowania swojej oferty markom 
w Stanach Zjednoczonych i Europie. 
TikTok chce również odmienić swój wizeru-
nek – jest postrzegany najczęściej jako marka 
dla dzieci, chce ewoluować w stronę brandu 
technologicznego.
Pod koniec listopada ubiegłego roku Byte-
Dance, właściciel aplikacji, rozpisał prze-
targ, w którym prosił agencje o pomoc 
w przygotowaniu „niesamowitego do-
świadczenia” podczas festiwalu SXSW. Jak 

podano w „Campaign”, w postę-
powaniu znalazły się m.in. Innoce-
an, IPG i niezależna agencja Giant 
Spoon. Chiński właściciel TikToka 
do SXSW 2020 przygotowywał się 
aktywnie. Firma chce być między-
narodowym gigantem technolo-
gicznym, a nie właścicielem modnej 
platformy social media, bo  wiado-
mo – mody szybko mijają.
Niedawno TikTok zakończył glo-
balny przetarg na planowanie i za-
kup mediów. Wybrał do współpra-
cy PHD (Omnicom). Jednocześnie 
TikTok wybrał też brytyjską agen-

cję Climb Online, która zajmie się stwo-
rzeniem strategii searchowej na rynkach 
europejskich. Te wszystkie ruchy dowodzą, 
że TikTok się profesjonalizuje. 
Być może dostrzegają to już właściciele marek, 
którzy nie przegapią okazji do skuteczniejszej 
promocji. 
Warto zauważyć, że działania na rzecz lepszej 
reputacji TikTok rozpoczął już blisko rok temu. 
W kwietniu 2019 r. uniemożliwił założenie 
konta osobom poniżej 13. roku życia. Wtedy 
też TikTok usunął ponad 6 mln filmów, które 
naruszały regulamin społeczności.  

Zaproszenie do kina
W I POŁOWIE 2019 R. MULTIKINO ZAANGAŻOWAŁO DO PROMOCJI FILMU 
„POKÉMON – DETEKTYW PIKACHU” TIKTOKERÓW SEBASTIANA KOWALCZYKA, 
„CIAPURA” I KRYSTIANA ZIĘTKOWSKIEGO. Na ich kanałach pojawiło się wideo 
ze spotkania w Multikinie z Pikachu, a także zachęta do udziału w specjalnym konkursie 
zorganizowanym na ich wspólnym kanale TikTok – 3pokemony, nawiązującym do 
premiery filmu w Multikinie. Za koordynację działań z tiktokerami odpowiadała agencja 
Branduseful. Akcję wspierał dystrybutor filmu – Warner Bros Entertainment Polska.

Kampania edukacyjna
W PAŹDZIERNIKU UBIEGŁEGO ROKU TIKTOK WYSTARTOWAŁ Z KAMPANIĄ 
INFORMACYJNĄ ADRESOWANĄ DO AKTUALNYCH I POTENCJALNYCH 
UŻYTKOWNIKÓW. Chce również uczyć młodszych online’owej etykiety 
i bezpiecznych zachowań w internecie. Filmy miały pokazywać, jak nie 
wyrządzić sobie krzywdy, ujawniając beztrosko w sieci informacje o sobie.  
Filmy są nakręcone w humorystycznej konwencji, ale obrazowo prezentują 
ważne problemy. Na potrzeby kampanii przygotowano sześć spotów.

nają natywne filmy użytkowników (posiadają 
zdjęcie profilowe, nazwę użytkownika i wszyst-
kie funkcje treści organicznych: możliwość po-
lubienia, udostępnienia czy skomentowania). 
Z kolei branded effects to unikatowe efek-
ty obsługiwane przez system inteligent nego 
rozpoznawania twarzy. Dzięki temu marki 
mogą jeszcze bardziej wyróżnić się na plat-
formie, tworząc dla swoich fanów specjalne 
filtry twarzy. Lenses (filtry twarzy) tworzone 
są przez marki we własnym zakresie. Hashtag 
challenge wykorzystuje naturalną 
skłonność użytkowników aplikacji 
do dzielenia się i tworzenia nowych 
treści. Dzięki tej reklamie marka 
tworzy własny hashtag challenge, 
który ma specjalną stronę, a dodat-
kowo jest promowany na liście po-
pularnych hashtagów.
Do uruchomienia tego ostatniego 
wystarczy kilka kroków – stworze-
nie filmu, wybranie towarzyszącej 
mu piosenki i rzucenie wyzwania in-
nym osobom do stworzenia własnej 
wersji z użyciem konkretnego hash-
tagu i podkładu muzycznego.
#HashtagChallenges są inicjowane przez 
twórców aplikacji, samych użytkowników, 
a w końcu – marki. W 2018 r. Guess nawiąza-
ło pierwszą współpracę z TikTokiem, tworząc 
hashtag #InMyDenim. Marka opublikowała 
kilka filmików i pozwoliła użytkownikom 
działać. W materiałach wideo pokazywali oni, 
jak zmieniają swój monotonny ubiór w strój 
w stylu glamour. Oczywiście za sprawą dżin-
sów Guess. Filmiki z #InMyDenim zostały 
obejrzane ponad 38 mln razy. – Wyniki osią-
gane dzięki formatowi #HashtagChallenge 
są naprawdę spektakularne. To wyświetlenia 
często liczone w milionach przy stosunkowo 
niskim koszcie dotarcia. Taka reklama jest 
również mocno angażująca, a nierzadko użyt-
kownicy nabywają dany produkt, by móc go 
pokazać w swoim wideo – mówi Marta Zaro-
sa, head of social audience w Open Mobi.
#HashtagChallenge w aplikacji jest widoczny 
dla każdego, zarówno dla twórców, jak i użyt-
kowników obserwatorów bez żadnych ogra-
niczeń. TikTok, z uwagi na jego potencjał, 
rozwinął go także jako format reklamowy. 
Od tego roku jest również dostępny w Polsce, 
m.in. za pośrednictwem agencji Open Mobi. 
Hashtag jako reklama jest wyświetlany na 
bannerach w ogólnej wyszukiwarce oraz jako 
sponsorowany hashtag, a także jest przypięty 
u góry strony w wyszukiwarce muzyki reko-
mendowanej do tiktoków (czyli filmików). 
Jest również tworzona strona dedykowana 
#HashtagChallenge. 

TIKTOK NA RZECZ MAREK
Aplikacja TikTok przygląda się możliwoś-
ciom w pozyskaniu większego zaangażo-
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DLA DZIECI LICZY SIĘ KONTENT,  
DLA RODZICÓW BEZPIECZEŃSTWO 

– Dając atrakcyjną ofertę programową w nowoczesnej oprawie, chcemy zatrzymać 
u nas młodego widza na dłużej. Liczymy na to, że będzie z nami dorastał, 
a w przyszłości wybierze programy na naszych obu kanałach: TV Puls i Puls 2  
– mówi Dariusz Dąbski, prezes Telewizji Puls.

„MMP": Czy w dobie nowych mediów da się 
utrzymać młodego widza przed ekranem 
telewizora? 
DARIUSZ DĄBSKI: W przypadku dzieci 
w  wieku przedszkolnym decyzję o tym, co 
oglądają i na jakim urządzeniu, nadal podej-
mują rodzice, dlatego w  rodzinnym paśmie 
„Puls Kids” na kanale Puls 2 odpowiednio 
dobieramy pozycje programowe, tak aby za-
równo dzieci, jak i rodzice znaleźli dla siebie 

ciekawe programy. Dla każdej z  tych grup 
oznacza to co innego – dla dzieci ważny jest 
atrakcyjny kontent i  ulubieni bohaterowie, 
aktualne trendy panujące w  filmach, seria-
lach, zabawkach czy grach. Z kolei rodzice 
zwracają uwagę na wartości i  bezpieczeń-
stwo treści. W paśmie „Puls Kids” spełniamy 
oczekiwania obu grup – w  tym celu od lat 
współpracujemy z  najlepszymi producen-
tami, licencjobiorcami i  dystrybutorami, 

wybierając dla naszych widzów najbardziej 
wartościową i  jakościową ofertę programo-
wą dostępną na rynku. 
Stworzyliśmy też sami animowaną postać, 
ambasadora marki „Puls Kids” – Jeżyka. Bę-
dzie on nie tylko codziennie bawił dzieci na 
antenie, ale stanie się inspiracją dla różnych 
ciekawych akcji edukacyjnych i społecznych. 
Jak zmieniły się preferencje programowe 
młodych widzów w ciągu ostatnich 3 lat? 
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Blisko generacji Alfa
Generacja Alfa, czyli dzieci urodzone po roku 2010 (w którym Apple wypuściło 
pierwszego iPada), jest przyzwyczajona do konsumpcji nowego typu. Dzieci zabiegają 
o dostęp do tego, co chcą, kiedy chcą i na platformie lub urządzeniu, które same 
wybiorą. To grupa, która nie chce czekać na ulubiony program w telewizji kilka godzin. 
Większość korzysta ze smartfona lub innego urządzenia, gdzie kontent jest dostępny 
natychmiast, po jednym kliknięciu. W sieci mają dostęp do większej liczby programów, 
niż zwykle oferuje telewizja.
To są przesłanki, w oparciu o które powstał Hopster. Wystartowaliśmy w 2013 r. 
w Wielkiej Brytanii. Obecnie jesteśmy dostępni globalnie poprzez D2C (aplikacja 
mobilna dostępna na AppStore, GooglePlay) oraz partnerów takich jak Amazon 
Channels w Europie, Comcast w USA czy Sky w Nowej Zelandii. Do Hopstera ma 
obecnie dostęp 2 mln rodzin (w 9 językach) na świecie. Nasz USP to edukacja przez 
zabawę i platforma zaprojektowana specjalnie dla przedszkolaków – nie używamy 
tekstu, bo dzieci w tym wieku nie potrafią czytać, a doświadczenie użytkownika opiera 
się na intuicji. Nasze badania wykazały, że rodzice coraz częściej szukają kontentu, który 
oprócz rozrywki zapewni naukę. Nasza strategia programowa opiera się na podstawie 
programowej dla przedszkolaków. Dzieci poprzez używanie Hopstera uczą się wiedzy 
o świecie, podstaw czytania, matematyki, przyrody itd. To przemawia do rodziców. 
Oprócz tego Hopster jest bezpieczny, nie ma treści nieodpowiednich dla dzieci i reklam. 
Każdy program, książka czy gra musi pasować do naszej strategii programowej, czyli 
należeć do jednego z sześciu obszarów wypracowanego przez nas Discovery Learning 
Framework. Członkiem naszego zespołu jest osoba z bogatym doświadczeniem 
pedagogicznym, która recenzuje każdy program, książkę i współtworzy gry edukacyjne. 
Subskrybenci otrzymują miesięczny raport z informacją, co ich dziecko oglądało i czego 
się uczyło, używając Hopstera.
Obecnie np. w Wielkiej Brytanii wśród najmłodszej widowni dominują telewizory 
i tablety, ale czas spędzony na oglądaniu telewizji maleje. Tradycyjne kanały dziecięce, 
linearne tracą widownię od kilku lat. Połowa dzieci w wieku 5-15 lat korzysta z usług 
OTT takich jak Netflix czy Amazon Prime Video. Ulubioną platformą dostępu do wideo 
jest YouTube, a jego popularność rośnie, szczególnie wśród dzieci w wieku 8-11 lat. 
Vlogerzy są coraz ważniejszymi dostawcami kontentu. 
  
MIKI CHOJNACKA, chief content & creative officer Hopster

Czego oczekują, jakie programy dziś 
wybierają?
Według badania IQS z  2019 r. około 80% 
dzieci, tu rozumianych jako osoby w  wieku 
3-16 lat, ogląda telewizję, która nadal odgry-
wa ważną rolę w życiu rodzinnym. Rodziny 
oglądają razem kreskówki, filmy pełnome-
trażowe, seriale czy programy rozrywkowe. 
Wspólne oglądanie telewizji jest namiastką 
wyjścia do kina – a oferta programowa kana-
łu Puls 2 i rodzinnego pasma „Puls Kids” to 
zaspokaja. 
Oglądanie telewizji jest dla dzieci czymś 
naturalnym, w  wielu domach starsze dzieci 
mają w swoim pokoju własny telewizor. Jego 
posiadanie jest dla nich bardzo istotne, czują 
się wtedy niezależne i samodzielne. Młodsze 
dzieci oglądają głównie animacje, starsze, po 
6. roku życia, oprócz animacji wybierają fil-
my, seriale, teledyski i paradokumenty.
Jak się zmieniła konsumpcja TV wśród 
młodych widzów w ciągu ostatnich lat?
Na podstawie danych Nielsen Audience Me-
asurement widać, że dzienny czas oglądania 
– ATV Total TV – w  grupie widzów 4-12 
spadł w 2019 r. jedynie o 6 minut względem 
2018 r. W grupie komercyjnej 16-49 oglą-
dalność, podobnie jak w  grupie dziecięcej, 
była niższa o 6 minut w  2019 r. względem 
2018. Natomiast w  grupie All 4+ spadek 
oglądalności wyniósł w ciągu roku 1 minutę 
(2019  r. vs. 2018 r.).
Trzeba jednak pamiętać, że mamy za sobą naj-
gorętsze i najdłuższe lato, a program „500+” 
umożliwił wielu dzieciom, głównie z mniej-
szych miejscowości, wyjazd na pierwsze lub 
kilkutygodniowe wakacje.
Warto podkreślić, że oglądalność kanału 
Puls 2 rośnie w  każdym kanale dystrybu-
cji. Tendencję wzrostową widać szczególnie 
wśród widzów naziemnej telewizji cyfrowej 
– w grupie dzieci 4-12 zanotowaliśmy wzrost 
udziałów z  17,1% SHR (2017) do 19,1% 
(2019), zwiększył się również o 4 minuty 
ATS: z 1 godziny 20 minut (2017) do 1 go-
dziny 24 minut. 
W DTT jesteśmy na pierwszym miej-
scu wśród dzieci w wieku 7-9 i 10- 
-12. W styczniu br. osiągnęliśmy bardzo dobry 

W wielu domach starsze dzieci mają 
w swoim pokoju własny telewizor. 
Jego posiadanie jest dla nich bardzo 
istotne, czują się wtedy niezależne 
i samodzielne
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Pokolenie Digital Natives  
będzie rozdawać karty
Systematycznie maleje popularność telewizji jako formy spędzania wolnego czasu przez dzieci 
w wieku 3-12 lat. Według 4. edycji badania „Dzieci w sieci Multiscreen” realizowanego na zlecenie 
Mediafarm odsetek dzieci, które oglądają telewizję, spadł z 87% w 2016 r. do 78% w 2019 r. Spada 
też atrakcyjność telewizji wśród dzieci. W 2016 r. 32% z nich wybierało oglądanie telewizji jako 
ulubione zajęcie, ale już trzy lata później tylko 23%. Z kolei rośnie popularność i czas spędzany 
na konsumowaniu treści cyfrowych – gier na różnych urządzeniach oraz wideo w sieci. Do tych 
czynności dzieci coraz chętniej wybierają smartfony. Popularność gier na smartfonie wzrosła z 49% 
w 2016 r. do 56% w 2019 r. W tym samym czasie odsetek dzieci określających granie na smartfonie 
jako ulubione zajęcie wzrósł z 13 do 20%.
W ostatnich latach smartfon stał się najbardziej popularnym urządzeniem, dzięki któremu dzieci 
korzystają z internetu – z 47% w 2016 r. jego popularność wzrosła do 76% trzy lata później. Spadło za 
to korzystanie z komputerów stacjonarnych (odpowiednio z 67% do 64%), a popularność korzystania 
z tabletów i laptopów do surfowania po sieci nie zmienia się. Na szczęście, mimo coraz głębszego 
zanurzenia w technologii, dzieci nadal najbardziej lubią spędzać czas na świeżym powietrzu 
z rówieśnikami, taką deklarację złożyło w ostatniej fali badania 41% dzieci, o 3 pkt proc. więcej niż trzy 
lata wcześniej.
Co wpływa na te zmiany? Obecne pokolenie dzieci nie pamięta czasów bez internetu, 
wszechobecnych gier i wi-fi. To pierwsi prawdziwi digital natives przyzwyczajeni do tego, że cyfrowa 
rozrywka jest zawsze dostępna, bez ramówek i długich przerw na reklamy często nie do nich 
kierowane. Triumf smartfona wynika z jego coraz powszechniejszej dostępności – znajdują się już 
w 96% gospodarstw domowych, w których żyją dzieci. Smartfony są coraz tańsze, doskonalsze, 
mają większe ekrany, mocniejsze procesory i baterie. Można je schować do kieszeni, by wyjąć 
pod ławką, kołdrą lub na przerwie. By grać lub oglądać wideo w sieci, nie potrzeba abonamentu, 
logowania. Transmisja danych ciągle tanieje. Co ważne, tendencja ta dotyczy dzieci ze wszystkich klas 
społecznych, bo internet jest w Polsce znacznie bardziej powszechny niż np. płatna telewizja.
Jak wypadamy na tle innych nacji w Europie? W grupie najmłodszych Polaków obserwujemy 
podobne trendy co wśród innych Europejczyków, z tym że młodzi Polacy znacznie mniej różnią się 
od ich rówieśników z zachodniej Europy niż pokolenie ich dziadków. Z internetu korzysta podobny 
odsetek polskich i np. holenderskich dzieci, czego nie da się raczej powiedzieć o pokoleniu dziadków. 
Ale są także różnice – z płatnych serwisów VoD w Polsce korzysta 23% gospodarstw domowych, 
w których są dzieci, a w krajach zachodniej Europy czy w Skandynawii SVoD jest już znacznie bardziej 
popularne.
W przyszłości sfera digitalu będzie rosnąć. Wraz ze wzrostem zamożności dzieci w Polsce coraz 
więcej czasu będą spędzać w sieci, korzystając z różnych urządzeń. Gaming będzie coraz bardziej 
mobilny, urosną konsole kosztem desktopu, a smartfon kosztem tabletu. Telewizja linearna 
nie przestanie tracić – ten trend jeszcze przyspieszy. Wideo coraz częściej będzie przez dzieci 
streamowane, zbliży się do gamingu i e-sportu, by z czasem stać się wspólnym doświadczeniem 
polegającym na „całkowitym zanurzeniu”. Już w tej chwili dzieci tworzą samodzielnie gry na 
Robloksie czy Kogamie, grają w nie samodzielnie, wspólnie ze znajomymi lub w sieci, by na koniec 
obserwować wyczyny mistrzów lub gry znanych rówieśników, na żywo lub nagrane.
  
TOMASZ BRUSS, założyciel i CEO firmy Mediafarm

wynik w grupie All 10-12 z udziałem w rynku 
19,6%.
Na rzecz jakich mediów młody widz 
odchodzi od TV?
Dzieci coraz więcej czasu spędzają w interne-
cie – niemal wszystkie korzystają z niego co-
dziennie, a  ponad 80% z  nich ma dostęp do 
komputera lub tabletu. Z badań IQS wynika, 
że dzieci oglądają w  internecie m.in. krótkie 
filmy, transmisje gamerów czy… odpakowy-
wanie pudełek, tzw. unboxing, zużywając 
większą ilość danych niż ich rodzice. Jednak-
że, w odróżnieniu od telewizji, rodzic ma je-
dynie wpływ na czas, jaki dziecko poświęca 
smartfonowi czy tabletowi, z kolei ma bardzo 
ograniczoną kontrolę nad treściami, jakie jego 
dziecko ogląda. I tu wracamy do naszego ka-
nału Puls 2 z pasmem „Puls Kids”, które jest 
odpowiedzią na potrzeby zarówno rodziców, 
jak i dzieci. 
W jaki sposób uatrakcyjniacie ofertę 
programową i zwiększacie dostępność 
programów? Jak promujecie ofertę? 
Na początku marca br. wprowadziliśmy 
w  Puls 2 kilka ważnych zmian. Wielogo-
dzinne pasmo dla dzieci i rodziców przeszło 
rebranding: pojawił się „Puls Kids” w nowej, 
jeszcze bardziej kolorowej i atrakcyjnej opra-
wie, z premierowymi animacjami i z nowym 
bohaterem.
Naszą ofertę promujemy w zależności od po-
tencjału poszczególnych tytułów, pod tym 
kątem dobieramy media mix. Poza klasycz-
nymi mediami – autopromocja, prasa, radio, 
internet – współpracujemy z  influencerami, 
realizujemy konkursy z  naszymi partnerami 
mediowymi zarówno na antenie, jak i w so-
cial mediach. Bardzo cenimy sobie również 
współpracę z licencjobiorcami, z którymi rea-
lizujemy ciekawe projekty promocyjne wokół 
danych tytułów, np. w  ubiegłym roku wraz 
z firmą Mattel hucznie obchodziliśmy na an-
tenie Puls 2 urodziny lalki Barbie.
Czy obawiacie się konkurencji ze strony 
platformy Disney+ dysponującej bogatą 
biblioteką tytułów familijnych? Jakie 
działania podejmiecie, aby sprostać 
konkurencji?
Z zainteresowaniem przyglądamy się działa-
niom Disneya, zarówno na świecie, jak 
i w Polsce. Jest to jeden z naszych kluczowych 
partnerów, z którym od wielu lat współpra-
cujemy nie tylko przy kontencie dla dzieci, 
ale i  dla widzów dorosłych. Myślę, że ta 
współpraca będzie miała jeszcze większy po-
tencjał.

Rozmawiała: Magdalena Soroczyńska 
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„MMP": Co przejęcie Avon przez Natura 
&Co zmienia dla waszej firmy?
Anna Jakubowski: Dopiero połączyliśmy siły, 
dlatego w najbliższym czasie będziemy przyglą-
dać się całości od kuchni. Poznajemy nawzajem 
swoje projekty. Zarówno Avon, jak i Natura & 
Co prowadzą biznes w skali globalnej, skupia-
my się na zaplanowaniu, jak wykorzystać sy-
nergię. W Polsce mamy największą i najnowo-
cześniejszą fabrykę Avonu na świecie, przez co 
z dużym entuzjazmem patrzymy w przyszłość, 
na dalszy rozwój i kolejne nowe zlecenia. Wszy-
scy jesteśmy najzwyczajniej podekscytowani, 
czujemy przypływ nowej energii. Wydaje nam 
się, że znaleźliśmy właściwy „dom”. Nasz part-
ner nie jest kolejnym inwestorem, dla którego 
liczy się wyłącznie zysk, tylko firmą kosme-
tyczną, która doskonale rozumie branżę. Fuzja 
pozwoli dalej pozycjonować Natura & Co. 
Cztery połączone firmy – Natura, The Body 
Shop, Aesop i Avon – już stały się czwartą naj-
większą grupą kosmetyczną na świecie i będzie-
my dążyć, by być najlepszą grupą kosmetyczną 
dla świata. To wiele znaczy. Razem stajemy się 
także nr. 1 na świecie w sprzedaży bezpośred-
niej. Do tego dochodzi być może najważniejszy 
punkt – zgodne podejście do budowania kul-
tury organizacji. Nasze firmy wyznają te same 
wartości. Na początek przez najbliższe dwa lata 
spróbujemy wykorzystać nasz „wspólny punkt 
widzenia” po stronie produkcji i systemów 
IT. Sporo spodziewam się też po połączeniu 
naszych działów R&D, mamy teraz okazję do 
wymiany wiedzy i doświadczenia. Jednak są-
dzę, że od strony sprzedażowej, np. w kwestii 
sprzedaży nowych czy innych produktów, ra-
czej nic się nie zmieni.

Marka, która klientkom oferuje preparaty z retinolem i stabilną witaminą C, 
teraz musi znaleźć sposób, by pokazać odbiorcom własną odmłodzoną twarz. 
– Wyciągnięcie na światło dzienne tych wartości Avonu, które od zawsze były 
naszym fundamentem, to jest teraz nasza, moja praca – mówi Anna Jakubowski, 
dyrektor generalna Avon Polska.

Podkreśla pani znaczenie wartości 
wyznawanych przez wasze firmy, to dziś 
modne.
Avon zawsze był firmą bardzo prospołeczną. 
Natura natomiast jest bardzo nastawiona na 
ekologię. Każda ze wspomnianych czterech 
firm wyrasta z pewnych wartości i choć re-
prezentują różne style myślenia, to jeśli cho-
dzi o sedno, o filozofię, to są do siebie bardzo 
zbliżone. Firmy dziś szukają strategii CSR, by 
pokazać światu, że robią coś dobrego. My nato-
miast w tej kwestii mamy pełen luz i nie musi-
my tego udowadniać, ponieważ Avon powstał 
w oparciu o taką ideę. Lubię przypominać 
jeden z faktów – po raz pierwszy kobiety uzy-
skały prawo głosu w Nowej Zelandii w 1893 r., 
a Avon powstał wcześniej – w 1886 r. Proszę 
sobie wyobrazić, jakiej to wymagało odwagi, by 
dać możliwość decydowania o sobie i zdobycia 
ekonomicznej niezależności kobietom, jeszcze 
zanim gdziekolwiek przyznano im prawo do 
głosowania. Wyciągnięcie na światło dzienne 
tych wartości Avonu, które od zawsze były na-
szym fundamentem – to jest teraz nasza, moja 
praca. Musimy zadbać o ich właściwy odbiór, 
by nie zgubiły się wśród tych nowych CSR-o-
wych komunikatów konkurencji. Zrobiliśmy 
już pierwszy gigantyczny krok, gdy ogłosiliśmy 
w grudniu, że nie testujemy – już absolutnie 
nigdzie – naszych produktów na zwierzętach. 
Jesteśmy pierwszą globalną firmą kosmetyczną, 

która nie testuje swoich produktów nawet na 
rynku chińskim. Organizacja PETA potwier-
dziła, że dołączyliśmy do marek tzw. working 
for change, doceniając naszą pracę na rzecz do-
bra zwierząt.
Na ile potrzebowaliście tego połączenia 
z biznesowego punktu widzenia? W jakiej 
kondycji jest dziś Avon i sprzedaż 
bezpośrednia w ogóle?
Wartość sprzedaży bezpośredniej globalnie 
cały czas rośnie. Wiadomo, że inne sektory tak-
że wchodzą dziś w direct selling. Z jednej stro-
ny świat internetu jest wspaniały, ułatwia do-
stęp do informacji, daje szybkie rozwiązania. 
Z drugiej strony oddala nas od relacji z ludźmi. 
A my tego wciąż potrzebujemy, lubimy, kiedy 
ktoś nam doradza, i ludzie wciąż doceniają ce-
chy sprzedaży bezpośredniej. Jak patrzę dziś na 
nr 1 i nr 2 największych sprzedawców Avonu 
w Polsce, to widzę, że są to młode osoby, które 
działają głównie internetowo. Obecnie mamy 
trzy rodzaje sprzedawców – ludzi kupujących 
produkty, którzy kochają to robić dla siebie – 
nazywamy ich fanami. Mamy też takich, dla 
których jest to sposób na dorobienie do regu-
larnej pensji z ich podstawowej pracy, i takich, 
dla których jest to główne zajęcie, ich zawód. 
Ci ostatni budują zespoły, często gigantyczne, 
liczące 2-3 tys. osób, zatrudniają specjalistów 
od zarządzania internetem i od sprzedaży tra-
dycyjnej. To jest pełny biznes rozwijający się 
i przynoszący zyski. Często sobie na ten temat 
żartuję. Dziś mamy Uber, AirBnB, całe to gig 
economy, ale wiecie co – my już od ponad 130 
lat jesteśmy gig. Cieszę się, że wszyscy do nas 
dołączyli i zauważyli tę korzyść, jaką daje ela-
styczność, którą my od zawsze oferujemy. 
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W warszawskich Złotych Tarasach 
prowadziliście testy sprzedaży 
stacjonarnej, ale zamknęliście ten sklep, 
dlaczego?
To był decyzja stricte komercyjna. Kontrakt się 
skończył, nie zdecydowaliśmy się na przedłu-
żenie umowy. Z naszego 5-letniego doświad-
czenia wzięliśmy to, co było nam potrzebne, 
nauczyliśmy się, jak to powinniśmy robić.
Czyli ten format ma przyszłość?
Absolutnie tak. Taką zresztą przyjęliśmy 
strategię, którą streścić można często dziś 
wymienianym słowem – omnichannel. Cały 
czas rdzeniem będzie sprzedaż bezpośred-
nia, ale chcemy do niej dołożyć 
możliwości, jakie daje ekspozycja 
– sklepy stacjonarne oraz mocny 
e-commerce. Pracujemy więc nad 
nową odsłoną sklepów stacjonar-
nych.
Kiedy można się spodziewać 
nowych otwarć?
Niedługo, jeszcze w tym roku. 
Mamy dwa rodzaje punktów – 
sklepy dla konsultantek Avon i stu-
dia takie jak w Złotych Tarasach 
–  zarówno dla konsultantek, jak 
i indywidualnych klientów. Pracu-
jemy nad obydwoma konceptami, 
by je trochę odświeżyć. Dziś mogę 
zdradzić, że chcemy bardziej pójść 
w stronę experience. Żeby to nie była sucha 
sprzedaż, ale coś więcej. Dzięki połączeniu 
możemy czerpać z doświadczeń pozostałych 
marek w grupie – Natura ma całą sieć sklepów 
prowadzonych przez konsultantów, nie wspo-
minając o The Body Shop i Aesop. Możemy 
lepiej zrozumieć, co oznacza prowadzenie 
sklepu stacjonarnego. I chociaż planowaliśmy 
szybko wejść w ten obszar, teraz wolimy tro-
chę zwolnić i skorzystać z ich know-how.
A co z asortymentem? Nad nim też 
musicie popracować, czy wystarczy 
wzmocnić komunikację?
Przez ostatnie 2 lata Avon bardzo mocno 
postawił na pracę nad przełomowymi inno-
wacjami. Wprowadziliśmy właśnie na rynek 
nowy, rewolucyjny składnik – Protinol od-
budowujący włókna kolagenowe. Pracowa-
łam w P&G oraz innych tego typu firmach 
i wiem, jak trudno jest nakłonić dział praw-
ny, by zgodził się na użycie jakiegoś „clai-
mu” w komunikacji.
W tym przypadku mówimy –  i mamy to pop-
arte dowodami – że używając ampułek Anew 
z Protinolem przez 7 dni, uzyskuje się efekt skó-
ry młodszej nawet o 7 lat. To jest gigantyczna 
nowość. Avon często był zbyt nieśmiały w ko-
munikacji i teraz musimy wyraźniej podkreślać 
nasze działania i dokonania. Jako pierwsi wpro-
wadziliśmy retinol na rynek masowy, a także 
kwasy AHA i stabilną witaminę C. Czy Avon 
przychodzi na myśl w kontekście tych rewolu-

cji? Niestety nie. Teraz musimy to odwrócić. 
Ważne są dla nas zapachy, kosmetyki kolorowe, 
produkty do pielęgnacji skóry – w tych katego-
riach stawiamy na innowacje.
Wracamy też do telewizji. Nasza nowa am-
basadorka Agnieszka Dygant prezentuje 
tam perfumy Her Story. Chcemy, by głos 
Avon stał się bardziej słyszalny. Mamy prze-
cież tyle do powiedzenia w kwestii wsparcia 
kobiet. W tym roku, z okazji Dnia Kobiet, 
prezentujemy raport Her Story pokazujący, 
jak Avon w Polsce wpływa na życie kobiet. 
Ruszyliśmy również z wielką kampanią 
billboardową ampułek Anew Skin Reset 

Plumping Shot z Protinolem. Coraz silniej 
współpracujemy z influencerami. A i w tym 
obszarze mamy duże możliwości, bo prze-
cież współpracujemy z setkami tysięcy kon-
sultantek w całej Polsce, które także są już 
mikroinfluencerami. Skupiamy się więc na 
tym, by jak najlepiej je wyszkolić, jak wyko-
rzystać moc internetu.
Mam rozumieć, że w tym roku możemy 
się spodziewać zmasowanego ataku 
komunikacyjnego Avonu?
Ja bym powiedziała, że powrotu do głosu. 
Raz w tygodniu wysyłamy do naszych pra-
cowników wewnętrzny newsletter pt. „Jest 
o nas głośno” i to świetnie pokazuje kieru-
nek, w którym zamierzamy iść. Stawiamy 
na trzy rzeczy: najwyższej jakości produkty, 
prokobiece programy jak Avon Kontra Rak 
Piersi czy Avon Kontra Przemoc, w któ-
rych też mamy przełomowe wyniki, oraz 
na wspieranie – w dalszym ciągu – naszych 
konsultantek.
Kto pomaga wam w komunikacji?
Mamy jeden dom mediowy – Starcom – i jed-
ną agencję PR – Garden of Words. Ze strony 
kreatywnej współpracujemy z kilkoma agen-
cjami. Mamy też bardzo mocne wewnętrzne 

działy marketingu, kreatywny dla printu 
i własny printhouse, ponieważ jesteśmy naj-
większym wydawcą katalogów – wydajemy 
ich 21 mln rocznie. Jest to niewątpliwie ważne 
wsparcie od strony kreatywnej, na niespoty-
kaną w tradycyjnych firmach FMCG skalę. 
W zeszłym roku cztery różne kampanie w ra-
mach akcji „Rób to, co robisz”, kierowanej do 
potencjalnych konsultantek, robił dla nas 
VMLY.
O właśnie, do kogo kierujecie waszą 
komunikację? Czy kosmetyki Avonu są 
atrakcyjne dla młodego pokolenia?
Kiedy przyszłam do firmy, poprosiłam o taką 

segmentację, mając z tyłu głowy wi-
zję, że są to najpewniej kobiety po 
czterdziestce. I byłam bardzo zasko-
czona, bo okazało się, że nie ma szcze-
gólnie przeważających segmentów 
w ujęciu wieku. Sprzedaż rozkłada się 
mniej więcej równo. Wahania widać 
dopiero w danych na temat konsul-
tantek, ale i tutaj dopiero jeśli chodzi 
o liderów – tu rzeczywiście widać 
przewagę osób trochę starszych, co 
jest naturalne, bo ich pozycja wyni-
ka z doświadczenia. Z drugiej strony 
jeszcze nie zdarzyło mi się podczas 
spotkań z konsultantkami – a przy-
najmniej dwa razy w miesiącu staram 
się być w terenie – bym nie widziała 

tam osób z pokolenia Z czy milenialsów. Do 
grona liderów też już coraz częściej wchodzą 
ludzie młodsi jak wspomniane dwie młode 
osoby zajmujące pierwsze miejsca. Szansą Avon 
w kontakcie z młodymi jest fakt, że oni szukają 
produktów, które mają sens, za którymi stoją 
jakieś wartości. Lubią też sobie nawzajem dora-
dzać, tylko nie przy kawie jak kiedyś, a online. 
Dlatego z pewnością mamy dużo pracy, jeśli 
chodzi o narzędzia IT, bo one wciąż są za mało 
intuicyjne. W tym roku chcemy wprowadzić 
kolejne usprawnienia w tym zakresie.
Wspomniała pani już wcześniej, że 
stawiacie też na mocny e-commerce. Jak 
rozwija się ta część biznesu?
Z jednej strony zawsze byliśmy e-commerce, 
bo nasze konsultantki zaopatrują się przez 
internet. W maju ub.r. wdrożyliśmy dla nich 
kompletnie nową platformę oraz serwis B2B 
i za sprawą customer survey widzimy, że są 
bardziej zadowolone, a sprzedaż się rozwija. 
W obszarze B2C mamy elektroniczną wer-
sję katalogu – w ubiegłym roku sprzedaż za 
jego pośrednictwem wzrosła o ponad 570%. 
Dodaliśmy 5 tys. punktów odbioru. Teraz 
pracujemy nad aplikacją, która wsparłaby 
jeszcze sprzedaż internetową. To jest mo-
ment, w którym musimy popracować, by 
jak najlepiej wykorzystać atuty firmy i szan-
se, jakie daje nam połączenie z partnerami 
działającymi w podobnym duchu.

Rozmawiała: Joanna Niewiadomska

Cztery połączone firmy – Natura, 
The Body Shop, Aesop i Avon – już 
stały się czwartą największą grupę 
kosmetyczną na świecie i będziemy 
dążyć, by być najlepszą grupą 
kosmetyczną dla świata

MARKETING
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INICJATOREM CYKLU  
„SOMETHING GOOD TO ADD" 
JEST PARTNER KATEGORII 
KAMPANIA SPOŁECZNA/ CSR 
W KONKURSIE KREATURA

Na przełomie XIX i XX w. potentat przetwórstwa stali, Andrew 
Carnegie, ufundował w Stanach Zjednoczonych sieć 2500 pub-
licznych bibliotek. To on jako pierwszy podjął próbę zdefiniowa-

nia społecznej odpowiedzialności biznesu. Twierdził, że przedsiębior-
ca nie jest właścicielem zgromadzonej fortuny, lecz jedynie zarządcą 
środków powierzonych mu przez społeczeństwo. Jego zdaniem osiąg-
nięcie sukcesu finansowego dawało zarządcy mandat do przeznaczania 
zysków na wybrane przez niego potrzeby społeczne. 
Ten model zaangażowania – filantropia – jest popularny do dzisiaj. Car-
negie wspierał rozwój powszechnego dostępu do wiedzy. John. D. Ro-
ckefeller dotował uniwersytety. Melinda i Bill Gates finansują badania 
nad malarią. Filantropi, zgodnie z ideą Carnegie, decydują o obszarach 
zaangażowania, kierując się własnymi przekonaniami i wrażliwością. 
Takie działania ocieplają wizerunek firmy. Przede wszystkim budują 
markę właściciela, stanowiąc 
emanację jego wartości. Taki 
model odpowiedzialności bi-
znesu realizuje wiele małych 
i średnich firm na świecie 
–  właściciel przeznacza część 
zysków na wsparcie inicjatyw, 
które go wzruszają lub są mu 
bliskie.
W 1953 r. amerykański ekono-
mista Howard Bowen zdefi-
niował CSR – Corporate Social 
Responsibility. W ujęciu Bowe-
na biznes nieustannie oddzia-
łuje na społeczeństwo – jest 
pracodawcą, dostawcą dóbr 
i usług, wpływa na zagospoda-
rowanie przestrzeni miejskiej 
i środowisko. I to w tych płaszczyznach leży jego odpowiedzialność, 
a nie w filantropijnej potrzebie dzielenia się zyskiem. Przez kolejne 
dekady tę myśl rozszerzono o perspektywę postrzegania biznesu jako 
umowy społecznej – firma istnieje dzięki zgodzie społeczeństwa, w za-
mian za co partycypuje w jego rozwoju. W latach 80. spopularyzował 
się koncept corporate citizenship, według którego firma powinna dążyć 
do stania się członkiem społeczności. Mającego swoje interesy, ale przy 
tym odpowiedzialnego, działającego na rzecz wspólnego dobra.
Równolegle biznes zaczął dostrzegać marketingowy potencjał CSR. Na 
silnie konkurencyjnym rynku USA, w okresie powojennego boomu go-
spodarczego, zaangażowanie społeczne mogło być wyróżnikiem firmy 
lub jej wartością dodaną. Charakter działań CSR ewoluował wraz z roz-
wojem komunikacji marketingowej. Tak jak reklama, zaangażowanie 

społeczne firm zaczęło odnosić się do potrzeb, a następnie adresować 
napięcia. I tak jak obietnica marki potrzebuje RTB, tak biznes musiał 
zmieniać swoje podejście do pracowników i środowiska, żeby zachować 
wiarygodność w zaangażowaniu społecznym skierowanym na zewnątrz.
Jednak konsumenci nie wchodzą w bliskie relacje z firmami, tylko 
z markami. Przełożenie odpowiedzialnych działań korporacji na po-
ziom komunikatu marki nie zawsze jest możliwe i udane. Efektywniej-
szą koncepcją wykorzystania reklamowego potencjału zaangażowania 
społecznego jest BSR – Brand Social Responsibility. CSR, niezmiennie 
ważny i potrzebny, to koszt prowadzenia działalności biznesowej we 
współczesnych realiach. BSR jest inwestycją marki w relację z konsu-
mentem. Narzędziem, którego można zacząć używać tu i teraz, w ra-
mach budżetu marketingowego.
W 2009 r. Levi's przeprowadził pierwszą odsłonę kampanii „Go 

Forth!". Marka zaangażowała 
się w pomoc społeczności ame-
rykańskiego miasteczka Brad-
dock. Jego mieszkańcy stali 
się bohaterami komunikacji, 
adresującej problem społecznej 
i gospodarczej degeneracji post-
industrialnych miast Ameryki. 
Kampania nie wynikała z pro-
gramu korporacji Levi's Strauss 
& Co., tylko w całości z DNA 
marki. Dżinsy Levi’s nosili pio-
nierzy, którzy zbudowali ten 
kraj, i ta sama marka wzięła się 
za jego odbudowę. Nie była to 
pierwsza kampania, w której to 
marka, a nie firma, angażuje się 
w sprawy społeczne. Ale sym-

bolicznie rozpoczęła rozdział BSR w historii dobroczynności – Levi's 
wspólnie z mieszkańcami wyremontował w Braddock bibliotekę pub-
liczną, ufundowaną 120 lat wcześniej przez Andrew Carnegie, pierw-
szego wizjonera społecznej odpowiedzialności biznesu.
Więcej o społecznym zaangażowaniu marek w kolejnym artykule z cy-
klu Something good to add.

CSR
SOMETHING 
      GOOD 
  TO ADD

OD FILANTROPII DO BSR
ŚLADAMI SPOŁECZNEJ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
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MARKETINGOWY  
PRZEWRÓT KOPERNIKAŃSKI

Młode pokolenie oczekuje, że marki wezmą 
odpowiedzialność za planetę. Wygra i biznes, i planeta.  

Michał Ryszkiewicz, managing partner agencji Kamikaze  

a marki odpowiedzą na potrzeby i emocje 
konsumentów. Jeśli zrobią to dobrze, pokażą 
prawdziwe i wiarygodne historie – wygrają. To 
też ogromne wyzwanie dla branży reklamowej, 
która w oparciu o zupełnie nowe insighty musi 
tę zmianę „opakować” i opowiedzieć.
Dziś tematyka do niedawna zarezerwowana 
dla CSR przesuwa się w kierunku głównej ko-
munikacji marketingowej.
Moim zdaniem kluczowe są dziś dyskusja 
i decyzyjność zarządów dotycząca opakowań, 
składu produktów, łańcucha dostaw czy 
zmian procesu produkcji. To niemal przewrót 
kopernikański i potencjalne zwycięstwo zasa-
dy win-win. Wygra i biznes, i planeta, jeśli tyl-
ko uda się zbudować przewagi konkurencyjne 
marek w oparciu o postawy „eko".
CEO Unilevera Alan Jope zapowiada, że zli-
kwiduje marki, które nie służą wyższym celom 
i nie wnoszą do życia konsumentów nic poza 
tym, do czego służą produkty. To znaczy, że 
ten koncern, globalny gigant już doskonale ro-
zumie, że w przeciwnym razie za chwilę może 
dla niego nie być miejsca na rynku. Ta deklara-
cja Jope’a nie ma nic wspólnego z rozumowa-
niem w kategoriach dobroczyn ności. Unilever 
od 8 lat odważnie wplata wątki sustainability 
do swojej praktyki biznesowej. „13 marek 
Unilevera posiada certyfikaty Cruelty Free, 
a na każdej herbacie Lipton i Saga widnieje 
oznaczenie Rainforest Alliance” – komuni-
kuje koncern. I już dziś pozytywnie ocenia 
wyniki. Oficjalne komunikaty firmy informo-
wały już trzy lata temu, że marki wspierające 

ną, transportową, turystyczną i inne. Już dziś 
obserwujemy nowe trendy w zachowaniach 
konsumenckich, m.in. znaczący spadek spo-
życia mięsa, kuchnię anti-waste i inne próby 
ograniczenia konsumpcji.
Również politycy – choć z pewnym opóź-
nieniem – zaczynają rozumieć wagę tematu 
i zapewne będą starać się regulować wiele ob-
szarów gospodarki. Dla przykładu producenci 
AGD będą się wkrótce mierzyć z europejskimi 
przepisami, które wprowadzają ostre wymogi 
dotyczące naprawialności urządzeń.
Świadomość, emocje i decyzje konsumentów 
będą mieć oczywiście ogromny wpływ na 
przyszłość wielu firm. Widzimy możliwe reak-
cje – od protestów (np. organizacji zrzeszają-
cych producentów mięsa), przez próby adap-
tacji (zbiórki odzieży używanej organizowane 
przez sieciówki fashion), po działania na rzecz 
zmiany modeli biznesowych na zrównoważo-
ne, etyczne i bezemisyjne.
To moment, w którym wielu marketerów 
podejmie temat i zmierzy się z wyzwaniem, 

TEMAT ZMIAN KLIMATYCZNYCH W KOŃCU 
PRZEBIŁ SIĘ DO MAINSTREAMU. TEMAT TO 
NIENOWY, ALE PRZEZ LATA RACZEJ NISZO-
WY. CZASAMI TYLKO PRZEDZIERAŁ SIĘ DO 
SZERSZEGO AUDYTORIUM, NA PRZYKŁAD 
PRZY OKAZJI SPEKTAKULARNYCH AKCJI 
GREENPEACE. W ubiegłym roku mieliśmy 
punkt zwrotny – problematyka klimatyczna 
dotarła do świadomości każdego Europejczy-
ka, a relacje z pożarów w Australii działały na 
naszą wyobraźnię.
Temat eko ma też swoją twarz. Greta Thun-
berg ewangelizuje świat zaledwie od połowy 
2018 r., a już ma na koncie „nominację” do 
Pokojowej Nagrody Nobla czy tytuł Czło-
wieka Roku magazynu „Time”. A przecież 
nie dowiedzieliśmy się od niej dotąd niczego 
nowego. Często przytacza precyzyjnie – znane 
już wcześniej – wyniki prac naukowców z ca-
łego świata. Ale jej ogromną zasługą jest to, 
że dziś nie można przejść obok tematu zmian 
klimatycznych obojętnie. Jej wyraźna, bardzo 
osobista argumentacja i towarzyszące temu 
emocje sprawiają, że musimy zająć stanowisko. 
Możemy się z nią zgadzać lub nie, ale musimy 
się opowiedzieć. A ten nasz wybór bezpośred-
nio przekłada się na wiele decyzji podejmowa-
nych na co dzień w gospodarstwie domowym.
Negatywny wpływ człowieka na klimat nie 
ogranicza się jedynie do energetyki czy ryn-
ku paliw kopalnych. Świadomość osobiste-
go śladu węglowego przekłada się na całą 
gospodarkę i będzie miał wpływ na szereg 
branż: spożywczą, odzieżową, motoryzacyj- Fo
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zrównoważone życie rosną o 46% 
szybciej niż pozostałe i zapewniły 
70% wzrostu firmy w 2017 r.
Inny przykład „zrównoważonej 
strategii”? IKEA. Do 2025 r. firma 
chce wprowadzić rozwiązania, które 
pozwolą używać energii elektrycznej 
pochodzącej w 100% ze źródeł odna-
wialnych. Zobowiązuje się także do 
wycofania ogrzewania (i chłodzenia) 
opartego na paliwach kopalnych do 
2030 r. Równolegle szwedzki gigant 
odważnie eksperymentuje z progra-
mami, które pozwolą odsprzedać do 
sklepu niepotrzebne meble, dać im drugie życie 
i zmniejszyć ilość odpadów. W ubiegłym stule-
ciu kochaliśmy się w IKEI ze względu na design 
i innowacje. W XXI w. wybierzemy ich pro-
dukty, wierząc, że to wybór dobry dla planety.
Alan Jope podejmuje dziś jedyne słuszne decy-
zje. Jest świadomy tego, że już za chwilę abso-
lutnym must-have będą wiarygodność i konse-
kwencja. Podczas ostatniego festiwalu Cannes 
Lions ostro skrytykował branżę reklamową za 
„zanieczyszczanie” trendów ekologicznych czy 
etycznych w komunikacji dla osiągania krótko-
terminowych zysków. W ubiegłym roku rze-

W ub.r. mieliśmy wysyp kampanii 
reklamowych akcentujących tematy 
eko. Ile z nich było obliczonych na 
taktyczny poklask, a ile wynikało 
z poważnego podejścia do wpływu 
produktów i usług na losy planety?

REKLAMA

czywiście mieliśmy wysyp kampanii reklamo-
wych akcentujących tematy eko. Ile z nich było 
obliczonych na taktyczny poklask, a ile wynika-
ło z poważnego i długoterminowego podejścia 
do wpływu produktów i usług reklamodaw-
ców na losy planety? Pokolenia, których siła 
nabywcza odgrywa dziś kluczową rolę, szybko 
to zweryfikują.
To milenialsi i pokolenie Z napędzają zmiany. 
Już w 2015 r. w badaniu Nielsena „Global 
Corporate Sustainability Report” na 30 ty-
siącach konsumentów z 60 krajów świata po-
jawił się jednoznaczny wniosek. Ankietowani 

w zdecydowanej większości (66%) 
zadeklarowali, że są w stanie zapłacić 
więcej za marki znane z tego, że są 
odpowiedzialne społecznie, z czego 
milenialsi aż w 73%, a pokolenie Z na 
poziomie 72%. Raport dowodzi też, 
że postawy te nie charakteryzują jedy-
nie zamożnych przedstawicieli mło-
dego pokolenia. Chęci kupowania 
etycznych marek, które reprezentują 
wartości zgodne z wartościami osobi-
stymi konsumentów, były widoczne 
wśród badanych niezależnie od regio-
nu geograficznego, poziomu docho-

dów i pochodzenia społecznego.
Dlaczego tak jest? Według badania Deloitte 
„Millenialsi 2018” aż 75% respondentów jest 
zdania, że międzynarodowe korporacje mają 
wystarczający potencjał, by skutecznie rozwiązy-
wać problemy gospodarcze, społeczne czy też te 
związane ze środowiskiem naturalnym. Młode 
pokolenie wprost oczekuje, by wziąć odpowie-
dzialność za planetę przez marki, a ich decyzje 
konsumenckie są do tego najlepszym bodźcem.
I to nie jest krótkotrwała moda, ale początek 
epokowych zmian. Temat ocieplenia klimatu 
dopiero się rozkręca.
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Paweł Piasecki

PRĄD PROSTO Z NATURY

Wymogi unijne i wiążące się z nimi zmiany 
rynkowe oraz rosnąca ekologiczna świadomość 
konsumentów wywierają znaczący wpływ na 
strategie marketingowe i komunikacyjne firm 
energetycznych. Ma być zielono i innowacyjnie.

szego zaistnienia w świadomości odbiorców 
i budowania pozytywnego, proekologiczne-
go i innowacyjnego wizerunku.
Zielony Zwrot – to termin stworzony przez 
firmę Tauron jasno pokazujący kierunek zak-
tualizowanej w maju ub.r. strategii grupy, 
a w szerszym ujęciu całego sektora energe-
tycznego. Czołowe krajowe koncerny zgod-
nie deklarują, że przyszłość należy do czystej 
energii pochodzącej z farm wiatrowych na 
lądzie i na wodzie, elektrowni słonecznych 
i wodnych. Oprócz deklaracji pojawiają się 
też konkrety. We wrześniu ub.r. Tauron ogło-
sił zakup pięciu farm wiatrowych zlokalizo-
wanych w północnej Polsce o łącznej mocy 
180 MW za 137 mln euro, co pozwoli grupie 
niemal podwoić moce zainstalowane w tej 
technologii. Udział źródeł nisko- i zeroemi-
syjnych w strukturze wytwórczej grupy ma 
wzrosnąć do blisko 30% w 2025 r. i ponad 
65% w 2030 r. Pod koniec ubiegłego roku 
aktualizację strategii ogłosiła także grupa 
Enea, zapowiadając, że w 2030 r. udział zero- 
i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych (OZE 
i gazowe) będzie stanowił 41% całkowitej 
produkcji energii elektrycznej.
Firmy energetyczne coraz częściej zachęcają 
zarówno odbiorców biznesowych, jak i indy-
widualnych do zakupu energii z certyfikatem 
potwierdzającym pochodzenie całości energii 
ze źródeł odnawialnych. W ramach strategii 
Zielony Zwrot Tauron wprowadził m.in. 
ofertę Prąd Eko dla klientów indywidual-
nych, którzy oprócz certyfikatu pochodzenia 
energii wystawionego przez niezależny pod-

POLITYKA KLIMATYCZNO-ENERGETYCZ-
NA UNII EUROPEJSKIEJ OKREŚLONA M.IN. 
W DYREKTYWIE Z 2009 R. W SPRAWIE 
PROMOWANIA STOSOWANIA ENERGII ZE 
ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (OZE) NAKŁA-
DA POWAŻNE ZOBOWIĄZANIA NA KRAJE 
CZŁONKOWSKIE. Najważniejszym dla Pol-
ski jest osiągnięcie już w 2020 r. co najmniej 
15% udziału energii z OZE w zużyciu energii 
finalnej brutto. Firmy energetyczne muszą 
z jednej strony liczyć się z ograniczeniem 
wsparcia dla energetyki konwencjonalnej 
po 2025 r. oraz wzrostem cen uprawnień 
do emisji CO2, z drugiej – z oczekiwaniami 
rosnącej grupy prosumentów. W kontekście 
OZE prosumenci to osoby wytwarzające 
energię elektryczną na własne potrzeby za 
pomocą mikroinstalacji, które jednocześnie 
mogą ją magazynować i przekazywać nad-
wyżkę do sieci energetycznej.
Rynek energii elektrycznej jest ściśle nadzo-
rowany przez państwo – prezes Urzędu Re-
gulacji Energetyki zatwierdza maksymalne 
stawki, po jakich firmy mogą sprzedawać 
prąd odbiorcom indywidualnym. Ze wzglę-
du na niskie marże pole konkurencji w tym 
obszarze jest więc niewielkie. Z punktu wi-
dzenia komunikacji marketingowej energia 
jest też o tyle trudnym wyzwaniem, że można 
ją pokazać jedynie pośrednio poprzez urzą-
dzenia, które zasila, a konsument zaczyna 
na ogół myśleć o prądzie dopiero wtedy, gdy 
nie dopływa do gniazdka. OZE i elektromo-
bilność to dwa bardzo nośne tematy dające 
koncernom energetycznym szansę wyraźniej-
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mieszkańców, na których eksperci firmy opo-
wiadają o zaletach fotowoltaiki. Firma stawia 
też na inteligentne liczniki „przyjazne dla 
OZE”. Ułatwiają one prawidłowe progno-
zowanie zużycia i produkcji energii w mikro-
instalacjach. Spółka Energa OZE ogłosiła na 
początku marca br. wdrożenie innowacyj-
nego projektu pływających paneli fotowol-
taicznych – jest to pierwsza tego typu inwe-
stycja w Polsce. Panele będą zamontowane 
na zbiorniku wodnym w Łapinie, w gminie 
Kolbudy. Zaletą instalacji PV na wodzie jest 
zwiększona nawet o ok. 10% wydajność wy-
twarzania energii w porównaniu z naziemny-
mi farmami fotowoltaicznymi.
Tauron oferuje klientom indywidualnym 
nieoprocentowany kredyt ratalny na za-
kup paneli fotowoltaicznych. Każde gospo-
darstwo domowe, które korzysta z oferty, 
otrzymuje „zwrot za prąd” w wysokości 2% 
kosztów instalacji PV. Z kolei w ramach rzą-
dowego programu GovTech Polska Tauron 

zaprosił start-upy do stworzenia aplikacji po-
zwalającej na samodzielną ocenę możliwości 
zainstalowania na dachu domu instalacji fo-
towoltaicznej. Założono, że użytkownik nie 
ma wiedzy specjalistycznej związanej m.in. 
z konstrukcją dachu. Wyłonienie zwycięzcy 
ma nastąpić w pierwszym kwartale br.
Elektromobilność to obok fotowoltaiki 
drugi obszar, w którym firmy energetyczne 
są coraz bardziej aktywne marketingowo 
i komunikacyjnie. Rząd zapowiadał, że do 
2025 r. na polskich drogach pojawi się mi-
lion elektrycznych aut, ale prognozy zostały 
potem zrewidowane – według najnowszych 
ma to być 600 tys. pojazdów z takim napę-
dem do 2030 r. Tak czy inaczej otwiera się 
nowe, obiecujące pole działania dla firm 
energetycznych. Tauron zapowiada, że do 
końca 2020 r. odda do użytku sieć 150 stacji 
ładowania aut elektrycznych oraz komplet-
ny system do zarządzania e-mobilnością. 
Firma Innogy pod koniec 2018 r. podpisała 
umowę z ING Bankiem Śląskim umożliwia-
jącą rozwój sieci stacji ładowania samocho-
dów elektrycznych na terenie Warszawy. Na 
wiosnę ubiegłego roku Innogy uruchomiło 
pierwszy w Warszawie i największy w Pol-
sce w pełni elektryczny system carsharingo-

miot TÜV SÜD Polska zyskują 10% rabatu 
na energię oraz 50 zł zwrotu za prąd. Plano-
wane jest też poszerzenie portfolio usług dla 
klientów biznesowych m.in. pod kątem po-
prawy efektywności energetycznej. Inteligen-
tny system zarządzania energią elektryczną 
zainstalowany np. w galeriach handlowych 
czy biurowcach może wygenerować rocznie 
kilkunastoprocentowe oszczędności.
Na początku lutego br. spółka Tauron Dys-
trybucja pochwaliła się, że liczba mikroin-
stalacji przyłączonych do sieci energetycznej 
w 2019 r. wyniosła 30,4 tys. o łącznej mocy 
206 MW – blisko cztery razy więcej niż 
w roku poprzednim. – Dynamika przyłączeń 
mikroinstalacji to dowód na to, 
że decyzja o Zielonym Zwrocie 
Taurona była słuszna. Przyszłość 
należy bowiem do odnawialnych 
źródeł energii – podkreśla Filip 
Grzegorczyk, prezes zarządu Tau-
ron Polska Energia.
Fotowoltaika – instalowanie 
własnych źródeł energii odna-
wialnej w postaci paneli PV – jest 
jednym z najszybciej rozwijają-
cych się sektorów OZE. Według 
Polskich Sieci Elektroenergetycz-
nych łączna moc fotowoltaiki zainstalowana 
w sektorach prosumenckim, komercyjnym, 
jak również w systemach przemysłowych 
osiągnęła w 2019 r. 1 GW., a w bieżącym 
roku ma przekroczyć 2 GW. Dostępne są licz-
ne rządowe i samorządowe programy wspar-
cia takie jak m.in. „Mój prąd” czy „Energia 
plus”, w ramach których można wnioskować 
o dofinansowanie zakupu i montażu nowych 
instalacji i mikroinstalacji PV. Firmy energe-
tyczne coraz częściej proponują odbiorcom 
kompleksowe rozwiązania w tym obszarze 
– od wizji lokalnej przez prace planistyczne 
aż po montaż i podłączenie instalacji, a także 
pomoc w załatwieniu formalności związa-
nych z pozyskaniem środków z rządowego 
programu. Grupa Energa zaprasza gminy 
do współpracy przy organizacji spotkań dla 

wy Innogy go! wykorzystujący samochody 
BMW i3. Wprowadzeniu tej usługi towa-
rzyszyła intensywna kampania na nośni-
kach OOH, w metrze, autobusach i tram-
wajach, a także w kanałach digital i mediach 
społecznościowych.
Firmy energetyczne angażują się także w pro-
ekologiczną edukację konsumentów, czego 
przykładem mogą być inicjatywy takie jak 
Zero Emission Store czy Mapa Smogo!wa. 
Pierwsza z nich to instalacja świetlna urucho-
miona w grudniu ub.r. w Warszawie. Kolor 
instalacji zasilanej za pomocą energii z paneli 
fotowoltaicznych zmieniał się w zależności od 
poziomu smogu. W drugim projekcie w fazie 

pilotażu 25 bezemisyjnych elektrycz-
nych samochodów BMW i3 z floty 
innogy go! będzie codziennie mierzyć 
poziom smogu w Warszawie za po-
mocą czujników Airly. Obie kampa-
nie innogy Polska przeprowadziła we 
współpracy z agencją 180heart beats + 
Jung v. Matt.
Poprzez oba projekty firma włączyła 
się w działania na rzecz poprawy jako-
ści powietrza, a zarazem promuje in-
nowacyjne rozwiązania energetyczne. 
Rok wcześniej, przy pomocy agencji 

Leo Burnett, Innogy zachęcało mieszkańców 
stolicy do skorzystania z oferty wspierającej 
OZE „Zielona energia dla Warszawy”. Hasło 
kampanii prowadzonej na dwóch zielonych 
muralach o łącznej powierzchni ponad 
480  mkw., a także w radiu i na nośnikach 
OOH, w tym rowerach miejskich, brzmiało: 
„Docenisz prąd prosto z natury”. W ubie-
głym roku innogy uruchomiło również pro-
jekt innogy Goes Green, który ma na celu 
promowanie rozwiązań proekologicznych 
wśród pracowników, a obecnie także wśród 
klientów. Z biur Innogy znika woda w plasti-
kowych butelkach PET, która została zastą-
piona warszawską kranówką. Dzięki progra-
mowi firma w skali roku może zaoszczędzić 
268 ton drewna i zrezygnować ze 160 tys. 
plastikowych butelek. 

Firmy energetyczne coraz częściej zachęcają 
odbiorców biznesowych i indywidualnych 
do zakupu energii z certyfikatem 
potwierdzającym jej pochodzenie ze źródeł 
odnawialnych
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ROK 2020 BĘDZIE ROKIEM 5G – PRZEWIDUJĄ SPECJALI-
ŚCI OD RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO. RZECZYWIŚCIE 
O NOWEJ GENERACJI SIECI KOMÓRKOWEJ DUŻO SIĘ MÓWI 
I PISZE, PISALIŚMY TAKŻE MY W „MMP”. WARTO JEDNAK 
WZIĄĆ GŁĘBOKI ODDECH I NA SPOKOJNIE WYJAŚNIĆ SO-
BIE KILKA SPRAW Z TYM ZWIĄZANYCH.
Obietnica brzmi pięknie. Internet komórkowy 100 razy szyb-
szy niż obecnie. Standard LTE, obecnie stosowany w sieciach 
komórkowych, umożliwia transfer danych z szybkością do 150 
Mb/s (przy zastosowaniu technologii 4x4 MIMO – do 300 
Mb/s). To techniczne założenia. Rzeczywista prędkość trans-
misji danych w polskich sieciach komórkowych oscyluje dzisiaj 
w granicach 22-26 Mb/s. 5G ma umożliwić przesył danych 
z prędkością nawet do 20 Gb/s. Przekładając to na rzeczywi-
stość, powiedzmy, że mamy Imax w okularkach na leżaczku 
w hipsterskiej knajpie lub u siebie na działce – jak kto woli. 
Internet 5G może zastąpić telewizję satelitarną. Trochę dalej 
wybiegając w przyszłość, autonomiczne pojazdy (komfort 
podróży i większe bezpieczeństwo na drogach), konsultacje 
lekarzy specjalistów bez wychodzenia z domu. I zapewne wiele 
nowych usług, które dziś jeszcze nie przychodzą nam do głowy.
Oprócz tego nadajniki komórkowe 5G mają zapewnić rów-
noczesną obsługę dużo, dużo większej liczby urządzeń, a więc 
nie tylko smartfonów, ale wszystkich naszych smart zegarków, 
opasek, „inteligentnych” butów, kurtek, innych gadżetów, 
czujników itp. Wreszcie internet rzeczy (IoT), czyli być może 
urzeczywistnienie koncepcji smart domów z inteligentnymi 
sprzętami AGD, usprawnienia w podróżowaniu, zakupach 
bez konieczności stania w kolejce do kasy itp., itd.
Czyż nie brzmi to wspaniale? To teraz proszę otworzyć oczy 
i wracamy do... rzeczywistości. Nie ma jeszcze w Polsce sieci 
5G. Urząd Komunikacji Elektronicznej, państwowa instytucja, 
która sprawuje nadzór nad częstotliwościami radiowymi wyko-
rzystywanymi m.in. w telefonii komórkowej, dopiero rozpoczął 
przetarg, a dokładniej aukcję, na ich zakup. Wszyscy czterej ope-
ratorzy komórkowi w kraju (Orange, Play, Plus i T-Mobile) de-
klarują, że wezmą w niej udział (to raczej oczywiste). UKE ma 

do rozdysponowania właśnie cztery rezerwacje. Cenę minimal-
ną określił na 450 mln zł. Operatorzy marudzą oczywiście, że za 
drogo, i starają się ją zbić, lecz urząd wydaje się zdeterminowany, 
by przynajmniej te 1,8 mld zł uzyskać (budżet potrzebuje nie 
tylko na 500+). Operatorzy nie będą się więc raczej licytować, 
tym bardziej że każdy z nich może zdobyć tylko jedną rezerwację 
(jeden blok częstotliwości).
Tymczasem Play chwali się, że już uruchomił 5G w Trójmie-
ście, a Plus zapowiada, że niebawem zrobi to w kilku mia-
stach. Przyznam, że dużo bliższe jest mi podejście Orange 
i T-Mobile, które zapowiedziały, że uruchomią 5G wtedy, kie-
dy będzie to prawdziwe 5G, czyli gdy konsumenci naprawdę 
będą mogli doświadczyć nowej jakości, odczuć różnicę. To, co 
robi Play, czyli kampania reklamowa o 5G, z daleka pachnie 
mi, mówiąc kolokwialnie, marketingową ściemą. Tym bardziej 
że na rynku nie ma jeszcze nawet dostępnych smartfonów ob-
sługujących 5G, a nie ma ich, bo tej sieci po prostu jeszcze nie 
ma... Według zapowiedzi pierwsze dostawy smartfonów przy-
stosowanych technicznie do 5G w Polsce powinny dotrzeć 
do kraju pod koniec wiosny. Ale nie oszukujmy się – będą 
to na razie drogie urządzenia raczej dla amatorów nowinek 
technologicznych niż dla przeciętnego Kowalskiego. Dostaw 
telefonów 5G ze średniej póki, czyli już bardziej dla maso-
wego odbiorcy, należy spodziewać się dopiero bliżej Bożego 
Narodzenia.
Kolejna kwestia to jak szybko operatorzy będą budowali sieć 
5G. Te 1,8 mld zł za zakup częstotliwości to bowiem dopiero 
początek. Więcej niż drugie tyle będzie kosztowało urucho-
mienie sieci. To konkretnie wielosetmilionowe nakłady inwe-
stycyjne ze strony każdego z nich. Muszą kalkulować, jak 
szybko im się one zwrócą, więc z pewnością będziemy rekla-
mowo zachęcani i przekonywani o przewadze 5G... I na ko-
niec jeszcze moja osobista wróżba – zobaczymy, czy wprowa-
dzenie nowych taryf 5G nie będzie okazją (czytaj: pretekstem) 
do podwyżek cen. „Bo nowy, wspaniały internet 5G jest prze-
cież lepszy od dotychczasowego”, więc może (powinien?) być 
droższy. Pytanie, czy konsumenci to kupią. 

Maciej Burlikowski

To mamy już to 5G w Polsce  
czy nie mamy?  

A w ogóle to po co?

M E D I A  M A R K E T I N G  P O L S K A58 m m p o n l i n e . p l

MARKETING



Kobiety chciałyby być 
pokazywane w nie-
standardowych i nie-

przypisanych do ich płci 
rolach, w powiązaniu z ce-
chami charakteru, który-
mi tradycyjnie odznaczają 
się męskie postacie. Czy 
takie oczekiwania wobec 
marek widać w rzeczywi-
stych działaniach pań?
Meaningful Brands to 
badanie oparte na ocenie 
potrzeb respondentów w poszczególnych kategoriach produktów 
i usług oraz weryfikację realizacji tych potrzeb przez marki. Dzięki 
jednolitej liście benefitów mierzonych we wszystkich kategoriach 
produktów i usług możemy analizować role, w jakich ludzie widzą 
poszczególne produkty, a także różnice w tym zakresie pomiędzy 
segmentami płci czy wieku. Marki, które są meaningful, to te, które 
są w 100% lepiej od konkurentów oceniane przez respondentów pod 
względem jakości produktu, a 80% jest lepiej oceniane od konkuren-
tów pod względem dostarczania ważnych w danej kategorii benefi-
tów osobistych czy społecznych. Lista marek most meaningful po-
kazuje brandy, które najtrafniej adresują oczekiwania konsumentów 
i w związku z tym mają wysoki poziom zaufania, przywiązania, chęci 
zakupu czy polecenia innym.
Analiza top 10 marek meaningful według płci pokazuje wciąż bardzo 
stereotypowe role kobiet i mężczyzn w naszym kraju. W zestawie-
niu top 10 marek Polek mamy aż cztery marki handlowe – w zesta-
wieniu męskim tylko dwie. Marką most meaningful dla kobiet jest 
Rossmann – który łączy przyjemne z pożytecznym – urodę i zakupy 
dla domu. Pozostałe marki handlowe to zakupy dla domowników 
(Allegro), zakupy żywności (Biedronka) i dbanie o dom (IKEA). Je-
dyną marką samochodową w zestawieniu dla kobiet jest kojarzony 
z niemiecką niezawodnością Volkswagen. Tymczasem wśród marek 

najważniejszych dla męż-
czyzn technologia znajduje 
się na wyższych pozycjach 
– Google jest marką nr 1. 
Jedyna marka handlowa 
w top 10 to Castorama, 
a najwyżej cenione marki 
samochodowe to te, które 
budują wizerunek – Audi 
i Mercedes. Co najciekaw-
sze, w zestawieniu znaj-
dziemy marki Tymbark, 
Łaciate czy Mlekovita 

– uniwersalnie cenione przez swoją historię, lokalne pochodzenie 
i niezawodność.
W przypadku kobiet korzyścią, która w największym stopniu budu-
je przywiązanie do marki, jest benefit definiowany jako „Ułatwianie 
życia”, w przypadku mężczyzn z kolei, korzyścią, która najbardziej 
wpływa na budowanie przywiązania, jest „Pomoc w odczuwaniu 
większej satysfakcji z życia”. Kobiety częściej niż mężczyźni są bar-
dziej przywiązane do marek, które oferują „Uczciwą relację ceny 
do jakości”, mężczyźni zaś do tych, które „Traktują klientów z sza-
cunkiem”.
To, czego pragną kobiety – zmiany standardowego postrzegania 
swojej roli w społeczeństwie – nie stoi w sprzeczności z faktem, że 
najbardziej cenią te marki, które są ich partnerami w żonglowaniu 
codziennymi obowiązkami, których produktom można zaufać i któ-
re dają im poczucie spokoju ducha. Zgodnie z powiedzeniem „bliż-
sza ciału koszula”, najważniejsze w zestawieniu Meaningful Brands 
marki to zaufani partnerzy dnia codziennego i być może to właśnie 
kobiety same padają ofiarą stereotypów, nie zauważając, jak wiele od-
wagi, rozwagi i asertywności te role od nich wymagają?

CZEGO PRAGNĄ KOBIETY?
KOBIETY CZĘSTO ZARZUCAJĄ MEDIOM I MARKOM STEREOTYPOWE POKAZYWANIE 

ICH ROLI W SPOŁECZEŃSTWIE, A TYM SAMYM NEGATYWNY WPŁYW 
NA KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI I AMBICJI MŁODYCH KOBIET.

Alicja Cybulska, chief strategy officer w Havas Media Group

HAVAS MEDIA GROUP – OFICJALNY PARTNER 
„RAPORTU MARKA MARKETER"



nie produkcji i logistyki w nieprzerwanym 
procesie.
Z jednej strony mówi się o nadchodzącym 
trudnym czasie dla biznesu turystycznego 
i transportowego, z drugiej strony mamy 
biznes związany z różnymi wydarzeniami. 
Jakkolwiek trudne jest przeniesienie tury-
styki do internetu, bo trudno porównywać 
doświadczenie online z realnym podróżo-
waniem, to bez wątpienia jest teraz czas na 
wprowadzenie podejścia „disruptive” w 
kontekście wydarzeń, które zaczynają mieć 
swoje internetowe odsłony. Wszyscy musimy 
szukać nowych dróg dla naszych biznesów, 
a koronawirus jest jednym z wyzwań, które 
jeszcze bardziej nas do tego skłaniają.
Dlatego też z wypiekami na twarzy obser-
wuję marki „tradycyjne”, które sięgnęły po 
otwarte innowacje i starają się tworzyć pro-
dukty wirtualne, komplementarne do ich 
podstawowego portfolio i źródła wzrostu.
I co to wszystko ma wspólnego z tematem 
technologii w marketingu, który zazwyczaj 
poruszamy? Ano wiele. Przede wszystkim 
mówimy o tworzeniu sprawnych organiza-
cji, w których codzienna analiza procesów 
wewnętrznych w zderzeniu z otoczeniem, 
gospodarką światową, pozwoli nam na pla-
nowanie sprzedaży i wspierających działań 
marketingowych. W najgorszym scenariu-
szu, czego nam nie życzę, będzie pozwoliła na 
odpowiednie zachowanie się w trudniejszych 
momentach.
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Piotr Krauschar, prezes zarządu F11, przewodniczący Grupy Martech 
IAB Polska, współtwórca Martech Europe

I JEŚLI PRZENIESIEMY WYZWANIA DZI-
SIEJSZEJ GLOBALNEJ EKONOMII NA MAR-
KETING, ORGANIZACJE POWINNY MIEĆ 
W  ZANADRZU ALTERNATYWNE STRATE-
GIE I PRZEDE WSZYSTKIM SCENARIUSZE 
KRYZYSOWE ZARÓWNO DOTYCZĄCE RE-
LACJI WEWNĘTRZNYCH, JAK I TE, KTÓRE 
DOTYCZĄ PRZEDE WSZYSTKICH RELA-
CJI Z KONSUMENTAMI. DZIŚ WIĘKSZOŚĆ 
Z NICH DZIAŁA W CHAOSIE.
Owa sytuacja dla wielu z nas jest zapewne 
twardym orzechem do zgryzienia, natomiast 
są też tacy dla których jest to, jakkolwiek by 
to zabrzmiało – szansa.
To szansa dla biznesu, który zaczyna się i 
kończy w chmurze, natomiast dla e-com-

NIE DAJMY SIĘ ZWARIOWAĆ. 
CZAS NA DISRUPTIVE  

I OTWARTE INNOWACJE

W czasach, gdy zarówno ogólnoświatowe, jak i lokalne 
media żyją tematem koronawirusa aka COVID-19, 
chciałbym zauważyć, jak bardzo istotną rolę odgrywa 

w naszym życiu i pracy umiejętność zmiany czy 
przełączenia procesów w czasie rzeczywistym,  

a przede wszystkim utrzymanie ciągłości działań. 

merce niekoniecznie. Warto zauważyć, że 
jednym z kluczowych elementów zarówno 
sprzedaży online, jak i offline, jest łańcuch 
dostaw. Jego nadwyrężenie lub przerwanie 
uderza w każdy aspekt sprzedaży produktów. 
I nie mam tu tylko na myśli drastycznych 
wzrostów w ostatnim czasie cen produktów 
do dezynfekcji, ale przede wszystkim fakt, 
iż produkty zamówione w  internecie także 
mogą nie dotrzeć do zamawiającego czy fakt, 
że obecne łańcuchy dostaw są krótkie, a fir-
my nie zakładają długofalowych zapasów. Na 
koniec koło się zamyka. Dlatego okazuje się, 
że uważane za „przedwczesne” eksperymenty 
Tesli czy innych marek autonomicznych mają 
dziś jeszcze większy sens. Chodzi o utrzyma-



Rynek smartfonów

9,3 mln       kupili Polacy w 2019 r. 12,5 mld zł  wydali na nie

źródło: IDC, Kantar

Liderem rynku pozostaje koreański Samsung.
Przez sankcje USA ograniczające m.in. współpracę z Google, producentem systemu 

operacyjnego Android, udziały traci chiński Huawei.
W imponującym tempie rośnie inna chińska marka – Xiaomi.
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Apple, producent iPhone'ów, sprzedaje swoje telefony najdrożej

Udziały wartościowe

*dane za IV kwartał 2019 r.
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Na reklamy najwięcej wydaje Samsung

Wydatki reklamowe w 2019 r.

Samsung  –  157 mln zł
Huawei  –  98 mln zł

Apple  –  10 mln zł
Xiaomi  –  0,8 mln zł

Coraz wyraźniejsza staje się dominacja producentów z Chin – w ub.r. do Polski weszło ,  
a w 2020 r. pojawią się 2 kolejne duże chińskie marki smartfonów –  i   .

Wydatki na reklamy nie tylko smartfonów, 
ale także RTV (np. telewizorów), sprzętu 
IT (komputerów), akcesoriów itp.
Reklamy w mediach ATL (telewizja, prasa, 
radio, outdoor, kina), bez internetu.
Dane cennikowe, nie uwzględniają raba-
tów, rzeczywiste wydatki są o ok. 50% 
niższe.
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Kim będzie konsument za kilka lat?

Na co wyda pieniądze?

Gdzie i jak będzie robić zakupy? 

Jak będzie spędzać czas?

Jak będzie konsumować media?

W jaki sposób stworzyć dla niego 
produkty i usługi oraz jak
je dostarczyć?

PAWEŁ BALCEREK 
partnerstwo i sponsoring
tel.: 602 67 40 30
e-mail: pawel.balcerek@media.com.pl

BEATA BARTOSZEWICZ
uczestnictwo
tel.: 881 404 130
e-mail: beata.bartoszewicz@media.com.pl

MONIKA ŁOJEK
partnerstwo i sponsoring
tel.: 728 364 676
e-mail: monika.lojek@media.com.pl

Next Day Summit 2020 

Consumer of  the future
ZOBACZ NA: www.nextdaysummit.pl   

#seeyoutomorrow

COMMUNICATIONSvfp a company of dfv media group

www.oohmagazine.plplatforma gastronomiczna
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WIĘCEJ KART, 
WIĘCEJ APLIKACJI 

Rośnie konkurencyjność rynku programów 
lojalnościowych. Jedynie projekty oferujące 
odpowiednie benefity i właściwie przygotowane  
pod względem technologicznym mogą  
liczyć na przychylność konsumentów.

Tomasz Wygnański 

360˚

REKLAMA

W ostatnich latach najwięcej działo się 
na rynku programów detalistów. 
Biedronka, Rossmann, Lidl i Żabka 

to marki, które mają miliony użytkowników. 
Wielu z nich udało się zrekrutować do pro-
gramów.
Nie ma dziś w Polsce liczącego się detalisty, 
który nie prowadziłby działań lojalnościo-
wych. Dotyczy to także retailerów online 
z Allegro na czele, którego projekt Allegro 

Smart także trzeba uznać za program lojal-
nościowy, i to w dodatku bardzo zaawanso-
wany.

PRAWIE 60%
Nie zapominajmy także o wieloletnich lide-
rach rynku lojalności jak Tesco Clubcard, 
Orlen Vitay czy wielopartnerski program 
Payback. Według ubiegłorocznego badania 
ARC Rynek i Opinia Monitor Programów 

Skuteczne programy lojalnościowe. Od 10 lat.

www.i360.com.pl
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Walmart tworzy program mający rywalizować z Amazon Prime 
Walmart+ będzie rozwinięciem istniejącej usługi abonamentowej dostawy arty-
kułów spożywczych, którą największy detalista na świecie wprowadził w ubie-
głym roku. Janey Whiteside, chief customer officer Walmarta, będzie kierować rozwojem 
i wdrażaniem nowej usługi. Rzeczniczka firmy potwierdziła plany, ale odmówiła podania 
jakichkolwiek szczegółów. Według portalu Recode, który po raz pierwszy poinformował 
o istnieniu programu Walmart+, dodatkowe korzyści dla użytkowników mogą obejmować 
zniżki na leki na receptę i paliwo.
Walmart chce skopiować sukces Amazona w pozyskiwaniu lojalnych klientów, którzy płacą 
119  dol. rocznie za takie korzyści związane z Prime jak bezpłatna wysyłka i streaming wideo. 
Członkowie programu Amazon Prime wydają około dwóch razy więcej niż inni klienci, a ich 
skłonność do robienia dużych zakupów jest głównym powodem, dla którego na Amazon 
przypadło około 40% całego wzrostu sprzedaży w handlu detalicznym w Stanach Zjedno-
czonych w okresie świątecznym.

360˚

W porównaniu z poprzednim 
badaniem wzrósł m.in. odsetek osób 
korzystających z aplikacji mobilnych 
programów lojalnościowych 
– stanowią one już 72% 
użytkowników

Lojalnościowych mają one bardzo mocną 
pozycję. Badanie wskazuje, że 59% Polaków 
przyznaje, że korzysta z programów lojalnoś-
ciowych. Najpopularniejsze są wśród nich: 
Moja Biedronka, Payback i Club Vitay, da-
lej Klub Rossmann i CCC Klub. Badacze 
podkreślają, że Lidl Plus, który został wpro-
wadzony 4 miesiące przed realizacją bada-
nia, znalazł się na wysokiej siódmej pozycji. 
Jednocześnie ankietowani najlepiej ocenili 
programy Rossmanna Rossnę! (85%) i Club 
Rossmann (82%).
Podobnie jak w latach poprzednich naj-
częściej uzyskiwaną korzyścią jest rabat lub 
zniżka na zakup produktów czy usług, jed-
nak tym razem widać wyraźny wzrost zain-
teresowania możliwością wsparcia w ramach 
programu wybranego celu charytatywnego 
(wzrost z 4% do 10%).
Uczestnicy programów lojalnościowych wy-
kazują też coraz większą aktywność w pro-
gramach – ponad 40% z nich to osoby bardzo 
aktywne, co oznacza, że są one na bieżąco, 
jeśli chodzi o status w programie, starają się 
zawsze korzystać z dostępnych zniżek lub 
nagród. Wskaźnik ten wzrósł w porównaniu 
z poprzednią edycją o 10 pkt proc. Najwięk-
szą grupę nadal stanowią uczestnicy aktywni, 
którzy od czasu do czasu sprawdzają swój sta-
tus i okazują kartę programu, gdy przypomni 
im o tym sprzedawca.
W porównaniu z poprzednim badaniem 
o 12  pkt proc. wzrósł także odsetek osób 
korzystających z aplikacji mobilnych pro-
gramów lojalnościowych – stanowią one już 
72% użytkowników. Z aplikacji mobilnych 
programów lojalnościowych korzystają naj-
częściej osoby do 35. roku życia, przy czym 
wyższy odsetek stanowią kobiety. Wśród 
aplikacji najpopularniejsza jest ta Klubu 
Rossmann, choć łącznie to programy hiper-
marketów i dyskontów stanowią największy 
udział wśród korzystających z aplikacji mo-
bilnych. Także tutaj ARC zwraca uwagę na 
znaczenie Lidl Plus.
Polscy konsumenci częściej niż jeszcze rok Fo
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temu dostrzegają korzyści dla siebie płynące 
z uczestnictwa w programach lojalnościo-
wych. O 8  pkt proc. wzrósł odsetek osób 
twierdzących, że programy lojalnościowe są 
tak samo korzystne dla firm, jak i klientów.

BARIERA WEJŚCIA?
Na dojrzałym rynku coraz trudniej będzie 
skłonić konsumenta do przystąpienia do 
programu. Problem dotyczy także retencji 
użytkowników czy motywowania ich do ak-
tywnego korzystania z niego. Decyzję o przy-
stąpieniu u konsumentów można przedsta-
wić jako iloraz spodziewanych benefitów do 
wysiłku, jaki musi włożyć w przystąpienie 
i uczestnictwo. Te benefity mogą być mate-
rialne i emocjonalne.
Te drugie łatwiej osiągnąć znanym, lubianym 
lub prestiżowym markom, gdzie samo wejście 
do świata pożądanego brandu jest już rodza-
jem nagrody. Tak było na pewno przy starcie 
w Polsce programu Starbuck Re-
wards. Niestety wiele marek nie ma 
takich atutów.
Jeżeli zaś chodzi o drugi element 
równania – wysiłek – to jest to pole 
dla rozwiązań technologicznych 
i organizacyjnych, zwłaszcza pod-
czas rejestracji do programu. Dziś 
nie wystarczy jednak zamienić kar-
ty na pieczątki czy karty z  plastiku 
na aplikację, cały element user expe-
rience musi być mocno przemyśla-
ny. Mówiąc o wysiłku czy „kosz-
tach” konsumenta związanych 
z programem, trzeba wziąć pod 

uwagę także kwestię ochrony prywatności. 
Polacy będą coraz bardziej świadomi, że wa-
lutą, jaką płacą za benefity, są także ich dane, 
dlatego ich przechowywanie i przetwarzanie 
musi spełniać najwyższe standardy.

NA POCZĄTEK
Jak więc zachęcić do uczestnictwa w pro-
gramie? – Najważniejsze jest zapewnienie 
wyróżniających benefitów. Generyczne na-
grody rzeczowe nie zapewnią nam tych wy-
różników, chyba że jesteśmy w stanie zapew-
nić bardzo preferencyjne warunki odbioru 
nagrody. Obecnie rynek dostrzega jednak, że 
kluczowe w budowaniu lojalności są emocje 

– to one budują relacje z brandem lub skle-
pem. Podobnie jak z nagrodami rzeczowymi, 
emocje, które zapewniamy uczestnikom, mu-
szą być unikatowe, bezcenne. Zgodnie z tą 
ideą działa program Mastercard Bezcenne 
Chwile, w którym niecodzienne doświad-
czenia stanowią ofertę programu. – Bo prze-
cież wyjść do zoo może każdy, ale nakarmić 
podczas wizyty pingwiny można tylko dzię-
ki uczestnictwu w programie – mówi Piotr 
Ignasiak, loyalty and motivation program 
director w Albedo Marketing. Według nie-
go oprócz emocji związanych z nagrodami 
atrakcyjność programu można budować 
również poprzez emocje związane z uczest-
niczeniem w nim, np. przez mechanizmy 
grywalizacji. Służą one budowaniu ludzkich 
postaw i wzbudzają chęć do osiągania więcej. 
Dodanie tych mechanizmów do rutynowych 
działań uatrakcyjnia proces osiągania celów, 
a uczestnik mierzy się z rozmaitymi wyzwa-

niami z lepszym nastawieniem.
Nowe technologie są ogromną po-
mocą w rekrutacji do programu. 
– Proces rejestracji i obsługi progra-
mu z pewnością usprawnią nowe 
technologie, które coraz częściej 
pojawiają się na rynku programów 
lojalnościowych i są wykorzysty-
wane przez znane marki. Dobrym 
przykładem będzie program Club 
Apparel, który jest wiodącym pro-
gramem lojalnościowym na Pół-
wyspie Arabskim. Oparty jest na 
technologii NFC, która wykorzy-
stywana jest właśnie do rejestracji 
w programie – wskazuje Dawid 

Łuciuk, dyrektor sprzedaży, junior partner 
w agencji i360.
Maja Dąbrowska, project director w Loyalty 
Point, uważa, że kończy się czas programów 
lojalnościowych, które skupiały się na nagra-
dzaniu klientów wyłącznie za ich transakcje, 
a w katalogu nagród odnajdywaliśmy nagro-
dy uniwersalne, takie same dla wszystkich. 
– Dzisiejszy konsument jest świadomy tego, 
że dużo wiemy o nim, jego preferencjach, 
upodobaniach i oczekuje, że te informacje 
wykorzystamy nie tylko w komunikacji pro-
gramu, ale również zaprezentujemy mu taki 
wachlarz benefitów, który jest dostosowany 
do jego oczekiwań i zainteresowań – mówi.
Zwraca także uwagę, że konsument staje się 
również wrażliwy społecznie, coraz lepiej ro-
zumie problemy współczesnego świata i sam 
chce angażować się w działania naprawcze: 

Decyzję o przystapieniu do programu 
lojalnościowego u konsumentów 
można przedstawić jako iloraz 
spodziewanych benefitów 
do wysiłku, jaki musi włożyć 
w przystapienie i uczestnictwo
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Stoimy przed dużą rewolucją, jeśli 
chodzi o użytkowanie aplikacji 
i stron internetowych. Już niedługo 
będziemy rozmawiać z aplikacjami 
obsługującymi programy 
lojalnościowe
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ekologiczne, charytatywne czy prospołecz-
ne. Aktywność w programie lojalnościowym 
może oznaczać już nie tylko czerpanie indy-
widualnych korzyści, ale dawanie możliwo-
ści zrobienia czegoś dobrego dla innych, np. 
konsumenci są w stanie przeznaczyć część 
zgromadzonych przez siebie środków na 
szczytny cel.

ŁATWIEJ, SZYBCIEJ, PRZYJEMNIEJ
Technologia pomaga usprawnić wiele pro-
cesów w programach i zmniejszyć barierę 
wejścia dla odbiorcy. – Jako twórcy czy pro-
wadzący rozwiązania lojalnościowe musimy 
analizować koszty działania procesu, jego 
efektywność, zasięg, ale też takie aspekty 
jak ochrona danych osobowych. To są głów-
ne obszary, w których powinniśmy szukać 
usprawnień, i dlatego największa siła tkwi 
jednak w dobrym projektowaniu procesów. Fo

t. 
sh

ut
te

rs
to

ck
.co

m

Właściwie już sobie nie wyobrażamy papie-
rowej ankiety uczestnictwa czy papierowego 
zamówienia nagrody, dlatego opieramy się 
na technologii. Z tej perspektywy dobry UX 
jest kluczem, zwłaszcza że dotyczy nie tylko 
uczestnika programu, ale też użytkowników 
obsługujących program. W egzekucji mó-
wimy o uczestniku, który przechodzi przez 
przyjazny proces rejestracji z prostymi i przej-
rzystymi formularzami w odpowiednich i lo-
gicznych krokach. Ten sam odbiór musimy 
zapewnić we wszystkich procesach takich jak 
np. odbiór nagrody, przy czym pamiętajmy, 
że UX to nie tylko interakcja ze stroną pro-
gramu, ale cały proces, który wykracza poza 
online – przekonuje Piotr Ignasiak.
Na pewno wiele nowinek technologicznych 
może zmienić jeszcze oblicze programów lo-
jalnościowych. – Przed nami era voicebotów 
i chatbotów opartych na algorytmach sztucz-
nej inteligencji. Również rozpoznawanie 
mowy odegra w programach dużą rolę. Rośnie 
pokolenie, które nie będzie chciało już pisać, 
a i dla starszych ludzi obeznanych z nowinka-
mi technologicznymi to duża wygoda. Dostęp-
ne na rynku są moduły voice search wspierane 
przez Google. Stoimy przed dużą rewolucją, 
jeśli chodzi o użytkowanie aplikacji i stron 
internetowych. Już niedługo będziemy rozma-
wiać z aplikacjami obsługującymi programy 
lojalnościowe. Nie będziemy nic pisać na ekra-
nie naszych smartfonów. Rozpowszechnią się 
w końcu kody QR – uważa Grzegorz Bonder, 
general manager agencji Unique One.
Programy idą z duchem czasu. Są coraz bar-
dziej dostępne dla konsumenta, łatwiejsze 
w obsłudze. Ale warto zastanowić się, jak 
do programów podejdzie młode pokolenie. 
Z jednej strony generacja Y i Z jest bardzo wy-
magająca wobec marek, można powiedzieć 
– wręcz roszczeniowa. Oczekuje łatwości, 
przystępności, dodatkowych benefitów. Te 
wymogi mogą spełnić nowoczesne programy.
Z drugiej jednak strony zastanawia sukces 
platform jak Netflix, Spotify czy Uber. O ich 
pozycji zdecydowały świetny produkt, ade-
kwatna cena i wielka elastyczność – można 
w każdej chwili zmienić subskrypcję lub zre-
zygnować. Nie ma w tym skomplikowanej 
mechaniki, nagród, punktów. Liczy się nato-
miast prostota. Czy programy będą w stanie 
dopasować się do tych trendów?





ALMETTE „DOM Z NATURY”  
– LOTERIA INNA NIŻ WSZYSTKIE 

Zazwyczaj loterie są działaniem taktycznym, nastawionym  
na wzrost sprzedaży w krótkim okresie, co nie przekłada się na efekty długofalowe. 

Często promocje oferują nagrodę pożądaną przez konsumenta,  
ale niezwiązaną z marką, a to nie pomaga w budowaniu 

 i we wzmacnianiu jej wizerunku. 
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Loteria Almette „Dom z Natury” jako przykład 
działania przemyślanego i strategicznego – 
doczekała się już czterech edycji. Stała się 

wyróżnikiem i oczekiwanym integralnym wyda-
rzeniem związanym z marką Almette, przynosząc 
od czterech lat stałe wzrosty sprzedaży i profitu, 
wzmocnienie wizerunku i zaangażowanie nie tyl-
ko konsumentów, lecz także pracowników i part-
nerów biznesowych.

TRUDNA SZTUKA TWORZENIA 
STRATEGICZNEJ LOTERII
Almette jest liderem w kategorii puszystych ser-
ków twarogowych, z wartościowym udziałem 
w rynku prawie 68% (dane za 2019 r.). W tej sy-
tuacji osiągnięcie znaczącego wzrostu sprzedaży 
i udziału rynkowego jest bardzo ambitnym celem.

Dlatego też od początku tworząc loterię Al-
mette „Dom z Natury” i prowadząc jej kolejne 
edycje, traktowaliśmy nasze działanie nie tylko 
jako akcję stricte sprzedażową, lecz także narzę-
dzie długofalowe budujące świadomość i lojal-
ność wobec marki. Staraliśmy się inteligentnie 
podejść do wyzwania stojącego przed każdą 
dużą loterią – konsumenci nie zawsze wierzą, 
że mogą wygrać, a nagrody są generyczne (np. 
pieniądze, samochody itd.) i często są obiek-
tem zainteresowania tylko dla nich samych. My 
chcieliśmy, żeby nasza nagroda nie tylko budziła 
masowe pożądanie, lecz także pasowała do mar-
ki i jednocześnie wzbogacała jej wizerunek, 
wprowadzając uczestników loterii w unikato-
wy świat Almette. Drewniany, całoroczny dom 
z widokiem na Giewont w samym sercu natury 

to nie tylko upragniona przez wielu wygrana. 
To dokładnie to, co nasza marka symbolizuje: 
rodzinność, piękno natury w otoczeniu sielan-
kowych tatrzańskich łąk, aspiracyjność, równo-
waga praca – dom – wypoczynek.
 
MOCNY KONCEPT I NIESTANDARDOWA 
KOMUNIKACJA
Główna nagroda stanowi tu nie tylko obiekt po-
wszechnego pożądania, jakim jest własny dom 
w górach, lecz także dopełnienie wizerunku 
marki, zbudowanego na naturalności i bliskości 
z naturą. Taki właśnie jest „dom w sercu natu-
ry”: w wyjątkowym miejscu – w miejscowości 
Ząb (najwyżej położonej w Polsce), na dział-
ce z widokiem na Giewont. Dom całoroczny, 
ze specjalnie zaprojektowanym przez architekta 



    

wnętrzem pełnym naturalnych elementów odda-
jących charakter marki, całkowicie wyposażony, 
począwszy od kompletnego zestawu sprzętów 
AGD, a na sztućcach w szufladach skończywszy.
Mechanika, którą zaproponowaliśmy uczestni-
kom loterii, była prosta i dostępna dla każdego 
– wystarczył zakup jednego opakowania serka, 
by móc wygrać główną nagrodę. Dodatkowo dla 
zwiększenia motywacji i utrzymania wysokiej 
liczby zgłoszeń w całym czasie trwania loterii 
oferowaliśmy pieniężne nagrody dzienne.
Celem komunikacyjnym było nie tylko zbudo-
wanie świadomości loterii, ale przede wszyst-
kim WIARYGODNOŚCI i utrzymanie ZAAN-
GAŻOWANIA przez cały okres trwania akcji.
Dlatego specjalna była nie tylko nagroda, lecz 
także komunikacja. Oprócz tradycyjnej reklamy 
TV, która w sposób aspiracyjny i realistyczny po-
kazywała główną nagrodę, zwiększyliśmy zasięg 
i dotarcie do naszej grupy docelowej, korzystając 
z digitalu i mediów społecznościowych. Stwo-
rzyliśmy serię filmów, których celem było właś-
nie budowanie wiarygodności i zaangażowania: 

• film ze zwycięzcami poprzedniej 
edycji loterii, nakręcony w wygranym 
wymarzonym domu w Tatrach, w którym 
opowiadają, jak spędzają czas, ciesząc się 
każdą chwilą blisko natury i podziwiając 
piękne widoki.
• wyeksponowanie unikatowej 
lokalizacji – film z góralem – 
przewodnikiem po okolicy, opowiadającym 
o niezwykłej atrakcyjności miejsca, działki 
i jej położeniu tuż przy Gubałówce oraz 
• wywiady z panią architekt, która 
projektowała dom z widokiem na 
Giewont. Projektantka opowiada, co było 
najważniejsze w projektowaniu domu w tak 
wyjątkowym miejscu, zintegrowanego 
z otaczającą go piękną tatrzańską naturą, 
podkreśla naturalność materiałów użytych 
do budowy domu oraz nowoczesność 
technologii wykorzystanych w projekcie. 

Przez cały okres budowy domu z widokiem 
na Giewont podtrzymywaliśmy komunikację 

z potencjalnymi uczestnikami loterii, potęgując 
napięcie za pomocą wielu działań uruchamiają-
cych wyobraźnię: kamery live z placu budowy, 
filmów pokazujących kolejne etapy budowy 
i wykańczania domu, spaceru wirtualnego. 
W komunikacji wykorzystaliśmy także działania 
ambientowe. W samym szczycie sezonu 
turystycznego w Zakopanem zorganizowaliśmy 
event – loty balonem widokowym Almette 
na działce, na której powstawał dom nagroda 
w kolejnej edycji loterii. Uczestnicy mogli 
przekonać się na własne oczy, jak wspaniały 
widok rozciąga się z ich wymarzonego „Domu 
z Natury” Almette. Relacja z tego wydarzenia 
była szeroko komentowana na kanałach marki 
i w social media.
Zwieńczeniem akcji była ceremonia wręczenia 
zwycięzcom loterii kluczy do domu i podpisa-
nia aktu notarialnego. Temu wydarzeniu rów-
nież towarzyszyła relacja wideo umieszczona na 
wszystkich kanałach marki oraz relacje w me-
diach dzięki zaproszonym dziennikarzom. 
Zainteresowanie konsumentów loterią, a co za 
tym idzie – samą marką – z roku na rok wzrasta. 
Obserwujemy to po rosnącej dwucyfrowo liczbie 
zgłoszeń z edycji na edycję. Widzimy też wysoką 
dynamikę zaangażowania w internecie: trzycy-
frowe zwiększenie liczby wizyt na stronie WWW 
i kanałach socialmediowych, mnóstwo komenta-
rzy i lajków pod postami dotyczącymi akcji. 

"DOM Z NATURY" PISZE HISTORIĘ  
MARKI ALMETTE
Nasze doświadczenie w tworzeniu loterii Almette 
potwierdziło to, co na rynku reklamowym i mar-
ketingowym obserwujemy już od kilku lat. Częste 
zmiany i poszukiwania coraz to nowych pomysłów 
kreatywnych zastępują kampanie oparte na wy-
różniających się, strategicznych platformach ko-
munikacji. Takie działania mogą skutecznie przy-
ciągać uwagę konsumentów, jednocześnie stając 
się długoterminowym wyróżnikiem dla marki. 
Dokładnie tak to wygląda w przypadku 
loterii Almette „Dom z Natury”. Od 2016 r. 
przeprowadziliśmy już cztery edycje, a każda 
przyniosła znaczący wzrost udziałów rynkowych 
i konkretny zysk dla firmy. Akcja 
konsekwentnie buduje wizerunek marki 
na kluczowych, ważnych dla kategorii atrybutach, 
takich jak naturalność, zaufanie, przyjemność 
jedzenia czy rodzinność. Są to dokładnie te 
cechy, którymi marka chce się wyróżniać na tle 
konkurentów. 
Dlatego nie poprzestaniemy na czwartej edycji. 
Tym bardziej, że konsumenci już czekają na ko-
lejne akcje i pytają o nie w wielu komentarzach 
w mediach społecznościowych marki.
Za przygotowanie aktywności Almette „Dom z Natury” 
odpowiedzialny był dział marketingu Hochland Polska, 
agencje: Grasp Group i Quality PR oraz dom mediowy 
Value Media.
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ciętnego odbiorcy z chęci wyjścia poza suche 
naukowe prognozy i tabelki z danymi oraz 
pokazania przyszłości, ku której nieuchronnie 
zmierzamy. Pisarz, twórca fantastyki naukowej 
Cezary Zbierzchowski otrzymał więc zadanie 
nakreślenia historii science fiction, w której 
element science zaczerpnięty został z nauko-
wego raportu. Co zaś się tyczy warstwy fiction, 
tu wykorzystani zostali „Chłopi” Władysława 
Reymonta. Powieść nagrodzona Noblem to 
obraz polskiej wsi XIX w., który można było – 
przez pryzmat fantastyki naukowej – zestawiać 
z polską wsią roku 2050. Oryginalni „Chłopi” 
wytyczyli więc ścieżkę literacką dla Zbierz-
chowskiego, który następnie stanął przed po-
dwójnym wyzwaniem: wpleść w fikcję wizję 
z raportu WWF, ale też odświeżyć klasyczną 
powieść i uczynić ją bardziej współczesną. Do-
szedł tu również bardzo istotny fakt, iż „Chłopi 
2050” to słuchowisko, co oznacza, że tekst na-
leżało przystosować do formy audio, przepisu-
jąc na scenariusz, modyfikując dialogi czy nar-
ratora. Należało również niektóre fragmenty 
usunąć z samego tekstu, zmieniając je w uwagi 
dla realizatora, który w procesie udźwiękowia-
nia zamieniał je na audio. Na przykład, zamiast 
pisać „stłukł szklankę”, wystarczyło dodać 
dźwięk tłuczonej szklanki. Tak szeroko zakro-
jone prace już od etapu konceptu kwalifikują 
„Chłopów 2050” jako Storytel Original, czyli 
produkcję własną platformy Storytel. „Chłopi 

2050” to słuchowisko realizowane na wielką 
skalę, co narzuca wiele wyzwań produkcyj-
nych. Podstawowym była koordynacja obsady, 
w której znalazło się aż trzydzieścioro sześcioro 
aktorów i aktorek, osób popularnych i roz-
chwytywanych – a więc z napiętym kalenda-
rzem prac. Drugim etapem po nagraniach było 
udźwiękowienie tej historii, a więc narysowa-
nie dźwiękiem tego, co Zbierzchowski opisał 
na papierze. Zadaniem sound designera było 
wykreowanie całego świata, świata przyszłości, 
z użyciem jedynie zmysłu słuchu – nie tylko 
stworzenie przestrzeni, w której wybrzmiewa-
ją dialogi, ale tych dialogów dopełnienia w po-
staci efektów dźwiękowych. Można więc po-
wiedzieć, że sound designer, bazując na tekście 
Cezarego Zbierzchowskiego, przygotował jego 
adaptację, przenosząc go na nowe medium, ja-
kim jest forma słuchowiska. Mimo iż Storytel 
miał już doświadczenie z prowadzeniem szero-
kich kampanii dotyczących naszych produkcji 
oryginalnych, ta poświęcona „Chłopom 2050” 
była na tym tle niezwykła. Kwestią nadrzędną 
był nie sam produkt ani nawet fabuła, ale te-
mat – temat większy niż pojedyncze słucho-
wisko, temat zmian klimatycznych. Słuchowi-

„MMP": Gdzie i kiedy powstał pomysł na 
stworzenie tego audiobooka opartego 
na dziele Reymonta i skąd akurat wybór 
„Chłopów”?
Bartek Klimaszewski, McCann: W lipcu 
2018  r. zostaliśmy zaproszeni do przetargu 
na kampanię promującą raport WWF. Po-
wstał on z myślą o triatlonie wyborczym lat 
2019-2020. Już na wstępnym etapie prac jeden 
z teamów przyniósł pomysł przepisania „Chło-
pów”, naszej ludowej biblii, noblowskiej epo-
pei o harmonii człowieka i natury. Od począt-
ku wiedzieliśmy, że musimy to zrobić. Niecałe 
dwa lata później nasz audiobook ujrzał światło 
dzienne.
Czy przygotowanie tego audiobooka 
różniło się od standardowego procesu nad 
innymi audiobookami?
Jakub Barzak, Storytel: Praca nad słucho-
wiskiem „Chłopi 2050, czyli Agronauci 
w czasach katastrofy klimatycznej” różniła się 
od pracy nad standardowym audiobookiem 
w praktycznie każdym aspekcie – od etapu 
idei przez realizację do komunikacji marketin-
gowej. „Chłopi 2050...” zrodzili się jako po-
mysł na uczynienie raportu WWF-u o Polsce 
w roku 2050 bardziej przystępnym dla prze-
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– Katastrofa klimatyczna dotyczy nas wszystkich. Jeszcze kilka lat temu 
temat wydawał się daleką abstrakcją. Jednak coraz skuteczniej przebija się do 

mainstreamu. jest to również zasługa licznych kampanii marketingowych 
 – o projekcie „Chłopi 2050, czyli Agronauci w czasach katastrofy 

klimatycznej” rozmawiamy z jego twórcami.

WSPÓŁPRACA KLIMATYCZNA
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sko stało się więc nie przedmiotem dyskusji, 
ale przyczynkiem do rozmów o największym 
wyzwaniu, jakie obecnie stoi przed ludzkoś-
cią – jak uratować Ziemię przed kataklizmem. 
Jednym z efektów była debata „Jak mówić 
o katastrofie klimatycznej, by wpływać na 
zmianę naszej codzienności na lepsze?”, w któ-
rej udział wzięli: Areta Szpura (aktywistka, au-
torka wstępu do słuchowiska „Chłopi 2050”), 
Michał Piróg (aktywista, odtwórca roli robota 
Jamesa w słuchowisku), Katarzyna Karpa-
-Świderek (rzeczniczka WWF-u), 
Jacek Bożek (Klub Gaja) oraz Ceza-
ry Zbierzchowski (autor „Chłopów 
2050”). W trakcie debaty omówione 
zostały różne strategie walki z glo-
balnym ociepleniem i zaprezentowa-
ne były różne stanowiska względem 
zaangażowania pojedynczych osób, 
rządów i przedsiębiorstw w te zma-
gania. Innym sposobem na dotarcie 
z tematem zmian klimatycznych do 
szerokiego grona odbiorców była 
instalacja zwana Totemem. Malarka 
Maja Kobylińska dokonała adaptacji 
klasycznych obrazów Józefa Cheł-
mońskiego, zmieniając sielskie pejzaże wiejskie 
w migawki z przyszłości – z roku 2050. Za-
miast pięknych zielonych pól – wypłowiała zie-
mia, zamiast bocianów – drony, zamiast letniej 
burzy – anomalie pogodowe z gradobiciem 
w środku lata na czele. Kontrast przeszłości 
i futuryzmu zestawiony został tu z kontrastem 
zmian klimatycznych. By natomiast podkreślić 
aspekt audio projektu, do czterech obrazów 
Kobylińskiej dopisane zostały scenariusze, 
które następnie udźwiękowiono – w ten spo-
sób odbiorca mógł nie tylko zobaczyć naszą 
przyszłość, ale również ją usłyszeć. Ta instalacja 
przez minimum trzy miesiące wystawiana bę-
dzie w wybranych miejscach publicznych.
Jak zaproszeni artyści reagowali na ten 
pomysł?
Jakub Barzak, Storytel: Do udziału w projek-
cie zaproszeni zostali artyści, którzy wcześniej 
wykazali się aktywizmem w kwestiach ekolo-
gicznych. Marcin Dorociński, Michał Piróg, 
Areta Szpura, Zofia Zborowska, Magdalena 
Popławska czy Bartłomiej Topa swoją dzia-
łalnością proekologiczną od lat potwierdzają 
brak obojętności względem kwestii ochrony 
Ziemi, jej przyrody i klimatu, stąd ich reakcja 
na propozycję udziału w słuchowisku okazała 
się entuzjastyczna – stojąca za projektem idea 
była w pełni zgodna z ich przekonaniami, 
a udział w nim i w związanych z nim działa-
niach stanowił naturalne uzupełnienie tego, 
co osiągnęli wcześniej. Istotne stało się także 
wykorzystanie w komunikacji nowego kanału, 
jakim było słuchowisko – ważna jest tu z jednej 

strony forma audio, a z drugiej sama produkcja 
łącząca w sobie temat zmian klimatu z kulturą, 
stawiająca na przystępność i atrakcyjność te-
matu. Jest to wiodący trend w dyskusjach na 
temat rozpowszechniania wiedzy o zmianach 
klimatu i postulat wielu autorytetów, jak na 
przykład Youval Noah Harari.
Jakie działania oprócz audiobooka są 
planowane w związku z kampanią?
Monika Paczka, Gazeta.pl: Jako partner me-
dialny projektu Gazeta.pl promowała słucho-
wiska w ramach cyklu „Piątki dla Klimatu”, 
m.in. tekstem o tym, jak w ostatnich latach 
zmieniła się narracja klimatyczna. Temat ten 

zainspirował też debatę zorganizowaną przez 
Storytel i Gazeta.pl, w której o tym, jak sku-
tecznie trafiać do jak najszerszej grupy osób 
i motywować ich do pozytywnych zmian, dys-
kutowali aktorzy słuchowiska (Areta Szpura 
i Michał Piróg), autor książki Cezary Zbierz-
chowski, przedstawiciele WWF i Klubu Gaja 
(Katarzyna Karpa-Świderek i Jacek Bożek) 
i dziennikarz Gazeta.pl Patryk Strzałkow-
ski. Debata była retransmitowana na stronie 
głównej Gazeta.pl, jest dostępna na YouTube 
i kanałach social media Gazeta.pl, Storytel 
i partnerów. Premierze projektu towarzyszy 
udźwiękowiona wystawa we foyer siedziby 
głównej Gazeta.pl. Wymownym akcentem 
kampanii jest zobowiązanie Klubu Gaja, że za 
każde przesłuchanie słuchowiska zostaje posa-
dzone jedno drzewo.

Jak ta kampania odróżnia się od innych 
mających na celu ukazanie nam naszej 
przyszłości w 2050 r.?
Bartek Klimaszewski, McCann: Katastrofa kli-
matyczna dotyczy nas wszystkich. Jeszcze kilka 
lat temu temat wydawał się daleką abstrakcją, 
jednak coraz skuteczniej przebija się do main-
streamu. Poza oczywistymi zmianami pogody, 
które odczuwamy my wszyscy, poza kolejnymi 
alarmującymi raportami naukowców i coraz 
liczniejszymi działaniami polityków jest to 

również zasługa licznych kampanii 
marketingowych. Kropla drąży ska-
łę – dlatego liczy się każde działanie, 
czy będzie to Bordeaux 2050, VI 
Katastrofa PRO8L3Mu, czy nasi 
„Chłopi”. Czym różni się ta kampa-
nia? Niewątpliwie skalą – wydanie 
powieści, nawet w formie audioboo-
ka, to gigantyczne przedsięwzięcie.
W którym momencie Gazeta.
pl włączyła się w kampanię i jak 
będzie ona promowana w ramach 
partnerstwa mediowego?
Michał Rutkowski, Gazeta.pl: Na-
sza współpraca to poniekąd pokłosie 

zeszłorocznego projektu, w który zaangażo-
wała się Gazeta.pl – „Ostatni Twój Weekend”. 
Zaczęło się tradycyjnie – od wymiany wiado-
mości z Dawidem Kaźmierczakiem z agencji 
McCann. Opisałem w skrócie nasze pomysły 
na działania w obszarze CSR i powiedziałem, 
że jeśli mają ciekawy projekt wpisujący się 
w tę narrację, to chętnie zaprezentujemy go 
milionowi użytkowników, którzy odwiedzają 
codziennie stronę główną Gazeta.pl. Pierwszy 
raz spotkaliśmy się w listopadzie 2019 r., kiedy 
projekt był jeszcze na etapie pomysłu. Projek-
towi towarzyszy kampania promocyjna na an-
tenach Radia Tok FM, Radia Złote Przeboje, 
Rock Radia, RMF FM, kampania display na 
serwisach Gazeta.pl, a także w sieci kin Helios 
i na nośnikach reklamy zewnętrznej JetLine.

Rozmawiała  Katarzyna Kacprzak

Katastrofa klimatyczna dotyczy nas 
wszystkich. Jeszcze kilka lat temu temat 
wydawał się daleką abstrakcją, ale coraz 
skuteczniej przebija się do mainstreamu

Projekt słuchowiska 
oraz towarzysząca mu 

kampania powstały 
w Storytel we 

współpracy z agencją 
McCannWorldgroup 

oraz Mastercard Polska. 
Partnerem medialnym 

projektu jest portal 
Gazeta.pl.
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MIĘDZY MŁOTEM A KOWADŁEM

Tak jak w budownictwie zatrudnia się materiałoznawcę, by dobrał najbardziej 
optymalne materiały, tak reżyser powinien wspierać produkcję  
i proponować rozwiązania, które pozwolą zrealizować koncepcję kreatywną 
w sposób zoptymalizowany.

Krzysztof Kujawski, reżyser, twórca reklam, teledysków i krótkich form, pracował dla:  
Xiaomi, Head & Shoulders czy Mitsubishi, związany z agencją G!fted.

360˚
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„KAMERA I... AKCJA” WYPOWIADAM TE 
SŁOWA Z NAJWIĘKSZYM NAMASZCZE-
NIEM, TAK JAKBY TYLKO OD NICH ZALE-
ŻAŁO POWODZENIE PRODUKCJI. Siedzę 
wygodnie na podpisanym moim nazwiskiem 
krześle, popijając kawę przyniesioną wcześniej 
przez asystenta. Mówię: „Stop... mamy to!”.
Tak właśnie wyobrażałem sobie pracę re-
żysera. Nic bardziej mylnego. Wybierając 
zawód reżysera spotów reklamowych, nie 
przypuszczałem, że będzie ona miała tak 
wiele wspólnego z rzemieślniczymi zawo-
dami takimi jak spawacz, murarz czy kowal. 
Bycie rzemieślnikiem to dążenie do dosko-
nałości. Tak jak od murarza czy kowala 
zależy jakość i trwałość wytwarzanego pro-
duktu, tak od kreatywności, zaangażowania 
i umiejętności komunikacyjnych reżysera 
zależy jakość spotu.

BĘDZIE PANI ZADOWOLONA
Zdania na temat rzemieślników 
są podzielone. Albo trafimy na ta-
kiego, który przed rozpoczęciem 
pracy dokładnie wypyta, jakiego 
efektu oczekujemy, albo usłyszy-
my, że „będzie pani zadowolona, ja 
na robocie się znam”. Przy drugim 
podejściu czasem się uda, a czasem 
zamiast wymarzonego brodzika 
otrzymamy taki, który sprawi, że 
każda kąpiel będzie koszmarem. 
Z pracą reżysera jest podobnie. 
Każdy szanujący swoje rzemiosło 
reżyser najpierw zapyta agencję o to, jak 
położyć kafelki, a oprócz tego dowie się, jak 
swój brodzik wyobraża sobie klient. I dopie-
ro po otrzymaniu tych odpowiedzi zaczyna 
tworzenie treatmentu.
Kreacja zwykle doskonale wie, jak chce, 
by dany projekt wyglądał. Częściej wy-
zwaniem jest zdefiniowanie wyobrażenia 
klienta. Tu szalenie istotną kwestią jest 
współpraca na linii klient – account – kre-
acja – reżyser. Powodzenie projektu zależy 
właśnie od doprecyzowania, czy wszyscy 
uczestnicy procesu mają podobną wizję 
tego, jak będzie wyglądał f inalny produkt, 
czyli co w telewizji czy internecie zobaczy 
konsument. Dzięki dobrze przygotowa-
nemu treatmentowi (czyli dokumentowi, 
który prezentuje w detalach wizję reżysera 
dotyczącą tego, jak będzie on realizował 
spot) wszystkie zaangażowane strony mają 
szansę uspójnić swoje wizje i zderzyć je 
z rzeczywistością. Proces tworzenia kon-
cepcji kreatywnej jest poparty wieloma 
rozmowami, badaniami i ustaleniami na 
linii klient – agencja – reżyser. Jest to nie-
zbędne. Dzięki dobrze zainwestowanemu 
czasowi f inalny spot spełni założenia stra-
tegiczne i kreatywne kampanii.

PANIE, TEGO TO SIĘ NIE DA…
Papier przyjmie wszystko. To stare powiedze-
nie świetnie sprawdza się w branży reklamo-
wej. Jednak sprawa komplikuje się, gdy chodzi 
o budżet. Mimo że proces cyfryzacji znacząco 
obniżył koszty produkcji filmowej, sytuacja 
nie jest idealna, bo marki nie dysponują wyż-
szymi budżetami produkcyjnymi.
Diametralnie wzrosło bowiem zapotrzebo-
wanie na kontent. Trafia on przecież nie tyl-

ko do telewizji, lecz także na strony interne-
towe i do mediów społecznościowych. Pion, 
poziom, kwadrat. To trochę jakby wspo-
mniany wcześniej brodzik miał też funkcję 
prania, prasowania, a do tego w weekendy 
zaczął świadczyć usługi sprzątania. Kto za-
tem decyduje o tym, jak zbudować taki wie-
lofunkcyjny brodzik w posiadanym przez 
klienta budżecie? Producent? Nic bardziej 

mylnego! Tak jak w budownictwie zatrud-
nia się materiałoznawcę, by dobrał najbar-
dziej optymalne materiały, tak reżyser po-
winien wspierać produkcję i proponować 
rozwiązania, które pozwolą zrealizować 
koncepcję kreatywną w sposób zoptymali-
zowany. By efekt był zadowalający tak dla 
klienta, jak i dla twórców, trzeba spełnić 
określone wymagania. Ale dobry reżyser 
dba o budżet, jest elastyczny i potrafi – tam 
gdzie można – iść na kompromis i wykazać 
się kreatywnością.

PANIE, NO LEPIEJ NIE BĘDZIE…
Po bardzo dokładnych ustaleniach zaczyna-
my kłaść kafelki w naszym brodziku. Bo to 
jest już nasz brodzik – zarówno agencji, pro-
dukcji, jak i reżysera. Należy jednak pamię-

tać, że o ile na czas budowy jest to 
rzeczywiście brodzik ekipy remon-
towej, to w dalszej perspektywie 
nie ich oczekiwania ma spełniać, 
lecz klienta. Na każdym etapie pro-
dukcji filmowej ważne jest to, 
by brać pod uwagę opinię klienta, 
w końcu to on najlepiej zna swoją 
markę i jej odbiorców. Jednak war-
to zaufać też reżyserowi. Wybrali-
śmy go przecież z uwagi na jego 
biegłość w rzemiośle. I tu docho-
dzimy do sedna sprawy. Kim jest 
dla mnie reżyser w procesie po-
wstawania spotu? Jest kawałkiem 
rozgrzanego metalu, który znajdu-

je się między młotem a kowadłem. Kiedy 
koncepcja kreatywna uderza w budżet, me-
tal się kształtuje, kiedy wyobrażenie klienta 
spotyka się z czasem na realizację, metal się 
formuje. Rozgrzany metal to nie plastelina, 
nie daje się łatwo ugniatać, nie poddaje się, 
lecz dostosowuje do warunków tak, by final-
ny produkt pasował do potrzeb każdej 
ze stron. 

Powodzenie projektu zależy 
od doprecyzowania, czy wszyscy 
uczestnicy procesu (klient, account, 
kreacja, reżyser) mają podobną  
wizję tego, jak będzie wyglądał 
finalny produkt

360O



M E D I A  M A R K E T I N G  P O L S K A76 m m p o n l i n e . p l

CZAS NA PROGNOZĘ

GroupM ostatnio studził emocje co do wzrostu rynku 
reklamowego – według jej wyliczeń rok 2020 ma się 

zamknąć dynamiką 3,9%. Identyczny wzrost zapowiada 
również Dentsu. Prognozy zweryfikuje koronawirus.

Maciej Florek

CHOĆ PRZECIĘTNY KOWALSKI RACZEJ NIE ZNOSI REKLAM I WOLI ICH NIE 
OGLĄDAĆ, TO MY, JAKO BRANŻA, ZAWSZE CIESZYMY SIĘ Z WIĘKSZEGO WY-
PEŁNIANIA BLOKÓW. SPOWOLNIENIE GOSPODARCZE DEPCZE NAM PO PIĘ-
TACH, JEDNAK NIC NIE WSKAZUJE NA KRACH W BRANŻY REKLAMOWEJ. Ta-
kie wnioski płyną m.in. z badania „Adspend 2020” przygotowanego przez Dentsu 
Aegis Network dotyczącego globalnych wydatków reklamowych. Dentsu progno-
zuje nawet przyspieszenie wzrostu wydatków na reklamę – z 2,6% w 2019 r. do 
3,9% w 2020 r. Na tę zależność mają wpływ wydarzenia o charakterze globalnym, 
m.in. zbliżające się igrzyska olimpijskie, UEFA Euro 2020 czy wybory prezydenckie 
w Stanach Zjednoczonych. W 2020 r. globalne wydatki reklamowe mają sięgnąć 
615,4 mld dol. Reklama w internecie ma urosnąć o ponad 10% do 276 mld dol. 
Telewizja i radio mają mieć dynamiki odpowiednio po 0,6% i 1,7%. Niektóre rynki 
będą jednak notowały spadki – głównie niemiecki, hiszpański i włoski.
Opracowany przez Dentsu Aegis Network raport prognozuje trendy wydatków na 
media w 2020 r., przygląda się ich zmianom w ostatniej dekadzie, a także zawiera 
opinie ekspertów firmy na temat status quo rynku reklamowego w 2030 r. Nieza-
leżnie od rynku medium, dla którego przewidywane są największe spadki inwestycji, 
jest prasa, co jest zgodne z wieloletnim trendem. – Odniosę się do kilku kluczowych 
z mojego punktu widzenia trendów i ich polskiego kontekstu. Definicja medium 
telewizyjnego rozszerza się, obejmując addressable TV w formie Smart TV oraz 
HbbTV, które to rozwiązania są interesujące dla reklamodawców i pozwalają na 
inne niż do tej pory wykorzystanie TV. Uzasadnienie znaleźć mogą mniejsze, bar-
dziej dokładnie targetowane kampanie dzięki szczegółowości danych dotyczących 
konsumowanych treści, jak i możliwości trafienia na konkretny odbiornik. Niestety 
przeszkodą jest nadal niewielki potencjał tego typu rozwiązań – mówi Aleksander 
Jedliński, senior digital specialist, Dentsu X Polska. Jedliński dodaje, że w Polsce 
technologię HbbTV wdrożyło już kilku dostawców na przestrzeni ostatnich lat (np. 
TVP, ZPR), ale według danych Nielsena jej zasięg jest znikomy (ok. 120 tys. HH). 
Podobną hybrydyzację możemy zaobserwować dla radia. W tym przypadku mamy 
do czynienia ze światową rewolucją, która na rozwiniętych rynkach napędzana 
jest głośnikami smart takimi jak urządzenia od Amazon czy Google. – Na rynku 
polskim urządzenia te nie są tak popularne – w 2018 r. GlobalWebIndex szacował 

ich comiesięczne użycie w Polsce na pozio-
mie 10% populacji użytkowników internetu. 
Jednak w miarę jak pojawiają się urządzenia 
kolejnych producentów, a na rynek wchodzą 
nowe usługi oferujące audiobooki oraz płatne 
audycje (takie jak szwedzki Storytel), kategoria 
cyfrowego audio rośnie – twierdzi specjalista 
z Dentsu X.
Cyfryzacja outdooru także następuje, co widać 
na przykładzie totemów cyfrowych i ekranów 
w centrach handlowych, ale także cyfrowych 
nośników CPL, np. w Warszawie. W raporcie 
PWC prognozującym wzrosty w kategorii 
DOOH na 2019 r. Polska porównana zosta-
ła z rynkami takimi jak Australia, Japonia, 
Singapur, Austria, Belgia, Dania, Izrael czy 
Wielka Brytania, tj. posiadających relatywnie 
wysoką penetrację DOOH, lecz słabsze wzro-
sty z uwagi na dokonaną już digitalizację naj-
bardziej dochodowych lokalizacji. Z uwagi na 
mniejszą gęstość zaludnienia i skalę ośrodków 
miejskich niż na wielu rozwijających się ryn-
kach potencjał dalszego intensywnego wzro-
stu jest mniejszy. 
Zmiany na rynku prasy są zbieżne z globalnym 
prognozowanym trendem. Kategoria prasy 
kurczy się i nic nie wskazuje na to, by zmia-
ny te miały się odwrócić. – Na polskim ryn-
ku w 2019 r. mogliśmy zaobserwować dalsze 
spadki sprzedaży, a od stycznia 2020 r. z rynku 
zniknąć mają tytuły wydawnictwa Marquard 
(m.in. „CKM”, „Playboy”, „Joy”, „Esquire”). 
– Prasa staje się medium niszowym, gdzie 
przetrwać mają szansę tytuły wysoko wyspe-
cjalizowane, posiadające relację z czytelnikami. 
„Casualowi” konsumenci treści drukowanych 
przenieśli się w dużej mierze do strefy online 
–  twierdzi Jedliński.
Udział reklamy mobile zbliża się na pol-
skim rynku do 30% (według AdEx Q3 2019 
– 28,2%) i wykazuje silny, dwucyfrowy poziom 
wzrostu rok do roku, jednak nie zanosi się na 
wyprzedzenie w najbliższym czasie reklamy 
TV stanowiącej około 40% rynku. Rośnie gru-
pa entuzjastów precyzyjnego targetowania re-
klam. Ich zdaniem w 2030 r. to będzie już stan-
dard. Obserwując kolejne regulacje, zarówno 
państwowe, regionalne, jak i ponadpaństwowe 
dotyczące zbierania i przetwarzania danych 
konsumentów (GDPR, Personal Data Protec-
tion Bill, California Consumer Privacy Act), 
a także możliwość łatwiejszego kontrolowania 
dostępu do danych lokalizacyjnych w mobil-
nych systemach operacyjnych, należy spodzie-
wać się, że dane na temat użytkowników będą 
za 10 lat przynajmniej w części przypadków 
trudniejsze do zdobycia niż teraz. Rodzi się 
jednak pytanie, na ile tych wszystkich planów 
i prognoz nie pogrąży koronawirus?

360˚
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Na stronie Wikicytaty jest cytat z Michała Mi-
lowicza: „Mam swoje zasady i uważam, że każdy 
powinien uwodzić tak, jak potrafi najlepiej”. 
Faktycznie. Aktor w spocie Lotto uwodzi tym, 
co najbardziej milowiczowe w Michale – jest pio-
senka disco polo, są rymy częstochowskie i cho-
reografia z Gracelandu. Sam Michał tutaj jest jak 
Jean-Claude Van Damme w spocie Volvo. Nikt 
nie oglądał z nim filmów, a nagle wszyscy go 
znają. Dobór celebryty wydaje się więc słuszny. 
Zostaje pytanie: czy spot zadziała? Zakładając, że 
ma trafić do mniejszych miejscowości i do ludzi, 
którzy już wiedzą, że to nie pracą ludzie się boga-
cą, to uważam, że tak – zadziała. Trafia w niższe 
gusta, zostawia w głowie „earworma”, śpiewają-
co tłumaczy koncept „szybkiego 600”, a gdyby 
była z tego radiówka, to świetnie zabrzmiałaby 
w nowym aucie sprowadzonym z Niemiec, któ-
rym jeździła kobieta… resztę znacie. W sumie 
gratulacje dla autorów.

Mariusz Pitura, creative group head, 
Scholz & Friends Warszawa (Grupa S/F)

Mam czasami wrażenie, że piosenka i celebryta 
to w polskiej rzeczywistości przepis na dobrą re-
klamę. Często uważa się, że jak się to ma, to nie 
jest już potrzebny pomysł, ciekawy insight ani 
efektowna realizacja. I tak właśnie jest z nową 
kampanią Totalizatora. Niby wszystko po boże-
mu, ale czegoś brakuje. Ani piosenka raczej nie 
ma szansy stać się przebojem, ani sam celebryta 
już nie porywa tłumów. Michał Milowicz może 
i mógłby być cennym nabytkiem tej kampanii, 
ale jakby się go osadziło w ciekawym kontekście, 
tak jak zrobił to jakiś czas temu Olx. Piosenka 
mogłaby stać się chwytliwa, wpadająca w ucho,  
gdyby wydusiło się z niej trochę więcej humoru 
kosztem recytacji nazwy i instrukcji obsługi pro-
duktu. Nawet sceneria jest nijaka i przypomina 
show telewizyjny z lat 90., a nie współczesną 
reklamę. Według mnie kampanii zabrakło tro-
chę kreatywności. Wychodzi z tego trochę taki 
reklamowy odpowiednik filmu „Zenek”. Jest 
popularna muzyka, jest ciekawa postać i aktor, 
ale scenariusz i reżyseria już kuleją.

Rafał Lampasiak, 
strategy director, MullenLowe Warsaw
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Agencja: 
OS3

Klient:  
Totalizator Sportowy

Reżyser:  
Dobromił Sudak

Dom mediowy:  
Starcom
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PRZETARGI
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Sieć sklepów Kaufland 
zakończyła przetarg 

mediowy, wybierając The 
Media Insight (część sieci 

Mindshare). Do tej pory był 
to klient Zenitha (Publicis 

Groupe). Współpraca z The 
Media Insight rozpoczęła 

się w marcu br.

Intersnack wybrał Publicis 
Groupe do obsługi 

budżetu mediowego 
w Europie. Na większości 

rynków media dla 
Intersnacka będzie 
planował i kupował 

Starcom. W Polsce nie 
zapadła jeszcze decyzja co 
do konkretnej agencji dla 

tego klienta. Intersnack do 
tej pory pracował w Polsce 

z domem mediowym 
Vizeum (Dentsu Aegis 

Network).  

Inea postanowiła nie 
rozstawać się ze swoją 

dotychczasową agencją 
– Zenithem (Publicis 

Groupe). Na mocy 
rozstrzygniętego 

przetargu obejmie ona 
przygotowanie strategii 

oraz planowanie mediów 
online (od lutego 2020), 

a także OOH, radia i prasy 
(od kwietnia 2020). 
Utrzymana zostanie 
również współpraca 

w zakresie SEO.

Sieć sklepów 
stacjonarnych oraz 

właściciel platformy 
sprzedażowej online 

Tatuum prowadzi przetarg 
na planowanie i zakup 

mediów. W postępowaniu 
biorą udział Havas Media 

(Havas Media Group), 
która broni utrzymania 

budżetu klienta, Vizeum 
(Dentsu Aegis Network), 

Value Media (Group 
One) oraz Initiative 
(IPG Mediabrands).

IPG Mediabrands wygrał 
międzynarodowy przetarg 

mediowy linii lotniczych 
Emirates. W postępowaniu 

bronił się Havas Media, 
który pracował z tym 

klientem od sześciu lat. 
W przetargu udział brał 
również zespół z WPP. 
Z ramienia IPG obsługą 

mediową Emirates ma się 
zająć UM.

Maciej Florek

Trzy grupy mediowe wychodzą zwycięsko z ostatnich przetargów. 
Do kogo trafi budżet Tatuum?

Paleta barw



Życie na sześciu calach 
Młoda generacja – streaming, social media, gry

MULTISCREEN DAY 
2020

Paweł Balcerek
tel.: 602 674 030
e-mail: pawel.balcerek@media.com.pl

PARTNERSTWO I SPONSORING UCZESTNICTWO
Beata Bartoszewicz
tel.: 881 404 130 
e-mail: beata.bartoszewicz@media.com.pl

Aktualne informacje
 na: www.multiscreenday.pl

Zapraszamy jesienią!

Patroni medialni:

www.oohmagazine.pl

naszglospoznanski.pl

Nowa data!
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Organizator: Wydawca:
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INSPIRACJE

”NIKT NIE SŁUCHA, WSZYSCY ZNAJĄ”

– W dzisiejszej narracji mówi się, że hasło „mieć” z lat 90. przekształciliśmy w „być”.  
Jak się chcemy wyróżnić i posnobować, to wybieramy teraz domek na drzewie, 
a nie „all eksklusiv”, bo to narracja zadłużonej klasy średniej. Ona nie może już nawet  

za bardzo mieć. Wolą spłacać swoje mieszkania i być. Ale mainstream, który dostał 500+, 
chce mieć i być – z Michałem Lutostańskim, dr. socjologii i client directorem Kantara, 

rozmawiamy o zmierzchu klasy średniej, ryzyku „discopolizacji” marek 
 i sile kulturowo wypieranego zjawiska.
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INSPIRACJE

„MMP": Zenek Martyniuk śpiewa 
w filharmonii. Czy disco polo to już 
mainstream?
Michał Lutostański: Moim zdaniem disco 
polo było żywe nieustannie od momentu eks-
plozji zjawiska w latach 90. Na pewne obu-
rzenie w niektórych mediach trzeba spojrzeć 
przez pryzmat ekonomii. Rola klasy średniej 
w Polsce zmieniła się. Jak pokazują badania 
i analizy kulturowe, dotychczasowy oldsku-
lowy sposób patrzenia na zasobność naszych 
portfeli definiował bogactwo jako elitarny 
przywilej: jak ktoś miał fortunę, to albo ją 
odziedziczył, albo skorzystał na transforma-
cji, albo ukradł. W pokoleniu Z definicja bo-
gactwa przypomina bardziej american dream 
– w ciągu roku można zostać milionerem, jeśli 
tylko nagra się jedną piosenkę albo 
uruchomi kanał w YouTube czy zo-
stanie wyrazistym influencerem. Ta-
conafide śpiewa, a właściwie śpiewa-
ją, bo to w końcu duet: „w milionera 
z kundla w rok”. Okazuje się, że nag-
le każdy może. Zmienia się podejście 
do bogactwa. Z elitarnego stało się 
ono egalitarne. Zmienia się również 
definicja klasy średniej – że to ona 
dotąd była kulturo- i mediotwórcza. 
Najpierw klasa średnia straciła do-
minację w wyborach politycznych, 
potem w wyborach kulturowych. 
Najlepiej oddaje to porównanie 
trzech różnych wieczorów sylwestro-
wych w telewizji.
Kwintesencja polskiego podziału.
W ostatni dzień roku 2019 byłem chory i sie-
działem w domu, więc obejrzałem wszystkie 
„telesylwestry”, przełączając co chwilę kanały. 
Szalenie interesujące zjawisko. Z ciekawości 
przeczytałem również komentarze internau-
tów w mediach branżowych. Dzielili się na 
dwie grupy: tę, która nie widziała sylwestrów 
i jechała po TVP z przyzwyczajenia, i na tych, 
co widzieli i jechali po TVN – jak można zro-
bić stypę zamiast sylwestra. Polsat i TVP2 zro-
biły show utrzymane w dominującej kulturze 
biesiady. TVN trzymał się języka alternatyw-
nego, rocka i symboli klasy średniej, które do-
tychczas były dominujące.
Rozpaczliwie się trzymał.
Jest taki wiersz Tuwima „Do prostego czło-
wieka”, który kończy się słowami: „Bujać 
–  to my, panowie szlachta!”. Mam wrażenie, 
że ten symboliczny prosty człowiek – i wcale 
nie powinniśmy tego określenia traktować 
pejoratywnie – powiedział: teraz my decydu-
jemy, co jest kulturowo ważne. Zresztą to było 
tylko wrażenie, że klasa średnia zarabia lepiej 
i ma więcej pieniędzy, a tym samym jej siła 

konsumpcyjna jest większa. W rzeczywistości 
to najbardziej zadłużona grupa, wszyscy siedzą 
na kredytach, leasingach i dochód rozporzą-
dzany klasy średniej jest niższy. Czyli w ciągu 
miesiąca mogą wydać znacznie mniej niż ci, 
którzy korzystają z pomocy społecznej, środ-
ków socjalnych, zastrzyku 500+. Klasa średnia 
trochę podupadła, straciła dominującą rolę 
w społeczeństwie i disco polo jest takim pięk-
nym symbolem emanacji tego upadku.
Symboliczną datą jest luty 1992 r., 
kiedy wielka gala disco polo odbyła się 
w niedosiężnej dotąd Sali Kongresowej. 
Imprezę poprowadziły tuzy telewizji, 
całość miała imponującą oprawę, przy 
której pracowali artyści utożsamiani 
z kulturą wysoką. Transformacja cały czas 
pracuje?
Współczesność zaczyna przypominać lata 90. 
Lech Wałęsa jako przedstawiciel klasy robot-
niczej przecież też był postacią rodem z wier-
sza Tuwima. Od czasu przełomu disco polo 
jest ważnym elementem scalającym kulturę 
– przykładem niech będzie chociażby poraża-
jąca popularność „Disco Relax” z Polsacie.
Podobno w wielu parafiach księża 
przekładali msze, żeby ludzie mogli 
spokojnie całą familią obejrzeć program.
Nawet jeśli to wspominamy z ironią, to prze-
pełnioną sentymentem. To okres kulturo-

wej nostalgii – dzisiejsi milenialsi 
w tych czasach byli dziećmi, teksty 
disco polo z takiego czasu zapisały 
się w nich pewnie na zawsze. Dziś 
triumfy na półkach święcą marki 
z PRL-u, wróciła też guma Turbo 
i piwo EB, a Biały Jeleń stał się jedną 
z najpopularniejszych marek. Lata 
90. są dla milenialsów tym, czym dla 
pokolenia X był punk rock.
A pan jest który rocznik?
1985. Byliśmy świadkami, jak disco 
polo jest wycinane z main streamu. 
Na studiach disco polo pojawiło się 
na juwenaliach – na imprezie Woj-

skowej Akademii Technicznej zagrała grupa 
Topless. Na koncerty zespołu Boys zaczęło się 
chodzić „dla beki”. Wszyscy znali teksty pio-
senek, ale też zgodnie deklarowali, że ich nie 
słuchają. Kultura klasy średniej, która prze-
jęła rolę kultury dominującej, wycięła disco 
polo jako element obciachu, ale to nie znaczy, 
że ta muzyka przestała istnieć. Tylko krążyła 
innymi kanałami, pozamain streamowymi. 
Studenci zaczęli wyciągać z szafy zespoły di-
scopolowe – „dla beki”, ale przełomem była 
chyba reprezentacja Polski w piłce nożnej 
śpiewająca w szatni „Przez twe oczy zielone” 
po awansowaniu do UEFA Euro. Nagle na-
ród zobaczył, że śpiewają to wszyscy, nawet 
Lewandowski. Wszyscy zadali sobie pytanie: 
czego się tu wstydzić, jak te nasze orły, co za-
rabiają kupę szmalu, śpiewają pełną piersią? 
Polsat i telewizja publiczna też zaczęły zwięk-
szać przestrzeń na taką muzykę. Stacja radio-
wa Vox przez kilka lat była jedyną rosnącą 
w Polsce stacją radiową, a emitowała głównie 
muzykę disco polo i ogólnie rozumianą ta-
neczną. Nagle się okazało, że ludzie tego chcą. 
Badania CBOS pokazują, że 63% Polaków 
słucha disco polo. To dużo.

W rzeczywistości klasa srednia 
to najbardziej zadłużona grupa, 
wszyscy siedzą na kredytach, 
leasingach i dochód rozporządzany 
klasy średniej jest niższy
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Lata 90. to taki „kolaż z brokatem”.
Poza popem, który dominował w latach 90., 
doświadczyliśmy wtedy fragmentaryzacji każ-
dego gatunku i zjawiska. Mieliśmy trzydzieści 
kilka partii politycznych, jeszcze więcej gatun-
ków muzycznych, a wszyscy się prześcigali: ja 
słucham norweskiego black metalu, a on punk 
rocka 77, ktoś inny psychorapu czy rockabil-
ly – nikt nie wymieniał mainstreamowego 
gatunku, tylko chował się w mikroniszach. 
Obecnie konsumpcja muzyki zmieniła się 
diametralnie. Już nie słuchamy gatunków, ale 
mamy playlisty na różne okoliczności. Muzyka 
stała się tłem do naszego życia: do biegania, do 
nauki, do sprzątania. Disco polo skorzystało 
z uchylonych drzwi – może się wśliznąć w ob-
szar, który nie generuje takich więzi jak kiedyś. 
Zmieniły się też nośniki: jak ktoś słuchał meta-
lu, to jechał na stadion po kasetę do „dziupli”. 
Nie słuchał jednocześnie techno i disco polo, 
bo to wymagało za dużo wysiłku. 
Robienie składanek było znacznie 
trudniejsze. Internet dał zupełnie 
inną możliwość. Australijski ba-
dacz Byron Sharp wieszczy koniec 
marketingu opartego na segmen-
tacji i triumfalny powrót marke-
tingu masowego. Jego zdaniem 
powinno się budować penetrację, 
a nie lojalność. Wcześniejsze nisze 
budowały lojalność – zespół miał 
wąską grupę fanów, która słuchała 
tylko danego gatunku lub subga-
tunku. To ryzykowne, bo jak fani 
stwierdzą, że nie chcą już słuchać 
metalu, to gatunek straci odbior-
ców. Bezpieczniej, szczególnie dla marki, kie-
dy będą nas konsumować okazjonalnie, ale 
wszyscy. Ostatecznie jakaś grupa się wykruszy, 
a wtedy nie stracimy tak bardzo jak wówczas, 
gdy będziemy mieli wąską grupę lojalnych fa-
nów. Dziś disco polo może i ma jakąś grupę, 
która słucha go cały czas, ale jego siłą są tacy, 
co od czasu do czasu choć przez chwilę posłu-
chają, a to są właściwie wszyscy.
Młodzież też tak podchodzi do disco polo?
Dwa lata temu pytałem, jakiej muzyki słucha-
ją i przy jakiej się bawią na imprezach. Na co 
dzień nie słuchają disco polo – tutaj dominuje 
głównie rap i pop, ale na imprezach wybierają 
muzykę, której nie słuchają na co dzień. Na 
imprezie trzeba się bawić, więc słuchają Popka 
Monstera, braci Figo Fagot, Letniego Cham-
skiego Podrywu i wszystkiego, co kojarzy im 
się z beką. To zespoły, które nie nagrały za dużo 
na poważnie, ale w badaniach pojawia się też 
nazwisko Martyniuka, a trudno powiedzieć, 
żeby on nagrał coś „dla beki”. Jest ikoną kul-

tury disco polo w Polsce. Kolejny przełom dla 
tego gatunku miał miejsce w programie Kuby 
Wojewódzkiego. Kuba był ikoną klasy średniej 
jako ironiczny intelektualista. To ciekawa po-
stać, bo z brutalnego dziennikarza zadającego 
trudne pytania zmienił się trochę w miękkiego 
misia, który chce być miły. Na kanapie u Kuby 
gościli i Zenon Martyniuk, Piękni i Młodzi, 
i Czadoman – ten stylistycznie odwołuje się 
do punkrockowych klimatów, naprawdę śpie-
wa disco polo, a nazywa się jak raper.
Niezły misz-masz.
Nawet ludzie przeprowadzający badania mieli 
problem ze zdefiniowaniem, czym jest disco 
polo, czym jest pop – wszystko mieszało się 
w wielkim worku muzyki popularnej, a dziś 
nawet tę trudno zdefiniować. Nowym popem 
dla ludzi stał się hip-hop, dziś to już domi-
nujący gatunek. Mam pewną anegdotę. Na 
warszawskiej Pradze spotkałem niedawno jed-
nego z ważniejszych współtwórców kultury 
hip-hopowej w Polsce od samego jej zarania. 
Powiedział mi: „walczyliśmy o to, żeby hip-
-hop się upowszechniał, ale nie o taki hip-hop 
walczyliśmy”.
Rozcieńczenie DNA hip-hopu?
Kiedyś w utworach hip-hopowych nie wypa-
dało się przyznać do tego, że się zarabia duże 

pieniądze – wypadało śpiewać o byciu 
reprezentantem biedy. To się jednak 
zmieniło: teraz każdy chce się jak naj-
szybciej odciąć, przyznać, że dużo za-
robił i o tym śpiewać. Podobnie stało 
się z disco polo, kiedy zerwano z niego 
piętno obciachu.
A czego w warstwie lirycznej tu nie 
ma – romantyzm, miłość, zdrada, 
wyzwolenie seksualne.
Bo i w tekstach popowych nie ma 
wielkich walorów literackich, umów-
my się. CeZik kiedyś poprzerabiał pio-
senki popowe i zagraniczne. I jak się 
te popowe zagraniczne piosenki prze-

tłumaczy, okazuje się, że są o niczym. „Dzisiaj 
będzie dobra noc”, „la-la-la”, „czi-czi-ri-czi-
-czi”. Jak się porówna warstwę liryczną disco 
polo z popem amerykańskim czy brytyjskim, 
to rodzima twórczość okazuje się całkiem am-
bitna, opowiada jakąś historię. Warstwę mu-
zyczną można lubić albo nie. Ale gdyby wziąć 
niektóre piosenki i zaaranżować inaczej, toby 
się okazało, że to brzmi z sensem. Takie ekspe-
rymenty robił Jacek Wasilewski razem z firmą 
zajmującą się badaniami neuro. Porównywał 
reakcje ludzi na różne cytaty. Okazało się, że 
nieważne, co się mówi, tylko kto to mówi. 
Kiedy cytat z Popka Monstera był podpisany 
imieniem i nazwiskiem Mic kiewicza, badani 
uznawali to za głębokie, prawdziwe, odkryw-
cze, a kiedy te same słowa sygnowane były na-
zwiskiem Popka, badani uznawali je za płytkie 
i banalne. Klasa średnia traktuje disco polo 
jako coś gorszego, bo taką łatkę mu przypięła. 
Bez względu na to, jaki utwór zagra Zenek, to 
zawsze będzie Zenek.
A bawić się trzeba.
Z badań CBOS-u o disco polo wynika, że 

Konsumpcja muzyki zmieniła się 
diametralnie. Już nie słuchamy 
gatunków, ale mamy playlisty na 
różne okoliczności. Muzyka stała się 
tłem do naszego życia
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DISCO POLO I SZAMBA
Do tej pory marki niechętnie sięgały po discopolowe rytmy w reklamach. Wszyscy pamiętamy 

„jest smakowita, mówię Ci” śpiewane w reklamie margaryny przez Katarzynę i Cezarego 
Żaków i nietrudno zauważyć kampanie chwilówek z zielonym Mr Hajsem – wciąż są to jednak 
wyjątki. Skąd powszechny lęk przed prostymi dźwiękami, które uwielbiają miliony Polaków? 
Piosenki w reklamie pojawiają się niezwykle często, są to covery lub aranżacje popularnych 

utworów. Cała Polska podśpiewuje zatem „Ooo, Intermarche”, „Jak sobota, to tylko do 
Lidla” czy „Ale tydzień w Biedronce”. Społeczny dowód słuszności działa na weselach, gdy 

nawet fani klasyki dają się porwać na parkiet, ale ryzyko hejtu blokuje twórców reklam 
przed sięganiem po szlagiery muzyki chodnikowej. Co jest przyczyną? Warto podyskutować 

o gustach. Gust nie jest pojęciem abstrakcyjnym, nie jest czymś naturalnym, możemy przyjąć, 
jak chciał Pierre Bourdieu, że to wynikowa życiowych doświadczeń, poziomu wykształcenia, 
statusu społecznego i finansowego. Doświadczenie postmodernizmu i popkultury powinno 
pomóc nam pozbyć się tradycyjnego podziału na sztukę wysoką i niską, a jednak wciąż disco 

polo jest powodem do wstydu, a zamiłowanie do gatunku nie spotyka się ze społeczną 
aprobatą. Jak pisał Bourdieu: „Nietolerancja estetyczna wywiera straszliwą przemoc”. 

Kluczem do zrozumienia niechęci do disco polo jest także aspiracyjność – słowo przewijające 
się w wielu briefach. Reklamowe symulakrum estetyzuje rzeczywistość pomimo silnego 

trendu be more human. Autentyczność ugina się pod potrzebą bycia kimś lepszym. 
Stygmatyzowane od swoich początków disco polo, dziś popularyzowane przez polityków 
partii rządzącej, wciąż jest słuchane tylko na imprezach, dla tzw. beki, lub w najlepszym 

wypadku ironicznie. Nie można jednak ignorować faktu, że zarówno w Polsce powiatowej, 
jak i w samej stolicy wracają dyskoteki i kluby specjalizujące się w disco polo, które 

w każdy weekend wypełniają się tłumami młodych ludzi. Jak zatem włączyć disco polo 
w swoją komunikację? Reklama z Michałem Milowiczem dla Lotto wydaje się najlepszym 
wykorzystaniem disco w komunikacji. Lotto to świat marzeń i  pragnień bardzo pokrewny 

temu, o czym często śpiewają muzycy disco polo. Wpadająca w ucho prosta piosenka, 
kolorowy świat, bardzo namacalna nagroda (łatwiej wyobrazić sobie 600 zł aniżeli kilka 

milionów) sprawiają, że spot Lotto wydaje się niezwykle skuteczny. Ubolewam z powodu 
niewykorzystanego potencjału Zenona Martyniuka w działaniach sieci Arhelan. Uważam, że 
wybór gwiazdy disco polo w kampanii sieci supermarketów z Podlasia jest trafny i mógłby 
zaowocować doskonałymi kreacjami. Po disco polo regularnie i bez zażenowania sięgają 
politycy w swoich kampaniach, kluby (Spiż w Katowicach, Explosion w Radomiu, Mega 

Music Wilga) czy właściciele mniejszych biznesów. Są to działania w pełni świadome, często 
rzeczywiście doskonale dopasowane do grupy celu, a czasem wykreowane wyłącznie 

według preferencji twórców. Być może reklamę Salonu Euro-Auto można byłoby 
zrealizować na przynajmniej kilka innych sposobów, nie można jednak odmówić odwagi 

i konsekwencji w budowaniu wizerunku marki. Z kolei chyba jedyną reklamą szamba, którą 
widziałam w swoim życiu, jest kilkuminutowa piosenka „Polskie szamba”. Nie zapomnę jej 

nigdy, a gdy ktokolwiek zapyta mnie o szambo, zawsze odpowiem: www.szamba24.pl.

EMILIA CZERWIEC,  
senior copywriter, Schulz Brand Friendly
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komponent zabawy jest szalenie ważny. Nie 
trzeba już słuchać rockowych smętów. Disco 
polo zastąpiło rock.
Pan żartuje?
Ani trochę. Jak byliśmy w podstawówce i w li-
ceum, na każdej dyskotece szkolnej, jak leciał 
Kult, Kazik, T-Love, to wszyscy znali teksty 
piosenek niezależnie od tego, czego słuchali 
na co dzień. Może ktoś był fanem Molesty, 
ale przy „12 groszy” się bawił wyśmienicie, 
bo wszyscy to znali i też się bawili. Wszyscy 
znali też piosenki Metalliki, a w każdym razie 
przytulańce. Pokolenie iksów czy igreków do-
kończy teksty Kalibru 44 czy Paktofoniki z pa-
mięci, choć nie każdy wtedy tego słuchał na 
okrągło. Mam wrażenie, że disco polo jest tym, 
czego nie każdy słucha, ale już jak się usłyszy, 
to nagle wszyscy znają tekst. Bawimy się przy 
tym, co wszyscy znamy. W czasach streamin-
gów muzycznych kolaże muzyczne pełne są 
różności. Disco polo jest też nowym rockiem 
w takim sensie, że wiele tekstów jest liryczno-
-romantycznych jak w piosenkach rockowych.
„Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas”.
Właśnie tę narrację zaproponował podczas 
sylwestra TVN – rockowi wyjadacze i smętne 
utwory z PRL-u. Disco polo zawładnęło teraz 
przestrzenią, którą wszyscy znają, ale nieko-
niecznie muszą kochać – mogą za to się przy 
tym bawić, już nie tylko na weselach, bo o co 
chodzi na takiej zabawie? Żeby móc potań-
czyć, pokrzyczeć, porobić, co się chce.
„Sławianie, my lubim sielanki”. To 
plemienne – budowanie wspólnoty.
Nie da się nie znać disco polo. Sam z siebie nie 
włączyłem piosenki Martyniuka, ale osłucha-
łem się z nią. Disco polo wpełza nam w naj-
głębsze pokłady podświadomości. Mózg lubi 
płynne wchodzenie na wysokie tony, silne 
zrytmizowanie, proste teksty, uniwersalne 
przekazy. Na tym wypłynął Popek Monster, 
śpiewając: „prawdziwa dama to twoja mama”, 
„wiara czyni cuda” – i wieszczowie by się z tym 
zgodzili, i starsze panie, i kibice na stadionie. 
Rymowanki częstochowskie łatwo zapamię-
tujemy. Marki nam to czasem robią. Mają nam 
zwiększyć swoją świadomość, a niekoniecznie 
lojalność jak Media Expert. Drażnią, ale deli-
katnie ryją naszą psychikę, tak że siłą rzeczy za-
pamiętujemy „niechciane” melodie. Albo Lidl 
– sobotnim walczykiem wpływa na lojalność. 
Vivus ma Mister Hajsa. Cała narracja jest osa-
dzona w blichtrowo-discopolowej estetyce. 
Oglądałem zajawki z festiwalu muzyki tanecz-
nej w Ostródzie. To ciekawe, że Ostróda, któ-
ra od zawsze się kojarzyła z festiwalem muzyki 
reggae, ale od jakiegoś czasu bardziej kojarzy 
się z festiwalem muzyki tanecznej. W dzisiej-
szej narracji mówi się, że hasło „mieć” z lat 
90. przekształciliśmy w „być”. Jak się chcemy 
wyróżnić i posnobować, to wybieramy teraz 
domek na drzewie, a nie „all eksklusiv”, bo 
to narracja zadłużonej klasy średniej. Ona nie 
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może już nawet za bardzo mieć. Wolą spłacać 
swoje mieszkania i być. Ale mainstream, który 
dostał 500+, chce mieć i być. W filmach z fe-
stiwalu muzyki tanecznej w Ostródzie bardzo 
widać to „mieć”.
Dostali też przyzwolenie na bycie.
Ktoś im zerwał plakietkę z napisem „nieład-
nie”. Teraz już „niesiara”. Finalnie teraz już 
trochę mogą. W ciągu dekady płaca minimal-
na wzrosła dwukrotnie. To kolosalna różnica. 
A branża specjalistów w Polsce w tym czasie 
wcale nie zaczęła zarabiać więcej. Zarabia 
mniej więcej tyle samo. A nawet czasem mniej. 
I to konstruuje discopolowy blichtr: błyszczą-
ce marynarki, wypucowane samochody, widać 
element luksusu, ale nie luksusu klasy średniej, 
tylko swojskiego.
To już nie jest wiejska potupaja, to jest gala. 
Jak się wejdzie na stronę internetową festiwa-
lu w Ostródzie, to muzyka na otwarcie wcale 
nie jest muzyką disco polo. Ma zaznaczać „faj-
ność” tego miejsca.
Stało się – uznajemy istnienie disco polo. 
Co to oznacza dla marek: bratać się czy nie 
bratać?
To trudne. Mimo że oderwano od disco polo 
łatkę obciachu, klasa średnia mocno się przed 
nim broni. Jeśli marki myślą o klasie średniej 
jako ważnej grupie docelowej, taki mariaż 
może być ryzykowny. Wciąż pobrzmiewa 
w tym komponenta ideologiczna. Minęły lata 
90., minęła moda na disco polo, więc może 
i ono niebawem się znudzi. Trudno jednak za-
przeczyć, że muzyka taneczna miesza 
się z disco polo: Mr President prze-
plata się z Zenkiem, medialnie jest to 
rozcieńczane. O muzyce Roni Fer-
rari trudno powiedzieć, że to disco 
polo, ale młodzież się przy tym bawi. 
Zespół Łobuzy śpiewa: „ona czuje 
we mnie piniądz, wystroiła się jak 
Bijons”. „Dla beki”, a jednak buja. 
Muzycznie to jest bliskie, ale wciąż 
zakładamy maskę: robimy to dla jaj, 
więc nikt nam nie zarzuci, że pikuje-
my jakościowo.
Przez rękawiczki.
Podotykam, ale się nie ubrudzę. 
Bracia Figo Fagot są bezpiecznym wyjściem: 
tym, którzy ich znają, nie trzeba tłumaczyć, że 
wywodzą się z rocka, a dla fanów disco polo 
są trochę zgrabni, a trochę obrazoburczy. Dla 
marki jednak dość kontrowersyjni. Muzyka 
jest coraz ważniejsza w reklamach, szczególnie 
w dobie multiscreeningu. Potrzeba świetnego 
brzmienia, żebyśmy oderwali wzrok od smart-
fonu i podnieśli oczy na obraz w telewizorze. 
W długich blokach reklamowych muzyka 
pozwala się wyróżnić. Kiedyś na jakimś wal-

lu widziałem zaproszenie do zabawy: spróbuj 
przeczytać hasła reklamowe, nie śpiewając 
ich. „Dłuższe życie każdej pralki to Calgon”. 
Nawet mówiąc to, musiałem się skupić, żeby 
tego nie zaśpiewać. Nie jestem przekona-
ny, czy marki powinny czerpać z disco polo. 
Rzadko kiedy marki wykorzystywały w re-
klamach mainstreamową muzykę. Tu działa 
zasada brand equity. Gdyby wszystkie marki 
nagle zaczęły używać disco polo, które stało się 
mainstreamem, to nie umiałyby się wyróżnić. 
Zaczęliśmy się przyzwyczajać do disco polo 
w sklepach i autobusach, więc przestaliśmy 
zwracać na nie uwagę. Branża reklamowa w ja-

kimś sensie nas muzycznie edukuje, 
pokazuje to, co nowe, inne. Bank 
ING piosenkę Kory wykorzystał 
w zaskakującym kontekście walki ze 
smogiem. Odwołał się tym samym 
nie tyle do rocka, ale Maanamu jako 
zjawiska samego w sobie, którego nie 
sposób gatunkowo sklasyfikować.
Czy w worku z napisem disco polo 
jest jakaś deklaracja wartości? 
W badaniach CBOS-u 39% osób 
słuchających disco polo deklaruje 
dumę z bycia Polakami, ale tylko 
17% osób, które go nie słuchają, 
deklarują, że są dumne.

To był prosty cross dwóch pytań, ale korelacja 
nie oznacza przyczyny. Klasa średnia rzadziej 
deklaruje, że jest dumna z bycia Polakami – ta 
relacja nie jest powiązana czysto z polskością. 
Mnie się wydaje, że to jest czysto muzyka 
rozrywkowa. Trudno mówić o wartościach 
muzyki popularnej, np. muzyki Dody – nie 
każda muzyka musi ze sobą nieść wartości. 
Beztroska zabawa jest też wartością, której po-
szukujemy. Cała narracja polityczna opiera się 
na ciągłym kłóceniu się i podziałach, ciągłym 

Mimo że oderwano od disco polo 
łatkę obciachu, klasa średnia mocno 
się przed nim broni. Jeśli marki 
myślą o klasie średniej jako ważnej 
grupie docelowej, taki mariaż może 
być ryzykowny
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MARKI NIE LUBIĄ CHODZIĆ PO LINIE
Fenomen disco polo nie ominął nikogo. Każdy, kto mieszka w Polsce lub nawet jest tu 

od niedawna, na pewno spotkał się z tą muzyką. Wypadałoby mówić o czymś szerszym, 
o zjawisku kulturowym. Muzyka, która jest jego elementem, opisuje pragnienia, dążenia 

i problemy konkretnej grupy społecznej. Słuchacze tego gatunku to nie jest jakiś 
błąd statystyczny. To potężne liczby, za którymi stoją tłumy ludzi. Po sukcesie takiej 

imprezy jak „Roztańczony Narodowy” wiadomo, że ci ludzie potrafią zapełnić stadion 
w błyskawicznym tempie lub pobić rekordy oglądalności stacji telewizyjnej.  

Zatem dlaczego marki nie biorą się za ten „dziki tłum", za tę grupę ludzi, która 
niewątpliwie jest w stanie wybić niejeden brand ponad inne? Problemem disco polo jest 

fakt, że jest nieujarzmione, jest naturalne w swojej formie, co sprawia, że zbyt mocno 
polaryzuje społeczeństwo. Marka, która użyje tego gatunku jako swojego sojusznika, 

może skazać się na zakupowy ostracyzm wśród tych konsumentów, dla których disco 
polo stanowi synonim złego smaku.

   Niektórym brandom to nie szkodzi, o ile ich grupa docelowa w większości składa się 
z fanów disco polo i tych, którym ono nie przeszkadza. Sieć sklepów z Podlasia o nazwie 

Arhelan użyła wizerunku Zenka Martyniuka jako narzędzia promocji. To sprawiło, że 
dowiedziałem się o istnieniu sieci Arhelan przed jej atakiem na stolicę. A czy wynikł z tego 
jakiś kryzys? Nie zauważyłem, by komuś to zaszkodziło. Sieć sklepów ugruntowała swoje 

polskie pochodzenie, używając swojego najsławniejszego krajana. Problem pojawia się, 
gdy brandy celują w tzw. szeroką grupę demograficzną i nie mogą sobie pozwolić nigdzie 
na stratę, bo liczą wyłącznie na wzrost. Wtedy mariaż z disco polo jest wielce ryzykowny, 

bo może oznaczać bilet w jedną stronę. A marki raczej nie lubią chodzić po linie. 
Zdecydowanie chętniej używają strategii wspinaczki w pełnym zabezpieczeniu.

By móc używać disco polo, należy je odrobinę oswoić – tak jak to się stało chociażby 
z artystami z gatunku rap. Kiedyś nie mieli oni szans wedrzeć się na salony i reklamować 
czegokolwiek, pomimo iż ciągnęli za sobą tłumy wyznawców gotowych oddać ostatnią 

złotówkę na płytę czy bilet na koncert. Czas pokazał, że jednak pojawili się artyści o mniej 
bulwersującej aparycji i poglądach, którzy obecnie reklamują różne prestiżowe brandy jak 

Land Rover czy Johnnie Walker. Tendencję ugładzania disco polo widać po pojawieniu 
się  zespołów, które postanowiły „performować” ten styl muzyczny, kierując się nie 

sercem, lecz portfelem. Ta odmiana disco polo jest bardziej zjadliwa i podawana jest pod 
płaszczykiem performansu artystycznego. Oprawienie tego w takie ramy sprawiło, że 

artysta taki jak Sławomir wdarł się do bloku reklamowego, zachęcając nas do używania 
serwisu pożyczkowego. Jak widać, czas ugłaskiwania potwora się rozpoczął, więc teraz 

nie należy pytać, czy ktoś użyje disco polowej gwiazdy, ale kiedy.

PAWEŁ JAN NOWAK, 
art director w Saatchi & Saatchi
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marudzeniu. Przy stole wigilijnym trudno się 
dogadać, bo każdy ma inny pomysł na Polskę, 
każdy głosował na kogoś innego i wszyscy sie-
bie za to nie lubią. Disco polo mówi: dajmy 
spokój, bawmy się. Dajmy sobie prawo do 
zabawy, a nie do ciągłego jojczenia, że kry-
zys klimatyczny, że podatki, uchodźcy, wirus 
z Chin. A jak już naprawdę nie ma o czym, to 
wreszcie, że agent Tomek powrócił albo grupa 
nastolatków rozbiła się na drzewie, wracając 
z dyskoteki.
Wydaje mi się, że TVP przełamało narrację 
smutku. Bo ktoś zaczął mówić: „jest super”. 
Dla nieekonomistów trudno orzec, jak jest, 
tym bardziej że i specjaliści są podzieleni w oce-
nie rzeczywistości. Duża część społeczeństwa 
była zmęczona tym, że jest źle, że trzeba za-
ciskać pasa. Aż ktoś powiedział wreszcie: ale 
przecież jest dobrze. I to było hasło, zawołanie 
do zabawy.
„Disco polo to muzykowanie potrzebne 
w czasach niepewności i społecznego 
chaosu”.
To rodzaj wentylu. Zjemy kotlecik, napije-
my się wódki, potańczymy i ulżymy sobie we 
wszystkich frustracjach. Disco polo pozwala 
na wymianę energii. Bo ileż można słuchać, że 
trzeba ze sceny zejść niepokonanym?
Od ćwierć wieku.
Właśnie, może czas na oczy zielone.
Nie dziwi pana związek polityków lewicy 
z disco polo? Historycznie lewica raczej 
przyklejała się do alternatywy.
Nie zdziwiłbym się, gdyby politycy wykorzy-
stali disco polo. To trochę inny przykład niż 
współpraca z markami. Prezydent Kwaśniew-
ski, który w swojej kampanii wykorzystał disco 
polo, jest swoistym fenomenem. Liczba wpa-
dek, które mu zostały wybaczone, jest zastana-
wiająca. Polacy nie wybaczyli jedzenia ośmio-
rniczek, ale wybaczyli wsiadanie do samochodu 
przez bagażnik pod wpływem wirusa filipiń-
skiego. Kwaśniewski zbudował wizerunek od 
bycia ministrem sportu do bycia europejskim 
politykiem, ale pozostał „swoim chłopem”. Di-
sco polo w tle pokazuje, że jesteśmy jedną rodzi-
ną, że jesteśmy ludzcy, normalni. Macie, bawcie 
się, macie disco polo i 500+. Nie zdziwiłbym 
się, gdyby stara lewica wróciła do tego koncep-
tu. Wydaje mi się, że aktualnie partia rządząca 
wykorzystuje ten komunikat: teraz wy, wresz-
cie wam dajemy, a nie zabieramy.
Pójdzie pan do kina na „Zenka”?
Oczywiście – z ciekawości, jak to działa.

Rozmawiała: Katarzyna Woźniak
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TRUDNO 
W KRÓTKIM 
TEKŚCIE OPISAĆ, 
JAK AUTOR RO-
ZUMIE TYTUŁO-
WĄ TOŻSAMOŚĆ. 
Dość jednak 
powiedzieć, że 
zdaniem Fukuya-
my pojęcie to ma 
związek z takimi 
zjawiskami jak 
terroryzm islamski, 
ruchy antyes-
tablishmentowe, 

brexit czy wybór Donalda Trumpa na prezy-
denta. Nie sposób nie przyznać racji Fukuyamie 
przynajmniej w jednej kwestii – przez dekady 
próbowaliśmy zrozumieć świat przede wszystkim 
przez pryzmat praw ekonomi cznych. Tymczasem 
umknęły nam takie sprawy jak potrzeba uznania 
i poczucia tożsamości.
Ci, którzy znają autora przede wszystkim jako 
twórcę terminu „koniec historii”, nie zawiodą się. 
Już na pierwszych kartach Fukuyama tłumaczy, 
że spotkał się z niezrozumieniem. Nie chodziło 
mu o koniec historii w ogóle, ale o kulminację 
procesów historycznych zachodniej cywilizacji 
znanej w takim kształcie, jaki zyskała ona w XX w.  
Choćby dlatego warto sięgnąć po tę książkę.

DOŚĆ JUŻ POKAŹNA OFERTA WYDAWNICTWA MARGINESY ZWIĄZANA 
Z DESIGNEM ZOSTAŁA WŁAŚNIE WZBOGACONA O KOLEJNĄ POZYCJĘ. To 
z pewnością lektura obowiązkowa dla wielbicieli PRL-owskiego wzornictwa, ale 
zarazem ciekawa dla znacznie szerszego grona opowieść o ówczesnych realiach 
mieszkaniowych (rodziny w kawalerkach), czasach, gdy w sklepach brakowa-
ło wszystkiego, o sztuce kupowania na raty. Bohaterami książki są przedmioty 
(meble, szkło, tkaniny, lampy i ceramika) – zarówno te dostępne w polskich skle-
pach po 1945 r., jak i te, które nigdy nie trafiły na rynek, chociaż były pokazywa-
ne na wystawach i nagradzane. Nazwiska twórców niektórych z nich pozostają 
tajemnicą, ale innych autorka wydobywa z anonimowości. Na jednej z licznych 
i starannie dobranych ilustracji Bogusława i Czesław Kowalscy pozują z prototy-
pem swojej meblościanki – jednego z naczelnych symboli PRL-u – obok krzeseł 
również ich projektu, które zostały wdrożone do produkcji dopiero w XXI w. 
Przedmioty z jednej strony przywołują wspomnienia o epoce, gdy klient nie był 
panem, a jedynie petentem, z drugiej – zyskują dziś drugie życie i pokaźne grono 
wielbicieli, o czym można przekonać się choćby na facebookowej grupie „Wzor-
nictwo XX wieku w Polsce”.

Katarzyna Jasiołek 
Asteroid 
i półkotapczan. 
O polskim 
wzornictwie 
powojennym
Wydawnictwo Marginesy 2020 r.

CZY HISTORIA ZDRAPEK NA OPAKOWA-
NIU FRYTEK MCDONALD’S I NA KUBKU 
OD COCA-COLI MOŻE BYĆ WCIĄGAJĄ-
CA? Oczywiście, jeżeli dotyczy największego 
w historii loterii promocyjnych fałszerstwa 
na grube miliony dolarów. W przestępstwo 
zaangażowana jest włoska mafia, a śledz-
two prowadzi FBI. Pięcioodcinkowy serial 
HBO wciąga od pierwszej minuty. Ogrom-
nym atutem są same fakty. Tak niepraw-
dopodobne, że jeżeli zostałyby wymyślone 
przez scenarzystę, to żadne studio nie przy-
jęłoby takiego scenariu sza do realizacji. 
Film ogląda się jak najlepszy kryminał. 

Francis Fukuyama
Tożsamość 
przeł. Jan Pyka, 
wyd. Rebis 2019. 

serial

książki

AFTER

McMilliony 
reż. James Lee Hernandez, Brian Lazarte, HBO 2020

Wypowiedzi agentów FBI prowadzących 
sprawę 20 lat temu dają wgląd w prawdzi-
we techniki operacyjne służb w Stanach 
Zjednoczonych. 
Ale jest coś jeszcze – występujący w filmie 
agenci i pomagający im pracownicy McDo-
nald’s (do dziś pracują w centrali w Chicago) 
nie potrafią ukryć, jak wiele frajdy sprawiało 
im to śledztwo, chociaż przecież ich życie 
mogło być wtedy zagrożone, a sprawa miała 
zły wpływ na wizerunek marki. 
FBI i McDonald’s, aby odkryć sprawców, 
musieli zaaranżować wiele sytuacji, w tym 
„lipny” zajazd w Las Vegas, na który za-
proszono zwycięzców loterii.  Wszyscy 
opowiadają o tym z szerokim uśmiechem. 
To chyba magia Ronalda McDonalda. 
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ZDECYDOWALIŚMY, ŻE RAZEM Z FUNDACJĄ 
KWIETNA CHCEMY ROZPOWSZECHNIAĆ WIEDZĘ 
O OCHRONIE OWADÓW, W TYM TAK WAŻNYCH 
DLA CZŁOWIEKA I JEGO DOBROSTANU ZAPYLA-
CZY. Z pomocą zaproszonych agencji postanowi-
liśmy wspomóc Kwietną w niezwykłej akcji siania 
dzikich łąk, które są niezbędne dla owadów. Jednym 
z pomysłów fundacji była szeroka dystrybucja na-
sion kwiatów, które każdy może wysiać na balkonie 
lub w ogrodzie. Działania właśnie się rozkręcają. 
Niedługo będzie można zobaczyć efekty współpra-
cy Kwietnej, Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, 
Schulz Brand Friendly i „Media Marketing Polska". 
Swój udział w kwietnych działaniach będzie też mia-
ła agencja GoldenSubmarine.

Tymczasem publikujemy plakat do wykorzystania 
w szkołach, domach czy na działkach. Zawiera on 
najważniejsze informacje o tym, jak realnie wspierać 
nie tylko hodowlaną pszczołę miodną, ale również 
dzikie zapylacze – trzmiele, motyle, murarki i inne. 

WIOSNA BLISKO!
Katarzyna Kacprzak

Kwietnej rewolucji  
ciąg dalszy

Kilka tygodni temu poprosiliśmy agencje reklamowe  
o przygotowanie prac na podstawie naszego ekobriefu. 

Efekty prac agencji można było zobaczyć  
w numerze 1/2020 naszego magazynu.  

Ale na tym nie koniec.

AFTER
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FORUM

DZIĘKI SPECJALISTOM Z DOMU MEDIO-
WEGO OMD CZĘŚĆ NASZEJ REDAKCJI 
MIAŁA NIEDAWNO MOŻLIWOŚĆ UCZEST-
NICZENIA W SZKOLENIU DIMAQ. DIMAQ, 
CZYLI DIGITAL MARKETING QUALIFICA-
TION, TO – JAK DZIŚ JUŻ POWSZECHNIE 
WIADOMO – MIĘDZYNARODOWY STAN-
DARD KWALIFIKACJI MARKETINGOWYCH 
ZWIĄZANYCH Z OBSZAREM CYFROWYM. 
Definiuje niezbędny poziom wiedzy i kwa-
lifikacji specjalistów z obszaru marketingu 
cyfrowego, pozwala na jego porównywanie 
i ewaluację. Metodologia opracowana zosta-
ła przez ekspertów powołanych przez IAB 
Polska. Warto pamiętać, że DIMAQ został 
stworzony w Polsce i z sukcesem wprowadza-
ny jest w kolejnych krajach. W zeszłym roku 
IAB Polska zaprezentowało nową inicjatywę 
w zakresie kompetencji e-marketingowych. 
DIMAQ został poszerzony o nowy poziom 
certyfikatu. Obok istniejącego DIMAQ Pro-
fessional pojawił się poziom Basic przezna-
czony dla osób wchodzących na rynek pracy 
w branży marketingu cyfrowego, studentów 
i absolwentów kierunków e-marketingo-
wych oraz właścicieli małych i średnich firm.
My podczas szkolenia w OMD przeszliśmy 
przez poziom dla profesjonalistów.
Szkolenie DIMAQ skonstruowane jest tak, 
że dzięki różnym blokom tematycznym każ-
dy uczestnik znajdzie coś dla siebie w zależ-
ności od charakteru swojej pracy.
Oczywiście nie zabrakło tematów rozgrze-
wających dziś branżę – SEO, programmatic 
czy badania.

Temat badań był dla nas najciekawszy. 
Dlaczego? Bo jest źródłem inspiracji 
w naszych codziennych poszukiwaniach. 
Co mierzyć? Jak mierzyć? Jakimi narzę-
dziami? Skąd czerpać dane i jak je zesta-
wiać? Teoretycznie każdy z nas posiadał 
już tę wiedzę, ale jak się okazało dzięki 
szkoleniu, doszliśmy do nowych źródeł. 
Zmienia się marketing, zmieniają się me-
dia, pojawiają się nowe źródła informacji 
(a stare niekiedy wysychają).
DIMAQ szybko stał się w Polsce popular-
nym certyfikatem. Teraz zdobywa kolejne 
rynki europejskie. Agencje chętnie chwa-
lą się specjalistami z tym certyfikatem. 
W Polsce do egzaminu DIMAQ przystą-
piło już blisko 2,5 tys. osób związanych 
z rynkiem reklamy i mediów. My jeszcze 
zwlekamy z egzaminem, ale deklarujemy, 
że nie odpuścimy.
Dziś nie trzeba już nikogo przekonywać, 
że certyfikacja jest dobra dla obu stron 
– pracodawcy i pracowników. Wszystkim 
przeszkolonym daje możliwość weryfikacji 
wiedzy i kompetencji, tworzenia planów 
rozwoju, usprawnia proces rekrutacji. 
Agencje wypracowują dzięki niej spójniej-
szą komunikację z rynkiem, a pracownicy 
mogą błyskawicznie potwierdzić swoje 
kompetencje. Wszyscy zyskujemy dostęp 
do ekskluzywnej wiedzy i co najważniej-
sze: rozwijamy się razem z rynkiem, nieza-
leżnie od tego, które poletko branży me-
diowej i marketingowej uprawiamy. 

Maciej Florek

Dimaq, 
czyli znak czasu



RYK PRZEBUDZONEGO 
KONSUMENTA

Czy faktycznie marki, które są odpowiedzialne 
społecznie, odnoszą sukces? Jak tworzyć świadomą 
i zrównoważoną markę? Jakimi wyborami kieruje 

się dzisiejszy konsument?
Piotr Nogal, chief experience officer Bluecloud Interactive.  

Odpowiada za zarządzanie zespołem, planowanie mediów elektronicznych, 
strategie promocji oraz interaktywne kreacje i innowacje

WYBÓR, KTÓRY STOI PRZED DZISIEJSZYM KONSUMENTEM, JEST NICZYM 
Z „MATRIKSA” – WYGODA I ŁATWOŚĆ POSIADANIA VERSUS POZNANIE PRAW-
DY O RZECZYWISTOŚCI I WALKA O LEPSZY ŚWIAT. Młodzi odbiorcy kampanii 
marketingowych cenią sobie zupełnie inne wartości, mają inne nawyki i obawy 
związane z pracą i wydatkami niż starsze pokolenia. Ich skłonność do ryzyka jest 
mniejsza, a co za tym idzie – mniej chętnie wydają pieniądze niż poprzednie gene-
racje. Do nowego pokolenia trafiają społeczne przekazy kampanii, zrównoważone 
metody produkcji i etyczny biznes. Z Global Corporate Sustainability Report wy-
konanego przez Nielsena już w 2015 r. wynikało, że aż 66% konsumentów wybra-
ło produkt, który pochodzi od marki wspierającej zrównoważony rozwój. „Brand 
purpose” zostało marketingowym terminem roku 2018. Blok reklamowy w trakcie 
filmów czy okienko pop up wyskakujące po raz piętnasty budzą co najwyżej wes-
tchnienia zdradzające irytację. Czasy zniżek i zalewu ulotek odchodzą do lamusa. 
Konsumenci są znudzeni, ich potrzeby są świetnie zaspokajane, a jeśli jeszcze nie, to 
istnieje co najmniej kilkanaście łatwo dostępnych sposobów spełnienia ich pragnień. 
Na pierwszy plan wybija się więc pytanie o to, dlaczego dany projekt jest wyjątkowy, 
szczególnie w obecnych czasach, kiedy reklamy są coraz mniej albo w ogóle nieinte-
resujące.

CEL PRZESTAŁ UŚWIĘCAĆ ŚRODKI
Konsumenci dostrzegli wreszcie, że marketing jest bardzo egoistyczny, i zaczęli żą-
dać zmiany – dzielenia zysków między firmę i społeczeństwo czy środowisko, w któ-
rym żyją. Dlatego marketing coraz bardziej skupia się nie na tym, jak zainteresować 
odbiorców, ale raczej jak sprawić, by produkt stał się dla nich interesujący. Corpo- 
rate social responsibility (CSR) naprawdę dzieje się wokół nas. Dla planety to do-
brze, a jak ma się w tym nowym świecie odnaleźć marka?
Konsumenci nagradzają dziś kampanie, które zmieniają świat na lepsze, takie, które 
poza zyskiem, dla którego istnieje marka, mają cel. Purpose stało się teraz brakują-
cym elementem układanki 4P marketingu. Świadome społecznie marki otwierają 
nie tylko serca, lecz także portfele nowego pokolenia konsumentów, co zupełnie nie 
miało miejsca w poprzednich generacjach.

SUPERMOC MARKI
Pragnienia konsumentów, mocne strony 
marki, ale też konkurencji – to trzy ważne 
obszary, które warto wziąć pod uwagę przy 
tworzeniu strategii brandingowej. Zaspoko-
jenie potrzeb odbiorców marki w połączeniu 
z tym, co marka robi najlepiej, i uwzględnia-
nie działania jej konkurentów to zapowiedź 
jej sukcesu. Pytania, na które odpowiedzieć 
sobie powinien twórca świadomej marki, 
brzmią: w czym jestem dobry i do czego mam 
pasję? Jak to, co robię, może pomóc ludziom 
i światu? 
Kolejny krok to wprowadzenie purpose jako 
5P do marketing miksu – opowiedzenie 
o tym, jak marka zmienia świat na lepsze, jej 
odbiorcom, a także pracownikom. Na koniec 
pozostaje sprawdzić, jak wartości, które zosta-
ły wprowadzone, wpłynęły na biznes i zmianę 
postaw społecznych.
Tak naprawdę każde działanie biznesu może 
służyć ulepszeniu świata. Obszarów, w któ-
rych marka może szukać swojego purpose, jest 
naprawdę sporo: od walki z ubóstwem i gło-
dem, przez równość płci, godne warunki pra-
cy, po działania w dziedzinie klimatu.

ŚWIĘTY GRAAL KONSUMENTA
Co jest więc Świętym Graalem, którego poszu-
kuje odpowiedzialny konsument? Po pierwsze 
– biznes, który przynajmniej nie szkodzi środo-
wisku naturalnemu, który jest świadomy jego 
problemów, nie boi się o nich mówić i stara się 
je zaadresować. Nawet drobne zaangażowanie 
w sprawy społeczne zostanie zauważone. Kon-
sument jest jednak wybredny i doceni tylko te 
działania, które są autentyczne. Dlatego bardzo 
ważne jest, by misja marki była spójna z tym, co 
robi. Przejrzystość działań i ich komunikowa-
nie powinny iść w parze z edukacją konsumen-
tów, tak by podejmowali lepsze wybory – dla 
zysków firmy, a także dla świata i społeczeń-
stwa. Wiarygodność marki można osiągnąć 
przez pokazywanie dodatkowych projektów 
non-profit, współpracę z influencerami czy 
ze społecznościami, a nawet przez polemizowa-
nie z nieprzychylnymi opiniami na temat firmy 
w internecie.
Dzisiejszy konsument nie zadowoli się już byle 
czym – aktywnie szuka angażujących tematów, 
które wywołują emocje: społecznych, politycz-
nych, ekologicznych czy mocnych ludzkich hi-
storii. Dobrym pomysłem będzie np. publika-
cja wideo, w którym pracownicy mówią o misji 
marki w zmienianiu świata na lepszy.
Udany storytelling to siła napędowa sukce-
su marki w dzisiejszym świecie. Opowieść, 
w której marka jest bohaterką, o jej podróży 
w poszukiwaniu zysków nie tylko dla siebie, 
lecz także świata i społeczeństwa, powie o niej 
więcej niż milion słów.

FORUM
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INSIGHT

Polscy kibice
80% Polaków powyżej 15. roku życia kibicuje
zawodnikom różnych dyscyplin sportowych

minimum raz na 2-3 miesiące.

POLACY

WYKSZTAŁCENIE

80%
kibice dyscyplin sportowych

47%
 kobiety

53%
 mężczyźni

niższe   32%

 wyższe   31%
średnie   37%

WIEK 
15-24 lata

18%
25-34 lata

30%
35-44 lata

30%
45 i więcej lat

23%

20%
niekibice

 SKOKI NARCIARSKIE 
ogólnie 67%
kobiety 61%

 mężczyźni 72%

PŁEĆ

65%
kibice piłki nożnej
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INSIGHT

Raport został przygotowany przez agencję badawczą IQS i Grupę S/F (The Digitals i Scholz & Friends Warszawa). 
Badanie „Świat Kibica”, zrealizowane przez IQS w drugiej połowie stycznia 2020 r., CAWI, N=1256

52%
 u siebie w domu

30%
30%

Polaków ogląda 
często transmisje 

meczy piłki nożnej

Miejsce oglądania transmisji 

Oglądam z:

PIŁKA NOŻNA

 moją partnerką/
partnerem/

mężem/żoną

Tylko co dziesiąta osoba w Polsce  
nie rozmawia w ogóle o piłce nożnej.

 z przyjaciółmi/
znajomymi

55% 

rozmowy prowadzone po obejrzeniu 
meczu (np. na temat przebiegu zawodów, 

wyniku, poziomu sportowców itp.) 41%

rozmowy dotyczące piłki nożnej bez odniesienia 
do konkretnego wydarzenia sportowego 26%

nie prowadzę rozmów 
tego rodzaju 10%

rozmowy prowadzone przed obejrzeniem 
meczu (np. na temat możliwego wyniku, 
poziomu sportowców, o składzie itp.)32%

rozmowy odnoszące się do 
serii meczów (np. liga)23%

CZTERY EKIPY KIBICÓW 
(wyróżnione na podstawie postaw i zachowań)

NAJPOPULARNIEJSZE 
DYSCYPLINY

FANATYCY

12%
Bardzo zaangażowani 

w sport i oglądanie transmisji. 
Kibicowanie ulubionym 
drużynom to ich pasja.

OKAZYJNI

35%
 Oglądają tylko 

najważniejsze wydarzenia, 
które ogląda ktoś 
w rodzinie, wśród 

znajomych.

BIAŁO-CZERWONI

34%
 Traktują wydarzenia 
sportowe jak święto 

narodowe – kibicowanie 
swoim drużynom traktują jako 

przejaw patriotyzmu.

KUMPLE

19%
 Oglądanie sportu jest okazją 
do spotkań, dlatego zawsze 
oglądają z kimś. Kibicowanie 
zbliża z rodziną i znajomymi.

PIŁKA NOŻNA
 ogólnie 65%
kobiety 58%

 mężczyźni 72%

 SKOKI NARCIARSKIE 
ogólnie 67%
kobiety 61%

 mężczyźni 72%
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NuOrder i Media Data Mind realizują 
kampanię TV dla Da Grasso
Agencja komunikacji zintegrowanej NuOrder i dom 
mediowy Media Data Mind realizują kampanię dla marki 
sieci pizzerii Da Grasso. NuOrder kontynuuje wcześniejszą 
współpracę i odpowiada za kreację animowanego spotu będącego 
rozwinięciem platformy komunikacji „Rodzina Da Grasso”.
NuOrder jest również odpowiedzialny za całoroczne działania 
mediowe w digitalu (Search, Facebook, Programmatic), których 
celem jest dobudowanie zasięgu do flightów TV i bezpośrednie 
wsparcie sprzedaży. Dom mediowy MEDIA DATA MIND odpowiada za 
planowanie i realizację kampanii TV we wszystkich głównych stacjach. 
Za badania koncepcji odpowiada ARC Rynek i Opinia.
.

„Proceder”,  
na Blu-ray i DVD

Poruszająca historia rapera Tomasza Chady  
– chłopaka z blokowisk, z duszą poety i darem  

do wpadania w poważne kłopoty.
W rolach głównych: Piotr Witkowski, 

Małgorzata Kożuchowska, Marcin „Kali” 
Gutkowski, Antoni Pawlicki 

 i Agnieszka Więdłocha

Rusza pasmo „PULS KIDS” na kanale PULS 2!  
9 marca, w miejsce codziennego wielogodzinnego pasma dla dzieci i ich rodziców 
„Junior TV” pojawiło się pasmo „PULS KIDS” – z odświeżoną oprawą,  premierowymi 
animacjami i z nowym Brand Hero! Jest nim sympatyczny animowany Jeżyk. Niebawem dzieci 
będą mogły się z nim zaprzyjaźnić również poza anteną. Oferta programowa pasma „PULS KIDS” 
jest skierowana do całej rodziny, bezpieczna, a kontent tworzą najbardziej wartościowe  
i jakościowe animacje dostępne na rynku. Na początek dwie nowości – „Pidżamersi” i „Smerfy”. 
Pasmo  „PULS KIDS” na antenie PULS 2: od poniedziałku do piątku, od 06:45 do 20:00, oraz  
w weekendowe poranki od 07:30. Po 20:00 w PULS 2 zaczyna się ramówka  
dla widzów dorosłych, którzy znajdą w niej najlepsze filmy, seriale i programy rozrywkowe.

CO NOWEGO

DOBRE ZMIANY DLA DOBRA NATURY 
Ekoinwestor za inwestycje Almette
Almette podejmuje konkretne działania, służące zmniejszeniu 
wpływu na środowisko. W zakładzie produkcyjnym w Węgrowie 
zmodernizowano i wymieniono urządzenie do zagęszczania 
mleka. Dzięki tej inwestycji, w skali roku, emisja CO² do atmosfery 
zmniejszy się aż o 1 670  
ton, a oszczędność energii 
cieplnej wyniesie 11 500 MWh. 
W procesie produkcji zostanie 
odzyskane 12 mln litrów 
wody. Dodatkowa izolacja 
ścian budynków oznacza 
z kolei o 20% mniejszą 
emisję hałasu do środowiska. 
Przełomowa inwestycja 
została nagrodzona tytułem 
Ekoinwestor w Przemyśle 
Spożywczym 2019. 
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 DOSTĘPNY RÓWNIEŻ:

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

KONTAKT
piotr.lukowski@media.com.pl,
tel.: 22 514 65 68
lub na: www.sklep.media.com.pl

Prenumerata roczna obejmuje:
• dziesięć egzemplarzy magazynu,
• bezpłatny dostęp do wydań na tablety i smartfony,
• bezpłatny dostęp do newslettera MMPOnline,
• bezpłatny miesięczny dostęp do serwisu informacyjnego MMP24,
• raporty specjalne „MMP”,
• mapy branżowe,
• „Almanach Mediów i Reklamy” (druk, online),
• rabaty na uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez wydawnictwo,
• darmową wysyłkę.

ZOBACZ TAKŻE:
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CO NOWEGO

„WIELKIE KŁAMSTEWKA”,   
SEZON 2 na DVD 

Drugi sezon znakomitego serial HBO 
opartego na bestsellerze Liane Moriarty.

W rolach głównych: Nicole Kidman,  
Reese Witherspoon, Shailene Woodley,  

Zoë Kravitz i Laura Dern

.ROCKS TALKS 
– portal popkulturowy  
PAPAYA.ROCKS z nowym 
cyklem debat
Lifestyle'owo-filmowy portal internetowy 
PAPAYA.ROCKS (Papaya Films)  
ponownie poszerza swoją działalność. 
Po wydrukowaniu dwóch numerów 
okolicznościowego ZINa i publikacji serii 
podcastów na najpopularniejszych platformach 
streamingowych, redakcja włącza do swojego 
profilu działalności format debat i dyskusji 
z ekspertami. Spotkania zapoczątkowała 
tematyka związana bezpośrednio 
z premierami filmowymi, jednak wydawca 
zapowiada rozwijanie .ROCKS TALKS 
także w innych dziedzinach tematycznych  
powiązanych z treściami publikowanymi 
na portalu.

 WCGC Poland 2020 – największy korporacyjny turniej 
golfowy świata już 16 maja w Sobieniach Królewskich
World Corporate Golf Challenge Poland to polska edycja największego korporacyjnego 
turnieju golfowego na świecie. Krajowe eliminacje odbędą się w tym roku 16 maja na polu 
golfowym Sobienie Królewskie Golf & Country Club. Dwuosobowe drużyny, które chciałyby 
spróbować swoich sił w polskich rozgrywkach WCGC, mogą się zapisywać na www.wcgc.pl. 
Zwycięska drużyna otrzyma awans do międzynarodowych rozgrywek na polu Oitavos Dunes 
w Portugalii, zakwaterowanie w pięciogwiazdkowym hotelu The Oitavos, a także bilety lotnicze, 
stroje narodowej reprezentacji i wiele innych niespodzianek. 
Lokalne turnieje WCGC odbywają się w ponad 40 krajach na 5 kontynentach i co roku 
przyciągają ponad 15 tys. graczy. Od momentu powstania turnieju, 25 lat temu, w rozgry-
wkach regionalnych i globalnych udział wzięło ponad 1 mln golfistów. W Polsce od 2015 
r. turniej organizuje agencja reklamowa Plej, a „Media Marketing Polska" jest patronem 
medialnym turnieju.
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ORGANIZATORZY WYDAWCAPATRONI MEDIALNI

PARTNERZYPARTNER PRAWNYPARTNER GŁÓWNY

sponsoring:
Paweł Balcerek
tel.: 602 674 030
e-mail: pawel.balcerek@media.com.pl

zgłoszenia:
Beata Bartoszewicz
tel.:  881 404 130
e-mail: beata.bartoszewicz@media.com.pl

KONTAKT

termin zgłoszeń:

 7 maja 2020
szczegóły i zgłoszenia online: 

www.goldenarrow.pl

konkurs marketingu 
Golden Arrow 

2020

COMMUNICATIONSvfp a company of dfv media group



1 miejsce 
za bankowość tradycyjną

2 miejsce 
za bankowość internetową

2 miejsce 
za „Bank przyjazny Firmie”

Jest wiele powodów,
by polecać Konto Jakie Chcę

za prowadzenie konta
za przelewy natychmiastowe
miesięcznej opłaty za kartę  
po dopasowaniu opłaty i 5 płatnościach0zł

Opłata miesięczna za kartę to opłata za obsługę karty. Dopasowanie opłaty oznacza zmianę wariantu opłaty miesięcznej za kartę z 3 zł opłaty stałej na opłatę uzależnioną od ilości transakcji 
bezgotówkowych w miesiącu. Opłata stała 3 zł obowiązuje w dniu zawarcia umowy o kartę. 0 zł opłaty miesięcznej za kartę – pod warunkiem wykonania (i nieodwołania) w miesiącu 
kalendarzowym, którego dotyczy opłata co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash). W przypadku niewykonania pięciu transakcji opłata wyniesie 
5 zł miesięcznie. Konto Jakie Chcę jest rachunkiem płatniczym. Przelewy natychmiastowe to przelewy Express ELIXIR i BlueCash, które są poleceniami przelewu. Infolinia to usługa bankowości 
telefonicznej. Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w  sprawie wykazu 
usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.  Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, 
oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na santander.pl. Infolinia 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Rankingi „Przyjazny Bank „Newsweeka”” 
przygotowywany z Kantar Polska na zlecenie Newsweek Polska oraz „Bank przyjazny Firmie” przygotowany z Kantar Polska na zlecenie Forbes Polska. Stan na 25.09.2019 r.


