KRONIKA

2019

29
x

Pracujemy w modelu Power of One. Nieustannie skupiamy się
na potrzebach biznesowych naszych Klientów, ułatwiając im
dostęp do wszystkich naszych usług, kompetencji i talentów
– kluczowych, by osiągać sukcesy.
W 2019 roku, wspólnie z naszymi Klientami, zdobyliśmy ponad
połowę wszystkich nagród przyznanych w najważniejszym
konkursie marketingowym EFFIE AWARDS.
Tak działa Power of One.
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Siejmy łąki kwietne,
ratujmy zapylacze

M

am nadzieję, że nasi czytelnicy przyzwyczaili się już do naszego dorocznego
briefu i prezentowanych rok po roku kreacji powstałych w odpowiedzi na
to twórcze zadanie dla agencji. Po miodzie pitnym, nartach, sieci kawiarni
przyszedł czas na coś całkowicie nieabstrakcyjnego, co – jak mawiają pracownicy
agencji reklamowych – doprowadzi do „egzekucji”, i to już w 2020 r. Fundacja
Kwietna namówiła nas na wspólny projekt ekologiczny. „W roku 2020 siejmy
łąki, ratujmy zapylacze” – zachęcamy na okładce tego wydania „Media Marketing
Polska”. Nota bene wnikliwym czytelnikom od razu wyjaśniamy, że na okładce
pojawił się wizerunek kwietnicy okazałej (Protaetia aeruginosa), która wprawdzie
sama nie jest zapylaczem, ale jako bardzo pożyteczny owad wyraźnie wspiera zapylacze i innych mieszkańców łąk, łęgów i lasów. To najlepsza sąsiadka zapylaczy,
mieszkanka tych samych „osiedli".
Jesteśmy przekonani, że akcja eko zapoczątkowana w tym numerze w „Kronice”
doczeka się szybkiego wdrożenia – współpracy Fundacji Kwietnej z agencją
reklamową, która odpowiedziała na nasz brief dystrybucją nasion kwiatów
łąkowych, stworzeniem nowych łąk kwietnych w wersji maxi lub mini – przy
drogach, na osiedlach, w parkach, na balkonach i parapetach.
Dzięki temu powstaną nowe miejsca do życia (i pracy) dla zapylaczy tak ważnych
w ekosystemie i choć najczęściej nie uświadamiamy sobie tego – równie ważnych
w naszym życiu.
Wszystkich czytelników zachęcamy: dołączcie do naszej akcji i siejcie łąki,
wspierajcie dzikie owady, stawiajcie dla nich domki lub hotele w swoim otoczeniu,
zróbcie coś pożytecznego dla naszych „braci rzeczywiście najmniejszych”.
A w międzyczasie rzecz jasna czytajcie „Media Marketing Polska” i naszą
„Kronikę roku”.
PIOTR MACHUL
zastępca redaktora naczelnego „Media Marketing Polska”
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Styczeń:
 avas Media Group przekształca 18 Havas Warsaw w Havas X
H
Katarzyna Szewczuk managing directorem w agencji FCB
Bridge2Fun
Anna Pańczyk CEO agencji Grey London
Do Polski wchodzi kolejny duży chiński producent smartfonów
– Oppo
Mirosław Błaszczyk zamiast Tobiasa Solorza prezesem Cyfrowego
Polsatu

Luty:
I zabela Albrychiewicz CEO GroupM w Polsce, a na stanowisku szefa
Wavemakera zastąpił ją Paweł Gala
Klara Markiewicz oraz Joanna Uniwersal objęły stanowiska strategic
director w Ogilvy
SFS Ventures i Agora udziałowcami Grupy Eurozet

Marzec:
 ublicis Media łączy Blue 449 ze Spark Foundry, a na rynku
P
pozostaje tylko Spark Foundry
Wojciech Kowalik w FCB Chicago na stanowisku senior copywritera
Kacper Kłos CEO Brand New Galaxy
Paweł Maria Kwiatkowski prezesem zarządu Walk Events
Cyfrowy Polsat wchodzi na rynek telewizji kablowej (IPTV)
Marzena Paczuska i Piotr Pałka w zarządzie TVP.
Maciej Stanecki odwołany

Kwiecień:
 ariusz Andrian w kadrze zarządzającej VMLY&R w regionie
D
EMEA. Polska regionalnym centrum kompetencji
Anna Koszur awansuje na managing directora Scholz & Friends
Warszawa
Paweł Heinze przechodzi z Ogilvy do Walk Creative
BGŻ BNP Paribas zmienia się w BNP Paribas Bank Polska
Jarosław Skorupa zamiast Sebastiana Bojemskiego dyrektorem
wykonawczym ds. marketingu PKN Orlen
Michał Lisiecki rezygnuje z funkcji prezesa PMPG (m.in. „Wprost”
i „Do Rzeczy”)

mmponline.pl

Maj:
 rey Agencją Roku, Mindshare Domem Mediowym Roku według
G
„Media Marketing Polska”
Domy produkcyjne Artcore oraz FoszerSawicki połączą swoje
struktury
Poczta Polska instaluje paczkomaty w Biedronkach
YouTube Music w Polsce
Jolanta Borowska szefową komunikacji i marketing services Nestlé
Polska
Edyta Sadowska zamiast Manuela Rougerona prezesem NC+ (ITI
Neovision)
Marcin Pery prezesem Gemius SA

Czerwiec:
 ielsen rozszerzył pomiar reklam Nielsen Digital Ad Ratings
N
w aplikacji mobilnej YouTube na 26 dodatkowych krajów, w tym
Polskę
Mariusz Pitura creative group head w Scholz & Friends Warszawa
VMLY&R z grand prix na festiwalu Cannes Lions
T-Mobile Polska wchodzi na rynek stacjonarny

Lipiec:
 ECMA: GroupM liderem zestawienia Overall Activity 2018.
R
W najlepszej trójce znalazły się też Publicis Media i Havas Media
Group.
Daniel Przygoda dołącza do Feeders Agency jako creative growth
director
PKN Orlen występuje do Komisji Europejskiej o zgodę na przejęcie
Lotosu
PKO BP zamiast Totalizatora Sportowego (Lotto) sponsorem
tytularnym Ekstraklasy
Anna Janiczek dyrektor zarządzającą ds. marketingu PZU
Agnieszka Gosiewska zamiast Elżbiety Gorajewskiej dyrektor
zarządzającą Nielsen Audience Measurement
Jerzy Hołub dyrektorem marketingu Mastercard w Polsce
Cyfrowy Polsat wchodzi z ofertą telewizji OTT
Orlen i PZU zapowiedziały powołanie własnego wspólnego domu
mediowego
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Sierpień:
 omasz Piątkowski po dwóch latach w Meetrics wraca do GroupM
T
Lena Stryjewska obejmuje stanowisko managing directora w Feeders
Agency
Słucham – pierwsza polska agencja specjalizująca się w rozwiązaniach
marketingowych wykorzystujących podcasty
Justyna Gościńska dyrektor marketingu 4F (OTCF)
Izabela Głodek dyrektor marketingu Coca-Cola Services Poland
NC+ (Canal+) kupuje Kino Świat,
największego dystrybutora filmów w Polsce
Tomasz Tomczyk rezygnuje z funkcji
prezesa K2 Internet

Wrzesień:
 OKiK wydaje zgodę na powstanie Sigma
U
Bis. Orlen i PZU chcą powołać własny dom
mediowy
Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
i KRRiT przyjęły aneks do Kodeksu
Etyki Reklamy – Kartę Ochrony Dzieci
w Reklamie
Jolanta Karny zamiast Bartosza Niewiadomskiego szefową
marketingu Aviva
NC+ zmnienia się w Canal+ (ITI Neovision)
KRRiT ogłasza start jednoźródłowego pomiaru mediów Telemetria
Polska
Commerzbank ogłasza sprzedaż mBanku, 4. banku w Polsce
Bankructwo biura podróży Neckermann Polska; pokłosie upadku
koncernu Thomas Cook

 ateusz Kirstein CMO studia People Can Fly
M
Kalina Janicka odchodzi ze stanowiska prezesa Clear Channel
Poland
Craig van Niekerk zamiast Marka Thorne’a dyrektorem marketingu
Wyborowa Pernod Ricard
Mikkel Noesgaard zamiast Michała Sobolewskiego dyrektorem
marketingu sieci komórkowej Play
Mastercard udziałowcem polskiego systemu płatności mobilnych
Blik (Polski Standard Płatności)
Ross Newens rezygnuje z funkcji prezesa 4fun Media
Bartosz Niewiadomski zamiast Anny Sambor dyrektorem
marketingu Bakallandu
T VN Discovery i Cyfrowy Polsat zapowiedziały stworzenie wspólnej
platformy wideo OTT
Katarzyna Malczewska-Błaszczuk zamiast Małgorzaty Lubelskiej
dyrektor marketingu Grupy Żywiec
Jacek Balicki, wiceprezes ds. marketingu, odchodzi z Canal+
(ITI Neovision)

Listopad:
S tartuje Disney+. Serwis nie jest jeszcze dostępny w naszym kraju
Maciej Kozina associate creative directorem w VMLY&R New York
Warszawskie studio dźwiękowe Juice jako jedyna polska firma
zostało nagrodzone złotem na festiwalu Clio Entertainment Awards
w Los Angeles
Znika Eurobank wchłonięty przez Bank Millennium
Frederic Berardi zamiast Tomasza Karczewskiego prezesem Kino
Świat (ITI Neovision/Canal+ właścicielem 70%)
Michał Włodarczyk dyrektorem zarządzającym Gemius Polska
Alpay Güner zamiast Marcina Rosatiego prezesem Media Markt
Marquard rezygnuje z wydawania prasy – znikają „Playboy”,
„CKM”, „Cosmopolitan”, „Esquire”, „Harper’s Bazaar” i „Joy”
– Ringier Axel Springer Polska
Krzysztof Wadas zamiast Marka Gonsiora dyrektorem marketingu
Agata SA

Grudzień
Powstaje Stowarzyszenie Pracodawców MOC TV,
skupiające 23 nadawców
Grzegorz Sulich chief technology officerem w BBDO Warszawa
i Molecular BBDO
OMD utrzymało pozycję największej agencji mediowej na świecie
(wg billingów COMvergence)

Październik:
 alentMedia kupuje Gamellona i powstaje grupa LTTM, która
T
zrzesza łącznie 835 kanałów YouTube mających w sumie 191 mln
subskrypcji
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Kwietna rewolucja
Już od kilku lat w Kronice Roku prosimy agencje
reklamowe o przygotowanie prac na podstawie
naszego briefu.

Do tej pory była to przede wszystkim prezentacja możliwości kreatywnych agencji, które zawsze wysyłały do nas przepiękne projekty. Tym razem postanowiliśmy wykorzystać inaczej ten
potencjał i poprosić o przygotowanie prac do briefu Fundacji Kwietna.
Razem z Fundacją chcemy rozpowszechniać wiedzę o ochronie owadów, w tym tak ważnych
dla człowieka i jego wyżywienia zapylaczy. Dzięki pomocy zaproszonych agencji pragniemy
wspomóc Kwietną w niezwykłej akcji siania dzikich łąk, które są niezbędne dla owadów. Jednym z pomysłów Fundacji jest szeroka dystrybucja nasion kwiatów, które każdy może wysiać
na balkonie lub w ogrodzie. I właśnie tego dotyczył nasz brief.
Jest duża szansa, że jeden z prezentowanych na następnych stronach projektów trafi do realizacji w Fundacji Kwietna. My w każdym razie zobowiązujemy się przekazać na wiosnę naszym
czytelnikom nasiona dzikich kwiatów wraz z instrukcją obsługi. O szczegółach poinformujemy
w social mediach i w magazynie. Pamiętajmy o owadach, a przy okazji cieszmy się już teraz,
zimą, myślą o łąkach pełnych kwiatów.

BRIEF „MMP” 2019
ZADANIA DLA AGENCJI:

Praca przygotowana przez agencję powinna obejmować oba zadania:
1. Stworzenie strategii komunikacji, opracowanie mechanizmu dystrybucji nasion kwiatowych.
2. Stworzenie opakowania nasion kwiatów oraz zaprojektowanie donicy do ich wysiewu oraz (opcjonalnie) domku dla owadów.
Uwaga! Stworzenie nazwy własnej/marki/logo samej akcji i powiązanych z nim produktów (opakowanie na nasiona, donica, domek dla owadów) mile widziane, nie jest jednak warunkiem koniecznym pracy agencji. W samą akcję eko (i przygotowanie briefu) zaangażowana jest Fundacja Kwietna.
TŁO SYTUACYJNE: Owady, nie tylko zapylacze, stanowią element niemal każdego łańcucha pokarmowego. Im mniej owadów, tym generalnie mniej wszystkich innych zwierząt i roślin. Owady
rozkładają też resztki i pełnią wiele innych ważnych funkcji, które razem zgrabnie nazywa się usługami ekosystemowymi, a ich wartość jest przeliczalna na realne pieniądze. Warto podkreślić, że
pszczoły miodne, które są obiektami działań promocyjnych, to zwierzęta gospodarskie jak krowy
czy kurczaki, dlatego są pod specjalną ochroną państwa, mają też za sobą wciąż rosnącą grupę
pszczelarzy. Trzmiele, murarki, motyle, chrząszcze i koniki polne nie mają tyle szczęścia.
UWAGI OGÓLNE: Przygotowane materiały powinny mieć formę, która pozwoli na prezentację
w medium ogólnopolskim (na łamach „Media Marketing Polska”) oraz w serwisach internetowych
(MMP24.pl i MMPonline.pl).
GRUPA DOCELOWA: Taktyczna – aktywni mieszkańcy miast, posiadacze balkonów, gotowi działać na rzecz lepszego jutra. Często zorientowali ekologicznie, świadomi konsumenci, młodzi, wykształceni. Strategiczna – wszyscy mieszkańcy miast.
CEL AKCJI: Taktyczny: zachęcić grupę taktyczną do założenia doniczki z dzikimi kwiatami na
balkonie, parapecie, przed domem. Mamy do dyspozycji 30-50 tysięcy porcji nasion, które chcemy
rozdać, bo wystarczy prosty gest, żeby stworzyć przyjazną przestrzeń dla potrzebujących owadów.
Strategiczny: zwiększyć świadomość ekologiczną mieszkańców miast, przedstawić im zalety dzikich kwiatów i korzyści, jakie może dać ich sianie dla ludzi (zarówno mieszkańców, jak i zarządców)
i przyrody. Zyskać akceptację społeczną dla takiego sposobu zagospodarowania przestrzeni. Odejście od intensywnie utrzymywanych ku ekstensywnym terenom zieleni w miastach jest jednym
z głównych wyzwań w dobie zmieniającego się klimatu.

mmponline.pl

Jak możesz wspomóc
owady,
w tym zapylacze?

SIAĆ DZIKIE KWIATY
Najlepszym sposobem wsparcia
zapylaczy jest tworzenie im miejsc
do życia, a najprościej robi się to,
siejąc DZIKIE kwiaty. Różne owady mają różne potrzeby bytowe,
mogą to być suche pnie drzew,
spokojne miejsce w ziemi czy
łodyga rośliny zielnej albo każde
inne osłonięte stanowisko. Jednak
wszystkie zapylacze mają wspólną
potrzebę – są nią dzikie kwiaty i ich
nektar (pożywienie) i pyłek (zapasy
dla kolejnego pokolenia). Ważne
jest, żeby siać dzikie kwiaty, czyli
takie, jakie można spotkać w naturze. Część gatunków jest wspólna dla całego obszaru Polski, inne
są charakterystyczne dla danego
regionu albo jeszcze mniejszego
obszaru. Sprawdzą się tu kwiaty
polne, rośliny łąk i muraw.
CZEGO NIE ROBIĆ:
– nie kosić tak często trawników,
ograniczyć uporczywe porządkowanie przestrzeni na zewnątrz;
– tradycyjne ozdobne rośliny balkonowe nie są pożytkiem dla zapylaczy. Nie sprawdzą się pelargonie,
begonie czy bratki;
– nie stosować substancji toksycznych;
– nie stawiać uli w celu ochrony
pszczół, szczególnie w miastach;
zamiast tego można stawiać domki
z materiałami gniazdowymi dla
dzikich pszczół.
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GoldenSubmarine

Autorki:
Ola Bielecka (copywriter)
Patrycja Niewiadomska (graphic designer)
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Schulz Brand
Friendly

Autorki:
Emilia Czerwiec
Paulina Pazowska
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Schulz Brand
Friendly
Autorzy:
Łukasz Gręda
Hanna Tretyak
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Schulz Brand
Friendly

Autorki:
Emilia Czerwiec
Paulina Pazowska
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Agencja Plej
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Agencja Plej
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Schulz Brand
Friendly
Autorzy:
Łukasz Gręda
Hanna Tretyak

HiBrands
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Walka o media

W 2019 r. marketerzy chętnie rozpisywali przetargi związane z planowaniem
i zakupem mediów. Prezentujemy wybrane potyczki – czasami największe w roku,
czasem te, które mimo skromniejszych budżetów budziły sporo emocji.
Na razie nic nie wskazuje na to, by batalia o media szybko się uspokoiła.
Maciej Florek

STARCOM | STARCOM

WAVEMAKER | WAVEMAKER

OMD | ZENITH

STARCOM | STARCOM

ARENA MEDIA | ZENITH

BLUEWAY COM | INITIATIVE

WAVEMAKER | UM THRIVE

STARCOM | STARCOM

HAVAS MEDIA | HAVAS MEDIA

VIZEUM | VIZEUM

MEDIACOM WARSZAWA | INITIATIVE

HAVAS MEDIA | PHD

HAVAS MEDIA | MINDSHARE

CARAT | UM

VALUE MEDIA | VALUE MEDIA

OMD | UM

MEDIACOM WARSZAWA | FULLSIX MEDIA

CARAT | ZENITH

SPARK FOUNDRY | SPARK FOUNDRY MEDIA DIRECTION OMD | ARENA MEDIA

DAWNA AGENCJA | OBECNA AGENCJA
mmponline.pl
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Konsumentem jest się
tylko przez chwilę
Rozmawiamy po twojej bardzo ciekawej
prezentacji na temat antropogenezy
i marketingu. Ale przychodzi mi na
myśl takie pytanie: czy marketerzy
rzeczywiście chcą tak dogłębnie
zrozumieć konsumenta? Czy nie jest
tak, że zamiast tego szukają prostszych
rozwiązań, jasnych procedur? Zamiast
zrozumieć, testują na ślepo różne
rozwiązania komunikacyjne?
Myślę, że jednak chcą zrozumieć konsumenta, natomiast powinni przede wszystkim próbować zrozumieć człowieka. “Konsument”
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to takie sztuczne marketingowe pojęcie.
Można obrazowo powiedzieć, że to zlepek
różnych badań, raportów, procedur. Mamy
na przykład setki raportów o generacjach
X, Y,Z, ale ginie w tym wszystkim człowiek.
Dlatego marketer powinien być antropocentryczny i czerpać z nauk takich jak antropologia czy antropogeneza. Nie zrozumiesz konsumenta, dopóki nie zrozumiesz człowieka.
Konsumentem możesz być tylko przez chwilę, a człowiekiem jesteś cały czas.
Marketerzy mają czas na zajmowanie się
antropologią? Czy naprawdę musimy aż
tak “unaukowić” marketing?
Warto się w tym momencie w ogóle zastanowić, czy marketing jest nauką. Teraz coraz

częściej się tak tę dziedzinę traktuje, m.in. dlatego, że analizujemy ogromne zbiory danych.
Ja prywatnie wypowiem opinię może niepopularną. Jeśli marketing jest nauką, to na bardzo wczesnym etapie rozwoju, jak medycyna
w średniowieczu, wiele jeszcze przed nami.
Kiedy w średniowieczu bolała noga, to lekarz
smarował maścią z pięciu dziwnych składników, albo kazał upuścić krwi, albo nogę amputował. Marketing dzisiaj wciąż tak trochę
funkcjonuje, wiele działań jest prowadzonych
nieco po omacku. Uważam, że są dwie główne
drogi rozwoju – wspomniana analiza danych,

mmponline.pl

Fot. Rafał Meszka

– Marketerowi więcej da przeczytanie książki o antropologii niż nawet dobrej
książki o samym marketingu – mówi Sebastian Szade, strategy & innovations
director w agencji Starcom.
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ale także zwrócenie się w kierunku nauk o
zasięgi organiczne komunikacji marek w social
człowieku. Warto śledzić np. antropogenezę,
mediach zaczęły spadać, marketerzy uznali,
gdzie dzieje się bardzo wiele. Co 2-3 tygoże Facebooka trzeba wykorzystać jak kolejne
dnie pojawiają się nowe publikacje uznanych
płatne medium do budowania zasięgu, a buośrodków naukowych, które rzucają zupełdowanie zaangażowania zeszło na drugi plan.
nie nowe światło na to, co wiemy o człowieku.
Wracając do lovebrandów, czy nie
A czy mamy na to czas? Jeżeli marketing chce
uważasz, że mamy teraz wysyp
być skuteczny i dodatkowo ma ambicje stać
lovebrandów związanych z nowymi
się prawdziwą nauką, to nie mamy wyboru i
technologiami? Chodzi mi o marki takie
nie możemy zadowolić się kolejnym raportem
jak Tesla, Netflix czy Spotify. Czy wręcz
o milenialsach. Marketing, jeżeli chce iść do
nie jest tak, że w sercach ludzi nie będzie
przodu, musi stać się prawdziwie interdyscyza chwilę miejsca na marki z bardziej
plinarny i czerpać z dokonań nauki. Dlatego
tradycyjnych kategorii?
uważam, że marketerowi więcej da przeczyZgadzam się, że wymienione marki to lotanie książki o antropologii niż nawet dobrej
vebrandy, ale zastanówmy się nad skalą zjaksiążki o samym marketingu.
wiska. Szacujemy, że w Polsce z Netfliksa
To jest konieczność dla wszystkich marek,
korzysta jakieś 800 tys. osób. To wciąż mało
nawet dla marki proszku do prania?
w porównaniu z 20 milionami oglądającymi
Jeżeli twoim klientem nie są altelewizję lineraną. Jednak z drugiej
gorytmy, ale prawdziwi ludzie,
strony zwróćmy uwagę, że wpływ
to tak. Mam złą wiadomość dla
Netfliksa jest znacznie szerszy. Miliony
wszystkich marketerów: rzetelne
Polaków, którzy nie mają wykupionej
Mam złą wiadomość dla marketerów:
poznanie człowieka jest konieczsubskrypcji słyszało o Netfliksie, wie,
ne. A proszek powinien wiedzieć
że za rogiem jest ta nowa, „lepsza” rzerzetelne
poznanie
człowieka
jest
o człowieku szczególnie dużo,
czywistość. Ich stosunek do tradycyjkonieczne. A proszek powinien
bo w tej kategorii ogromną rolę
nej telewizji już nie będzie tak ciepły
odgrywają różne mechanizmy
jak dawniej. Wracając więc do pytania,
wiedzieć o człowieku szczególnie
podświadome. W przypadku sate nowe lovebrandy nie mają jeszcze
mochodów jest pewnie nieco inawielkiej skali w Polsce, ale „stare” mardużo, bo w tej kategorii ogromną rolę
czej – parametry, cena są ważne i
czy kategorie nie mogą wcale spać
odgrywają mechanizmy podświadome ki
wpływają na świadome wybory.
spokojnie.
Z codziennymi dobrami jest za to
To trochę tak jak z piwami
tak, że behawiorystyka ma duże
kraftowymi? Ich udział rynkowy
znaczenie, a to są mechanizmy
to tylko kilka procent, ale krafty
wykształcone podczas ewolucji. I właśnie an- komunikacji, ale uważam, że w tej kategorii wywróciły do góry nogami myślenie
liczy się przede wszystkim zaufanie. W kate- konsumentów o całej kategorii, o piwach
tropogeneza pomaga nam je zrozumieć.
Dziś każda marka chce być uważana za au- goriach użytkowych czy w takich, gdzie rela- mainstreamowych?
tentyczną. Wiem, że ty uważasz, że w dzie- cja jest słaba, bo produkt kupuje się rzadko, Z Kraftami historia jest jeszcze inna i chętnie
dzinie autentyczności w komunikacji mar- budowanie lovebrandu nie ma sensu.
opowiadam ją klientom na przetargach. Nie
ketingowej dokonał się regres i kampanie Czyli lovebrand to idea do realizacji tylko
udało im się zbudować udziałów rynkowych,
np. z lat 60. były o wiele bardziej auten- dla niektórych marek?
bo to są piwa na raz. Niestety większość krafTak, i nie chodzi tylko o to, że idea ta sprawdza tów nie dowozi obietnicy zawartej na etykiecie.
tyczne.
Tak, autentyzm jest istotny, bo ewolucja wy- się dobrze w niektórych kategoriach. Chodzi Jakość, smak nie są adekwatne do całej otoczki,
pracowała w nas mechanizmy rozpoznawania także o to, że konsument nie jest w stanie jaka jest wokół kraftów. Dlatego wielu konsufałszu. Tymczasem mam wrażenie, że reklama utrzymywać intensywnych relacji z dużą licz- mentów wraca do lagera, tak jak na przykład ja.
dzisiaj ma tendencję do zamazywania prawdy bą marek. O ilu jest w stanie powiedzieć, że I dopiero teraz przypominamy sobie, dlaczego
i odwracania kota ogonem. Jeżeli np. jakaś ka- je kocha? Nie widziałem żadnych badań, ale lager stał się i jest nadal najpopularniejszym
tegoria traci na znaczeniu, to w reklamie usły- podejrzewam, że podobnie jak w przypadku piwem. Bo jest powtarzalny, obliczalny, niezaszymy, że jest zupełnie inaczej. Kiedyś marki bliskich relacji z ludźmi, bliskie relacje można leżnie od marki smakuje podobnie i smakuje
były bardziej szczere, nie bały się powiedzieć mieć z 4-5 markami. Nie więcej.
większości piwoszy. Ale zgodzę się ze stwierna przykład, że nie są numerem 1. Tak jak zro- To marzenie marketera, aby ludzie trakto- dzeniem, że długa półka piwa zmieniła nieco
biła marka Avis. Z dumą podkreślała, że stara wali markę jak przyjaciela. Kilka lat temu, postrzeganie tej kategorii przez konsumentów.
kiedy rozwijały się szybko social media, Kiedy na półce stoją wymyślne krafty, konsusię bardziej od większego rywala.
Skoro mówimy o markach, czy każda może wydawało się, że ta wizja jest bliska rea- menci nie patrzą już tak przychylnym okiem
lizacji. Wydawało się, że konsument przez na Tyskie czy Żywca, będą wobec tych marek
kiedyś stać się lovebrandem?
Pracowałem kiedyś dla banku i się moc- Facebooka będzie codziennie rozmawiał bardziej wymagający.
no nad tym zastanawiałem. Banki próbują ze swoją marką jak ze znajomym. Okazało Rozmawiał: Tomasz Wygnański
dorzucić elementy emocjonalne do swojej się to jednak utopią.
Trudno jednoznacznie powiedzieć, dlaczego
tak się stało. Swoją rolę odegrała i polityka Facebooka, i samych marketerów. Z chwilą kiedy
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Marki, które zauważyliśmy
Co roku w „Media Marketing Polska” piszemy o setkach brandów. Te, które zasługują
na nagrody za wyjątkowe wyniki, honorujemy w naszym majowym raporcie
„Marka, Marketer Roku”. Poniżej prezentujemy bardziej subiektywne zestawienie.
To marki, które zauważyliśmy w roku 2019, które nas czymś zadziwiły,
zaintrygowały. Niektóre znakomitą sprzedażą, inne – niebanalną kampanią, a jeszcze
inne – wyznaczają nowe trendy, chociaż działają na niewielką skalę.

1. XIAOMI

Kolejny chiński producent szturmem zdobywa nasz rynek smartfonów. Korzysta trochę na
kłopotach Huawei (amerykańskie sankcje, niepewność co do współpracy z Google negatywnie wpłynęła na sprzedaż produktów tej marki), ale przede wszystkim zawdzięcza to mocnej
pozycji value for money, czyli oferowaniu
dopracowanych stylistycznie i dobrze jakościowo wykonanych urządzeń w atrakcyjnych cenach. Poza tym główną ofertę, czyli smartfony
i akcesoria do nich, „obudowała” zadziwiająco
szeroką gamą produktów i urządzeń codziennego użytku: od elektrycznych hulajnóg, przez
odświeżacze powietrza, „inteligentne” żarówki
LED, mały sprzęt AGD, akcesoria łazienkowe,
po odtwarzacze multimedialne wideo, telewizory i laptopy. Na razie unika dużych, drogich
kampanii reklamowych, za to konsekwentnie
buduje społeczność „zwykłych” (a nie opłacanych) fanów – ambasadorów marki. I jak widać – skutecznie.

2. PEKAO SA

„Zrepolonizowany” w 2017 r. krajowy gigant
bankowy po latach pod skrzydłami włoskiego UniCredit przebudził się marketingowo,
zwiększa nakłady na reklamy i to przynosi mu
efekty: w trakcie 9 miesięcy 2019 r. otworzył
ponad 340 tys. rachunków, o 18% więcej niż
w 2018 r., a co ważniejsze – wśród nowo otwartych rachunków ma rekordowo wysoki
przyrost aktywnych klientów mobilnych, i to
o ponad jedną trzecią rok do roku (do 1,6 mln).
Cyfrowa transformacja to dziś dla banków być
albo nie być. Pekao pokazuje, że oprócz tego,
że wielki i „polski”, chce też być nowoczesny.
I zupełnie subiektywnie jego nowa platforma
reklamowa, m.in. z górskimi klimatami (Andrzej Bargiel, Miłka Raulin), po prostu nam
się podoba.
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3. DACIA

Może marka ta nie jest obiektem westchnień fanów motoryzacji, ale rumuński
producent pod skrzydłami francuskiego
Renault pokazuje, na co go stać. Żaden
inny wytwórca samochodów nie zanotował u nas w minionym roku takiego
wzrostu sprzedaży – o ponad 26%, podczas gdy cały rynek urósł o 3%. Procentowo wyższy wzrost (+30%) osiągnęło
jedynie BMW, ale ilościowo bawarski
producent sprzedaje u nas o połowę mniej
samochodów niż Dacia. Dzięki temu rumuńska marka stała się piątą najchętniej
kupowaną marką aut w Polsce. Jej hitem
sprzedażowym okazał się model Duster
– czwarty najczęściej kupowany w ub.r.
(wzrost o ponad 50%) i najczęściej wybierany przez klientów indywidualnych.

4. ETNO CAFÈ

Wyróżnienie dla polskiej marki, która może nie
jest tak potężna jak inne w tym zestawieniu, ale
rzuca wyzwanie takim potentatom jako Costa
czy Starbucks. W przypadku Etno Café doceniamy ciekawy koncept oparty nie tylko na
sieci kawiarni, ale także sprzedaży kawy oraz
„browarze” produkującym Cold Brew Coffee.
Ujęły nas także autentyczne zaangażowanie
w sprawy CSR, nietuzinkowa komunikacja
oparta na influencerach oraz zbieranie funduszy na rozwój z pomocą crowdfoundingu.
W sumie mieszanka, której mogą pozazdrościć
najwięksi konkurenci. Tak jak i mieszanek serwowanych w kawiarniach Etno Café.

5. YOPE

Marka kosmetyków naturalnych jeszcze niedawno znana jedynie ekohipsterom, dzięki
wyrazistej strategii i spójności działań przeszła
błyskawiczną przemianę i trafiła do dystrybucji masowej. Pierwsze testy odbyły się na żywej tkance skórnej właścicieli w 2014 r. Dziś
w ofercie Yope znajdują się płyny do kąpieli,
kremy do rąk, balsamy do ciała, a także naturalne środki czyszczące. Czysty skład, nieoczywiste, przyjemne zapachy, miły oku design,
prosta, choć nowoczesna filozofia wyróżniają
markę również na europejskim rynku. Jako
jedna z pierwszych zapoczątkowała akcję przerabiania opakowań po swoich kosmetykach na
opłatki PET, z których powstają nowe opakowania firmowych produktów, a za każdą przesyłkę z opakowaniami po zużytych produktach
oferowano zniżkę. Marka nieustannie poszerza
portfolio i jest obecna w niemal wszystkich kanałach dystrybucji – trzymamy kciuki za dalsze
sukcesy i podbój zagranicznych rynków.
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Love brands,
których w Polsce nie ma
Niektóre zostały wycofane z rynku. Na inne, kochane za granicą,
Polacy wciąż czekają. Prezentujemy listę 12 światowych
brandów, których nie ma w Polsce.
Magdalena Soroczyńska

MARKS & SPENCER

Pojawił się u nas już w 1999 r., kiedy nie było
jeszcze takich sieci jak Zara, H&M czy Reserved.
Rozwinął sieć 11 salonów w największych miastach. Po 18 latach działalności zamknął ostatni
sklep. Wycofał się również z 7 innych rynków. Rezygnacja z biznesu w Polsce
wiązała się ze słabymi wynikami finansowymi i niepewną perspektywą rozwoju
– zbyt małą liczbą salonów i niewielkimi obrotami. Marka nie dostosowała się do
trendu mody fast fashion oferowanej przez dzisiejszych potentatów jak H&M czy
Zara. Klasyczne wzory i wysokiej jakości ubrania przegrały z szybko zmieniającymi się trendami modowymi i niskimi cenami.

MINUTE MAID

To flagowy sok koncernu Coca-Cola popularny w USA.
U nas zastępuje go marka Cappy, której szata graficzna jest bardzo podobna. Jednak nie wszyscy pamiętają,
że Minute Maid w latach 90. był przez chwilę dostępny w Polsce, ale tylko w formie świeżych soków sprzedawanych z lodówki. Na
podstawie licencji dystrybuowała go firma Danone dysponująca odpowiednią
logistyką dla tego rodzaju produktów. Polacy nie znali jednak wówczas kategorii
świeżych soków, a produkt wydawał się zbyt drogi.

KELLOGG’S

Największa na świecie marka płatków śniadaniowych nie jest obecna nad Wisłą, choć
Amerykanie próbowali przebić się tutaj ze
swoim produktem kilka razy przez firmy dystrybucyjne. Produkty Kellogg’s były
prawdopodobnie zbyt drogie. Co ciekawe, firma posiada w Polsce dużą fabrykę,
ale jedynym dostępnym produktem koncernu Kellogg's są chipsy Pringles. Słynne płatki śniadaniowe można tylko czasami kupić w Polsce w ramach promocji
w niektórych sieciach.
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GAP

Amerykańska marka odzieżowa pojawiła się w Polsce w 2011 r., otwierając trzy
sklepy – w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu. Zaledwie po czterech latach Gap
zniknął z rynku ze względu na wycofanie się Empik Media
& Fashion z dalszej dystrybucji brandu w Polsce. Produkty
Gap nadal dostępne są dla Polaków przez europejski sklep
online Gap.eu, a także niektórych sprzedawców multibrandowych jak Zalando. Tu warto dodać, że nadal nie jest dystrybuowana w Europie tańsza, a lubiana przez wielu marka
Gapa – Old Navy.

CHEVROLET

Koncern motoryzacyjny General
Motors w 2015 r. wycofał markę
z polskiego rynku, ponieważ cenowo mocno konkurowała z europejskim brandem firmy – Oplem, a oferowała niemal
identyczne samochody. Kilka lat później General Motors
pozbył się z kolei Opla, sprzedając koncernowi PSA, i niemal całkowicie opuścił Europę, koncetrując się na Amerykach i Azji. Niemal, bo działa wciąż europejska spółka
Cadillac Europe GmbH, która jednak skupia się tylko
na samochodach luksusowych koncernu GM – Cadillac,
a także kultowych modelach Chevroleta jak Corvette.
Można je kupić także w Polsce.
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TACO BELL

DUNKIN DONUTS

Amerykańska marka pączków dwukrotnie
wchodziła na polski rynek. I dwukrotnie nie
została dobrze przyjęta. Po pierwszej próbie
w 2002 r. firma wycofała się z rynku, tłumacząc, że Polacy nie są jeszcze gotowi na takie smaki. Kolejny raz marka pojawiła się
w naszym kraju w 2015 r. za sprawą firmy Varsovia Food Company, która zaplanowała zbudowanie 44 kawiarni DD. Ostatecznie udało się uruchomić 8 w Warszawie
i Łodzi. Ich działalność trwała trzy lata i w 2018 r. marka pożegnała się z Polską.

OLAY

Amerykańska sieć barów szybkiej obsługi, specjalizująca się
w potrawach meksykańskich
i meksykańsko-teksańskich, była
obecna na naszym rynku w latach 90., zwykle w lokalizacjach
razem z Pizza Hut i KFC. Wówczas te wszystkie marki
należały do koncernu PepsiCo. Jednak ze względu na
niewielkie zainteresowanie meksykańskim fastfoodem
w 1993 r. zamknięto bary w Polsce. W 1997 r. biznes
restauracyjny PepsiCo odłączył się od koncernu pod
nazwą Trigon, który następnie został przemianowany
na Yum! Brands. W Polsce operatorem dwóch marek
Yum! Brands – Pizza Hut i KFC – jest firma AmRest.
Czy możliwy jest powrót Taco Bell?

HSBC

Największy europejski bank w 2011 r.
wycofał się z obsługi klientów detalicznych i mikrofirm,
nadal oferuje obsługę klientów korporacyjnych. Patrząc
na postępującą konsolidację naszego sektora bankowego i jego konkurencyjność, powrót HSBC na rynek detaliczny wydaje się mało prawdopodobny.

Amerykański koncern Procter & Gamble w 2003 r. udostępnił Polkom kosmetyki pielęgnacyjne Olay, które już
wcześniej były obecne pod nazwą Oil of Olaz. Ówczesny
dyr. generalny P&G w Polsce – Alex Tosolini – podkreślał, że Olay będzie walczyć na bardzo konkurencyjnym rynku, gdzie silną pozycję
mają marki lokalne. Ambasadorką marki była Joanna Brodzik, która mówiła w reklamie, że pierwszy krem Olay dostała od swojego taty, kiedy miała 17 lat...
Olay uruchomił także w Galerii Mokotów w Warszawie pierwszy na świecie salon
firmowy, w którym w zakupach klientom doradzały wykwalifikowane kosmetyczki.
Kremy produkowano w fabryce P&G w Aleksandrowie Łódzkim. W 2017 r. marka
zaprzestała oficjalnej sprzedaży ku rozpaczy wiernych konsumentek, które obecnie
kupują ją na aukcjach na Allegro.

TESLA

MARIE CLAIRE

CADBURY

Francuski magazyn dwukrotnie debiutował
na polskim rynku wydawniczym. Pierwszy
raz w 1998 r. za sprawą Mc Press, którego współudziałowcem było szwajcarskie wydawnictwo Edipresse. Jednak już w lutym 2000 r. tytuł zamknięto z uwagi na niewielką sprzedaż (50-70 tys. egz). Do wydawania pisma przymierzał się również Hearst-Marquard Publishing, który jednak zawiesił projekt i wprowadził na polski rynek
inny francuski tytuł –„Madame Figaro”. Po „Marie Claire” sięgnęło wówczas wydawnictwo Hachette Filipacchi, które do grudnia 2005 r. redagowało tytuł. Sprzedaż
„MC” wynosiła ok. 60 tys. egzemplarzy, a na promocję magazynu w 2004 r. wydano
4 mln zł, ale i to nie pomogło, by utrzymać pismo. Zamknięcie „Marie Claire” przypisywano późnemu debiutowi w stosunku do konkurencji.
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Dzieło Elona Muska, najgorętsza
marka motoryzacyjna, nie ma wciąż
salonu w naszym kraju. Ale nie jest też
tak, że nie można jej oficjalnie kupić,
bo Tesla niedawno udostępniła na
stronie WWW konfigurator dla użytkowników z Polski, ale ceny są w euro, nie uwzględniają
podatków, a po samochód trzeba jechać do fabryki Tilburg w Holandii. W Polsce jest już za to oficjalny punkt
serwisowy Tesli. Najbliższy salon – wciąż w Berlinie.

Kochana przez Brytyjczyków czekolada była przez
pewien czas dostępna w Polsce, w latach 90. Jednak sytuacja się skomplikowała,
kiedy w 1999 r. koncern Cadbury przejął prawa do
marki E. Wedel. Brytyjczycy słusznie postawili na szacowną polską markę. W 2010 r. spółka Cadbury Wedel została kupiona przez amerykański koncern Kraft
Foods (a potem przejęta przez azjatycką firmą Lotte),
wówczas Brytyjczycy całkowicie wycofali się z Polski.
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A można
nie przyjść?
Jak mam podsumować
rok 2019 w reklamie?
Jakie wybrać spoty
i według jakich
kryteriów oddzielić
ziarna od plew? Ominę
klucz konkursowy i skupię
się na tych kampaniach,
które stworzono dla
prawdziwych klientów
za prawdziwe pieniądze,
no wiecie – na takich
reklamach, co to je każdy
mógł zobaczyć w sieci
lub TV.
Paweł Jan Nowak, art director,
Saatchi & Saatchi IS
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K

iedy przeglądałem tegoroczne kreacje
w poszukiwaniu perełek, przypomniał
mi się pewien żart. Ten o smoku, co siedzi w lesie i sporządza Excela ze spisem leśnych
żyjątek, ustawiając je w kolejności do pożarcia.
Zwierzęta słuchają ogłaszanego przez smoka
porządku konsumpcji z przerażeniem i bez
protestu. W sobotę wypada kolej na zajączka.
Wtedy zajączek podrywa się na równe nogi i zadaje smokowi niewygodne pytanie.
O analogii będzie później, zacznijmy od chronologii. Wszystkie reklamy, o których będzie tu
mowa, ukazały się w okolicy wiosny i lata.
Wystartujmy może od czegoś wesołego, a więc
od piwa, lecz takiego innego, bezalkoholowego. Producenci tego typu napojów, na które
latem obserwowaliśmy wyjątkowy urodzaj, raz
po raz pokazują nam zalety bezalkoholowego,
przeważnie akcentując możliwości podejmowania aktywności fizycznej. Że to takie piwo
dla sportowców, napój, który nie zabija spontaniczności, że dla młodych, a nie dla starych
w knajpach, że je wypijesz na zewnątrz: przy
ognisku i w kamperze, wtedy, kiedy biegasz,
skaczesz, latasz, pływasz. Niektórzy producenci postanowili nazywać ten napój energetykiem. Nagle w kwietniu, w samym środku
chrześcijańskiej Polski, pojawia się kampania
Radlera z Warki, oczywiście 0 procent. Siedzisz
przed dziennikiem, jak gdyby nigdy nic, a tu

na ekranie zapada noc ciemna i widać zamczysko. Zakapturzona postać w płaszczu mknie
korytarzami mrocznej posiadłości. Dociera do
kołyski, która jest bujana przez dandysa, co nie
odbija się w lustrze. A co w kołysce? Nasz radlerek. A czemu ten mrok wszędzie? Bo ów napój uwarzony jest z dodatkiem ciemnego piwa.
Konwencja jak z horroru, wystrój, jakiego
szwedzki meblowiec nie oferuje, ciemne barwy
i niepokój. Taką reklamę dostajemy. No i produkt podany w czarnym wózeczku, a nie w rękach uśmiechniętej pary na wakeboardzie. Ale
to nie koniec, bo jednak staremu wampirowi
pasowałoby bardziej normalne piwerko, a nie
takie bez alkoholu. Kurtyna! A gdzie sport?
Wigor? Spontaniczność? Dostaliśmy tylko żart
tatusiowy „Ale o alkoholu – znowu zapomnieli” i to tyle… I to wystarczy? Moim zadaniem:
tak. Wystarczy, by zapamiętać, co to za napój.
Taki z ciemnym piwem. A tymczasem tłum
wiecznie ucieszonej spontanicznej młodzieży
musi się prześcigać o to, jakie piwo będzie na
przedzie. A na koniec roku i tak nikt nie będzie
go pamiętał.
W czerwcu pojawiły się w internecie spoty reklamujące portal z darmowymi ogłoszeniami.
Kiedy myślisz o takim briefie, raczej nie przewidujesz dużej szansy, że będzie można z tego
wycisnąć jakąś ekscytującą kampanię. Bo jak
zrobić reklamę, która ma mówić o sprzedaży
i to tak, by nas nie bolało nic w środku? Zazwyczaj w spocie takiego portalu ktoś mnie
pyta: czemu ja tam nie kupuję wszystkiego?
Przecież, ma się rozumieć, tylko tam znajdę
to, czego szukam, i nigdzie indziej, absolutnie!
Albo że teraz mają taką nową apkę na smart-
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fona, więc jeśli nawet do tej pory kupowałeś
tylko u nich, to teraz możesz i ciąglej, i wszędziej. Ach, no i jak tak ci dobrze idzie, to za
to wszystko dostaniesz punkty, które teraz
możesz wymieniać na rabaty właśnie tu, albo
cybermonety, którymi możesz u nich... no
sami rozumiecie. Jak zatem wyjść z tego całego wyścigu z twarzą, by nie zostać rabatowym
mistrzem? Pojawienie się serii reklam portalu
OLX o nazwie „A co gdyby?” udowadnia, że
jednak się da! Kampania w ogóle nie skupia
się na tym, czym portal z ogłoszeniami jest,
ale na tym, co tam się dzieje. A konkretniej:
co tam się dzieje niedobrego. Odważnie wypunktowuje powszechne przewinienia, które
powielają użytkowcy takich miejsc w sieci,
czyli ich konsumenci. Każdy przypadek pointuje: „W internecie bądź sobą, chyba że jesteś chamem, wtedy bądź kimś innym!”. Od
pierwszego poprzez kolejne wszystkie spoty
noszą znamiona społecznej kampanii przeciwko złym praktykom internetowych handlarzy.
Zamiast marchewki i zakrzywiania rzeczy-
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niechcenia, prostym, zwyczajnym językiem.
To nie jest bynajmniej napisany voice over.
To są prawdziwe mięsiste słowa. Mężczyzna
przeprowadza nas skrótem przez swoje życie.
Mówi o tym, że uwielbia pracować w sadzie
i w zasadzie to było jego marzenie. Nie jest to
nic odkrywczego i elektryzującego. Ale facet
jest prawdziwy. Nie sposób mu nie uwierzyć.
Okej. Skoro już jesteśmy w sadzie to, uwaga,
teraz pewnie będzie produkt. Hmm… No
nie. Nic. Ani słowa o soku! Gdzie się podziały
zderzające się ze sobą owocki w slow motion?
Jabłka majestatycznie wpadające do wody?
Albo cudownie pokazywane misterne sterty
jabłek układane z gracją przez baśniowo wyglądających sadowników? No nie ma! Cały
czas widzimy i słyszymy sepleniącego pana,
który mówi o sadzie i bynajmniej nie próbuje
nas zapewnić o tym, że nie stosuje oprysków.
A jak wyciska, to nie
konserwuje. Cukru nie
dosypuje. Wody nie dolewa. Mówi za to, że lubi,
jak sad się rozwija i że
Żadna z wymienionych kampanii nie
jest dumny, że robi to, co
próbowała się wpisać w aktualny
robi. Prostym językiem
wypowiada swoją prawnurt, jakim płynie konkurencja,
dę. Zamiast zapewnień
i jedynie skupić wysiłki, by to samo
o wyjątkowości soku dostajemy zatem krótką forpowiedzieć głośniej i wyraźniej. Ich
mę dokumentalną o sadowniku. I co ja mam
twórcy zrobili coś zupełnie innego
teraz myśleć o tym soku?
W zasadzie o jakim soku?
Przecież słowa o nim nie
wistości o wyjątkowości i cudowności tego było. Wiem za to coś o sadowniku: że jest sokonkretnego portalu dostaliśmy radę, by nie lidny, że jest szczery, prosty i prawdziwy. Jak
być chamem i nie okradać małych harcerzy. To widzę logo „Bracia Sadownicy” na butelce
chyba lepsze niż sytuacja, w której ktoś znowu napoju, myślę o nim podobnie – że prawdzipróbuje cię przekupić kuponem rabatowym, wy. I jeszcze że nikt mnie to tego nijak nie
zmusił, bo to moje zdanie.
żebyś nie zapomniał i wrócił.
Do tej listy dorzucę jeszcze jabłka. A dokład- Żadna z wymienionych wyżej kampanii nie
niej soki jabłkowe Braci Sadowników, którzy próbowała się wpisać w aktualny nurt, jakim
tłoczą je w różnych wariantach, dodając jakiś płynie konkurencja, i jedynie skupić wysiłki,
składnik do jabłkowej bazy i tworząc tym sa- by to samo powiedzieć głośniej i wyraźniej.
mym ciekawy smak. No super! To jest dopie- Ich twórcy zrobili coś zupełnie innego. Na
ro wyzwanie dla kreacji! Jak zareklamować koniec wreszcie, wracając do historii o leśnej
najpopularniejszy chyba w Polsce rodzaj soku polanie, to sprawy się miały tak: zjawił się
owocowego z niezbyt egzotycznie brzmiących tam smok z listą, na której miał rozpisane,
Śmiłowic pod Włocławkiem, żeby nie popaść kto i kiedy ma się stawić, by zostać pożartym.
w epigonizm i banał? W spocie wita nas po- Wyczytując, dotarł do zajączka, który pyta:
ranek, zapewne w Śmiłowicach. Słyszymy „A można nie przyjść?”. Na to smok: „Możmęski głos z offu. Właściciel głosu przedsta- na! Wykreślam”.
wia się i widzimy go, jak stoi w przybudówce
czy garażu, reperuje silnik – nie bardzo wiadomo jakiej maszyny. Człowiek ów spokojnie
opowiada swoją historię. Że urodził się tu
i tu i tylu ich w domu było i że on te silniki zawsze lubił. Mówi po swojemu, tak od

MEDIA MARKETING POLSKA

107

KRONIKA

Żenada w pigułce
Reklamy leków i suplementów diety to kategoria, która budzi w nas gwałtowne
i często negatywne emocje. Być może nawet część najbardziej irytujących reklam
wspiera sprzedaż, ale nie zmienia to naszego stosunku do tych kreacji.
Wiadomo, że wzdęcia, hemoroidy i suchość w pochwie to tematy trudne,
ale są reklamy, których po prostu nie da się oglądać. Poniżej prezentujemy
subiektywny przegląd najbardziej żenujących kampanii 2019 r.

1

3
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PROCTO-HEMOLAN CONTROL

2

ESTABIOM

DX2

4

NOVOSTELLA

Topowe miejsce w naszym rankingu.
Szczególnie dumni mogą być mieszkańcy
prezentowanej w spocie miejscowości
Hemoroidy. Jakoś im nie zazdrościmy sukcesu.

Szampon, który odmieni męskie siwiejące włosy
w lśniące i zawsze dobrze ułożone fryzury.
Wszystko super, ale martwi nas, co napisano
małym drukiem: na efekt działania mogą mieć
wpływ m.in. tryb życia i warunki środowiska
naturalnego. Pytanie więc, czy szampon działa,
czy nie.
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Suplement z portfela USP Zdrowie ma
niepokojące hasło „dba o mikrobiom Twojego
dziecka”. Czy naprawdę jest to dzieciom
potrzebne? A może kojarzy im się z mikrobami?

Już sama nazwa tego produktu zaskakuje.
Negatywnie. Podobnie jak cała kreacja.
Zmartwione kobiety, do których adresowana jest
reklama, zwiędną jak róża bez DHEA.
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5

PROBIOHEPA

6

APETIZER SENIOR

7

BERIMAL

8

INOVOX EXPRESS

9

EXTRABIOTIN
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Ktoś chyba nie dokończył nazwy tego
kolejnego supersuplementu. Chodzi
o tani probiotyk. W tym spocie niemal
wszystko jest szare jak mydło.

Słowo „suplement” robi się już nudne, dlatego
skupmy się na naukowym podejściu do tego
produktu. Zawiera on skoncentrowany ekstrakt
z bergamoty „ActiBPF”. Bergamota brzmi fajnie,
prawie jak Bardotka, ale to tylko pomarańcza.

Tu autorzy zasugerowali, że bohaterka cierpi
na rozdwojenie jaźni, a ona bardziej martwi
się jednak o rozdwojone końcówki włosów.
W spocie pada jeszcze zdanie, że produkt
wytwarza znana firma farmaceutyczna, ale jej
nazwy nie podano. Należy to chyba uznać za
zwycięstwo kreacji i wyjście poza standard.

10

Jeśli seniorzy nie chcą jeść, to na pewno zjedzą
ten wspaniały suplement dla podeszłych
niejadków i odmienią swoje życie. A jak zacisną
usta?

Prawdopodobnie brief kreatywny był
bardzo krótki i brzmiał: Dajcie jak najwięcej
fioletowego!

HALITOMIN

W reklamie tego środka do walki z nieświeżym
oddechem producent powołuje się w spocie na
badanie konsumenckie... tylko – jak czytamy na
stronie – wzięło w nim udział zaledwie 26 osób.
Z tego 3 odpowiedziały, że w porównaniu z gumą
do żucia Halitomin zadziałał lepiej i likwiduje
nieprzyjemny zapach z ust. Powtórzmy: 3 osoby.
Musiały mieć nadprzyrodzony dar przekonywania.
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O przewidywania dotyczące roku 2020

BARTEK CYMER,

dyrektor zarządzający,
Peppermint powered by Quad

Jaki będzie
najpopularniejszy
buzzword
branżowy w roku
2020?

AI.

DTC, direct to consumer. Wraz z rozwojem platform streamingowych właściciele treści wideo chcą docierać bezpośrednio do
konsumentów. W trendzie tym są nie tylko serwisy SVoD, ale
też telewizyjni nadawcy, którzy za pomocą m.in. swoich aplikacji
mobilnych, playerów, smart TV, telewizji hybrydowej wchodzą
w bezpośrednią relację z widzami.

Czy mamy bać
się spadku
dynamiki rynku
reklamy?

Musimy być na to gotowi. Ekonomiści zwiastują kryzys gospodarczy, widzimy już pierwsze symptomy w Niemczech. Kryzys będzie
miał negatywny wpływ na polską gospodarkę.
To się musi odbić także na rynku reklamy.
Może jeszcze nie w 2020, ale do tego momentu bliżej niż dalej.

Dane ekonomiczne pozwalają w spokoju myśleć o przyszłym roku.
Wzrost PKB według prognoz ma sięgnąć 3,6%, a to oznacza, że
Polacy nie zamierzają kupować i konsumować mniej. Sam rynek
reklamy będzie zasilany pozytywnymi impulsami takimi jak UEFA
Euro 2020 oraz letnie igrzyska olimpijskie w Tokio, powiększenie
panelu telemetrycznego oraz wdrożenie do badania treści streamowanych.

Jaki będzie
efekt wojny
serwisów VoD?
Co to oznacza dla
telewizji?

Paradoksalnie telewizja może skorzystać,
przynajmniej chwilowo. Wejście Disney+,
Apple TV+, HBO Max sprawi, że użytkownicy pogubią się w ofercie, a prawdopodobnie
mało kto zdecyduje się na zakup wszystkich
usług, aby pokryć zapotrzebowanie na ulubione produkcje.

Rozwój serwisów streamingowym mocno stymuluje rozwój tradycyjnych nadawców telewizyjnych. Nigdy w historii tak wiele nie
wydawano na produkcję treści wideo i nigdy w historii widz nie
miał tak łatwego dostępu do treści – kiedy chce, gdzie chce i na
jakim chce ekranie. Efekt wpływu na widownię linearną jeszcze
nie jest mocno odczuwalny, ale presja konkurencyjna wzmaga
wysiłki nadawców do tworzenia własnych, nowoczesnych rozwiązań streamingowych.

Kibicuję Polsce.

Euro przede wszystkim wygrają kibice. Pierwszy raz Euro odwiedzi tak wiele państw i pierwszy raz mecze Euro będą tak łatwo
dostępne nie tylko w telewizji, ale także online. Piłkarsko, mimo
że bukmacherzy wskazują Anglię jako faworyta, ja będę kibicował
drużynie Belgii, wierząc, że uda im się osiągnąć historyczny sukces. Na pewno Romelu Lukaku w ataku mocno przybliża Belgię
do sukcesu. Bardzo też wierzę, że poprawimy wynik z Euro 2016
i tym razem osiągniemy fazę medalową.

Kto wygra Euro
2020? Które
miejsce zajmie
Polska?
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WOJCIECH KOWALCZYK,

zastępca dyrektora ds. komunikacji i rozwoju produktu
Biura Reklamy TVP
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pytamy branżowych ekspertów

DOMINIK WAŁĘGA,

chief digital officer, Havas Media Group

MARCIN DEC,
CEO IPG Mediabrands

Account based marketing (ABM). W obawie przed odcięciem od
cookie, ale też w celu uniezależnienia się od danych z zewnątrz duże
korporacje już od jakiegoś czasu zbierają własne dane o użytkownikach, traktując całe organizacje jako jedno konto. To trend, który
jest widoczny od jakiegoś czasu, a zapowiadane na 2020 „no more
cookie” może tylko to przyspieszyć.

Personalizacja/know your customer, konwersacja – nastawienie
na dialog, personalizację odpowiedzi i obsługę klienta, sterowanie
głosem, asystenci głosowi – Alexa, Siri, Google.

Pewnie w drugiej połowie roku dowiemy się, że inflacja w Polsce
jest wyższa, gospodarka zwalnia, zastrzyki ze sterydów po 500 zł nie
pomagają, co pośrednio wpłynie na spadek dynamiki zarówno sprzedaży, jak i reklamy. Jeśli to się sprawdzi, to jest się czego obawiać.

Spowolnienie dynamiki wydatków reklamowych jest skorelowane
z ekonomią i oczekiwanym spowolnieniem lub kryzysem w 2020 r.
Spodziewam się ograniczania wydatków reklamowych, alokacji na
tańsze rozwiązania. Jednak nie oczekuję dramatycznych zachowań
marketerów, jakie mogliśmy oglądać w 2000 r. Mamy bardziej dojrzały rynek. Każdy z reklamodawców ma swój budżet, który musi
wydać. Zawsze trzeba pamiętać, że jeśli za bardzo ograniczymy wydatki marketingowe, to może nastąpić taki efekt jak z wygaszeniem
pieca. Do jego kolejnego rozruchu potrzeba będzie znacznie więcej
węgla, a w naszym przypadku pieniędzy.

Krótkoterminowo ofiarą tej wojny będą użytkownicy, bo skończą
się czasy, gdy wystarczyło mieć Netfliksa, by zyskać dostęp do szerokiego spektrum materiałów. Teraz, żeby to zrobić, trzeba będzie
mieć kilka płatnych kont na wielu platformach. Nie każdego będzie
na to stać. Większy wybór pogorszy dostępność. Długoterminowo
zmienią się modele zarabiania wydawców VoD, wprowadzą nowe
modele monetyzacji kontentu i upychania w nim reklam/product
placementów/partnerstw.

Sukces Netfliksa spowodował, że wszyscy duzi gracze zaczęli walczyć o dominację w tej kategorii usług. Walka dostawców (Disney,
Amazon, Netfilx), którą widzimy w USA, zaczyna się przenosić na
polski grunt (Polsat i TVN, Netfix). Mniejsi gracze prawdopodobnie przyjmą strategię zajęcia swoich nisz i próby utrzymania się. Na
pewno konkurencja doprowadzi do dużych przetasowań na tym
rynku (wykupy, łączenia, a być może rezygnacje z rynku). Wielu
specjalistom umknął jeden z najgłośniejszych launchów platformy
streamingowych w USA, czyli PLEX. Platforma nie wymaga opłacania subskrypcji, ale posiada klasyczne reklamy, dzięki którym każdy
może oglądać treści za darmo. PLEX dostępna jest dla ludzi mieszkających w większości krajów, co globalni marketerzy nazwaliby już
data driven reach-at-scale.

Nie dojdziemy do ćwierćfinałów, a wygrają Niemcy.

Hiszpania. Polska awansuje do 1/4.
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Binge watching z „MMP”
Seriale to dziś ważny temat każdego spotkania towarzyskiego. I jak się
okazuje – są takie, które można traktować niemal jak lekturę obowiązkową,
wielkie produkcje mocno wspierane reklamą przez Netfliksa czy HBO.
Fenomen seriali polega jednak na czymś innym, na tym, że w tej ogromnej
ofercie każdy może znaleźć coś oryginalnego.

DLATEGO NA WSPOMNIANYCH SPOTKANIACH ZE ZNAJOMYMI NIERZADKA JEST
SYTUACJA, KIEDY JEDNA OSOBA OPOWIADA Z PRZEJĘCIEM O SWOIM ULUBIONYM
TYTULE, A RESZTA NIE WIE ZUPEŁNIE, O CO
CHODZI. Ale właśnie na tym polega fenomen
seriali, że są to często rzeczy niemainstreamowe, może nawet dziwne.
Tym razem swoje ulubione tytuły rekomendują dziennikarze naszego magazynu. Celowo
pomijamy największe hity i skupiamy się narzeczach mniej oczywistych. Mamy nadzieję,
że Czytelnicy w tym wyborze znajdą coś dla
siebie.

„WIELKIE KŁAMSTEWKA”, REŻ. JEAN-MARC VALLÉE, ANDREA ARNOLD, HBO

Schemat narracyjny – pozornie oczywisty.
Grono przyjaciółek przeżywa mniejsze lub
większe życiowe frustracje, dopóki na drodze
do amerykańskiej wersji lagom nie stanie trup.
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W drugim sezonie zaskakująco inteligentnie
poprowadzonej fabuły serialu zmienia się rozkład sił, postaci dodatkowo psychologicznie
się komplikują. Wszystkie bohaterki dojrzewają do zmian w sobie i wokół siebie. Odkąd
na ekranie objawia się Meryl Streep, obsada
jeszcze bardziej zwiera talenty w szeregach
i gra jeszcze bardziej wyśmienicie. Oniryczne
zdjęcia, wybitna ścieżka dźwiękowa, interesujące scenografia i kostiumy – „Wielkie kłamstewka” to angażujący serial (całkowicie unisex) z wyrazistym tłem społecznym i misternie
skonstruowaną intrygą.

„CZERWONY URBEX – PODRÓŻ PRZEZ
RUINY KOMUNIZMU”, ARTE

Francuska produkcja opowiada o najważniejszych, choć nieco już zapomnianych
przemianach w architekturze bezpośrednio
kojarzonych z czasami komunizmu w Europie Wschodniej. Krótkie filmy skupiają się na
wybranych budowlach, które można nazwać
ikonami minionej epoki. Możemy poznać
m.in. gruzińskie tajne sanatorium Stalina, albańskie piramidy tyrana czy dawny mołdawski cyrk. Widzowie poznają w nich historie
budowli brutalizmu popadających w ruinę.

Te imponujące i groźne symbole bloku sowieckiego wciąż budzą fascynację. Seria ta
oferuje osiem eksploracji opuszczonych ruin
przeszłości. To niesamowita odskocznia od
pięknych widoków riwiery francuskiej czy
klasycznych Włoch. Obrazy z „Czerwonego
Urbeksu” na początku wywołują niepokój,
ale po dłuższym zastanowieniu zaczyna się
rozumieć, że to ludzkie marzenia o budowaniu potęgi wyrażonej w formach i bryłach
budowli.
Ta propozycja to tylko jedna z wielu dostępnych w darmowym serwisie Arte. Warto zgłębić jego archiwa, ponieważ tak dobrej oferty
filmowej i dokumentalnej trudno szukać
w mainstreamie.

„IWAN GROŹNY Z TREBLINKI”, NETFLIX

Z najnowszych produkcji dokumentalnych
na Netfliksie wyróżnia się pięcioodcinkowy
„The Devil Next Door” o Johnie (Iwanie)
Demianiuku – sadystycznym operatorze
komór gazowych, który w pełni zasłużył na
przydomek Iwan Groźny. Około czterech
godzin oglądania łącznie, ale wciąga tak,
że chce się obejrzeć za jednym posiedzeniem. O amerykańskim serialu było głośno
w związku z listem premiera Morawieckiego
do Netfliksa, w którym poprosił o korektę
współczesnej mapy Polski z zaznaczonymi
na niej obozami zagłady, co mogło sugerować współodpowiedzialność naszego kraju. „Iwan Groźny z Treblinki” (dosłowne
– i w tym wypadku ciekawsze – tłumaczenie angielskiego tytułu to „Diabeł z sąsiedztwa”) jest oczywiście lekcją historii, ale
powstrzymajcie ziewnięcia – to przede
wszystkim fascynujący thriller prawniczy.
Serial opowiada bowiem głównie o pełnym
gwałtownych zwrotów akcji procesie Demianiuka, który ciągnął się latami w Izraelu,
a potem w Niemczech. W szerszym wymia-

mmponline.pl

KRONIKA

temat fasadowych projektów typu women
empowerment.
Tę krótką recenzję kończymy hashtagiem znanym wszystkim fanom „Doliny”: #alwaysblue

„PRZYJACIELE”, NETFLIX

rze to rzecz o poszukiwaniu prawdy, zawodnej pamięci, trudnościach, jakie sędziowie
i świadkowie mają z wyłączeniem własnych,
niezwykle silnych emocji, o tym, jak niebudzące wątpliwości ustalenie tożsamości podejrzanego i wymierzenie sprawiedliwości
sprawcy (czy aby na pewno sprawcy) staje
się praktycznie nieosiągalne. I w tle gier
prawnych niedające się ogarnąć rozumem
potworności Zagłady.

„DOLINA KRZEMOWA”, HBO

Na początku grudnia HBO wyemitowało
ostatni odcinek ostatniego, szóstego sezonu
tej rewelacyjnej komedii o start-upie Pied
Piper. Warto obejrzeć ją od pierwszego odcinka. „Dolina Krzemowa” to obowiązkowy
tytuł dla każdego fana technologii, ale także wszystkich, którzy chcą wniknąć głębiej
w świat amerykańskich firm technologicznych tworzących naszą rzeczywistość. Bo serial ten jest nie tylko niesamowicie śmieszny,
ale jego scenariusz powstał z dużą znajomością tego, co faktycznie dzieje się dzisiaj w internecie i IT. Wiele pojawiających się w filmie
niby fikcyjnych firm i postaci jest wyraźnie
wzorowanych na rzeczywistych bohaterach
z Krzemowej Doliny i bez trudu te pierwowzory można rozpoznać.
Popularność serialu w branży jest tak duża,
że twórca Google Larry Page na swoim blogu
ukrył link do adresu Hooli.xyz – fikcyjnej firmy z serialu wyraźnie wzorowanej na Google.
Z kolei w ostatnim odcinku ostatniej serii pojawia się sam Bill Gates.
Wracając do humoru, to jest on wielowymiarowy – niesamowicie zagrane postacie prezentujące różne charaktery, zabawne sytuacje
i język. Serial nie boi się braku poprawności
politycznej, wręcz wyśmiewa się z obsesji
amerykańskich firm na tym punkcie. Nie
brakuje żartów z kwestii rasowych czy na
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Ten serial na pewno nie jest niszowy, to jedna
z najbardziej popularnych produkcji wszech
czasów. Włączamy go jednak do naszego zestawienia, bo wielu młodszych Czytelników
może go po prostu nie znać.
„Przyjaciele” nie są tylko o szóstce znajomych
z Manhattanu, „Przyjaciele” są o ludziach,
którzy w pewnym momencie życia zastępują
rodzinę, są blisko na dobre i złe w nawet najbardziej absurdalnych sytuacjach.
Jedna z naszych redakcyjnych koleżanek wyznała, że po wielokrotnym obejrzeniu 10 sezonów
wciąż śmieje się z żartów w serialu. Czasem już
nawet ich nie ogląda, ale słucha jak radia.
„Przyjaciele” stali się fenomenem, bo są o uniwersalnych prawdach dotyczących dorastania,
miłości i więzi. Poza tym serial symbolizuje to,
co pokoleniu 30-latków kojarzy się ze „starymi, dobrymi czasami”. Przypominamy też kilka ciekawostek:
– NBC płaciła wytwórni Warner Bros.
7 mln dol za jeden odcinek dziewiątego sezonu „Przyjaciół” (24 odcinki).
– Podniesiono wtedy wynagrodzenia obsady do 1 mln dol. Nigdy wcześniej nikt
nie nakręcił tak drogiego półgodzinnego
odcinka w TV.

– „Przyjaciół” na antenie CBS zastąpił
„Apprentice”, w którym jurorował Donald Trump, well...
– Z pierwszej sprzedaży praw do emisji
„Przyjaciół” Warner Bros. zgarnął 1 mld
dol.
– Odcinek „Ten ze stołem aptekarza” przedstawiany jest jako przykład najskuteczniejszego zastosowania lokowania produktu
w historii telewizji (case Pottery Barn firmy
Williams-Sonoma).
– W 1996 r. Coca-Cola Company przeznaczyła 30 mln dol. na kampanię reklamową
Diet Coke z udziałem obsady „Przyjaciół”. Ta współpraca bardzo pomogła
marce, ale zaszkodziła serialowi.
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Bajeczny
streaming
Platforma Disney+ jeszcze nie ruszyła w Polsce, ale
udało nam się uzyskać dostęp do amerykańskiej
wersji serwisu. Sprawdźcie, czy nas zachwycił,
czy rozczarował.

D

ata oficjalnego startu Disney+ w Polsce nadal nie jest znana. W Europie korzystać z serwisu mogą na razie tylko
Holendrzy. Ale udało nam się uzyskać dostęp do amerykańskiej wersji serwisu.
Powiedzmy szczerze: na starcie biblioteka
Disney+ nie zwala z nóg. Dostępne są oczywiście głównie disneyowskie bajki, w tym
takie szlagiery jak „Król Lew”, „Aladyn”
czy „Kraina Lodu”. Są oczywiście produkcje
własne nowej platformy takie jak zapowiadana od miesięcy seria „The Mandalorian”,
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która nie została opublikowana w całości
– nowy odcinek pojawia się w każdym kolejnym tygodniu. Serial skupia się na losach
samotnego wojownika, a jego akcja rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z „Powrotu
Jedi” a „Przebudzeniem mocy”. Podobną
strategię zastosowano w przypadku „High
School Musical: The Musical: The Series”.
A więc fani binge-watchingu mogą czuć
się rozczarowani. W Disney+ nie brakuje
też propozycji dokumentalnych z oferty
National Geographic. Oczywiście nie zapomniano o Bożym Narodzeniu – z tej okazji
nakręcono komedię świąteczną „Noelle”
z rozchwytywaną w ostatnich miesiącach
Anną Kendrick. Jest też sporo kontentu
przeznaczonego dla maluchów, np. „Forky
Asks A Question”, gdzie głosu użyczyli
Betty White, Mel Brooks, Carol Burnett
czy Carl Reiner. Bardziej dojrzali widzowie
pewnie oczekują premiery filmu „Togo”

– dramatu o ludzkich i psich losach, w którym główną rolę gra Willem Dafoe. Film
już otrzymał nominację do Nagrody Gildii
Amerykańskich Scenarzystów za najlepszy
oryginalny scenariusz produkcji pełnometrażowej. Tymczasem nas urzekł „Zakochany kundel” w wersji filmowej, która powstała w w technice live-action (podobnie jak
filmowy „Król Lew”).
Disney+ ma ciekawą strategię udostępniania swoich tytułów – nie wszystko naraz.
Dzięki temu może zbudować lojalność
użytkowników, którzy nie porzucą serwisu
po obejrzeniu wszystkich sezonów swoich
ulubionych pozycji w ciągu kilku kolejnych
dób. Funkcjonalność serwisu jest bardzo
prosta i przyjazna dla widzów. Ocena ogólna serwisu? Jest dobrze, ale chcemy więcej.
I rzecz jasna nie możemy się doczekać, kiedy
biblioteka Disney+ zostanie otwarta w naszym kraju. Bo jednak bajki najlepiej ogląda
się po polsku.
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