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Wprowadzenie 
E-commerce to obszar  
biznesu, który pozwala  
tworzyć nowy mix  
komunikacyjny i odkrywać  
nowe możliwości, jakie  
stwarzają dotychczasowe  
narzędzia. Kluczem do  
sukcesu w komunikacji  
e-sklepu jest wykorzystywanie  
różnych kanałów oraz  
dywersyfikacja działań  
promocyjnych. Zróżnicowane  
podejście do klientów,  
dostosowanie oferty do ich  
indywidualnych potrzeb  
i podążanie za nimi z ofertą,  
aby znaleźli ją w odpowiednim  
czasie i miejscu – taka taktyka  
przynosi najlepsze rezultaty,  
a przy okazji minimalizuje  
ryzyko popełnienia błędu.  
Powinna jej towarzyszyć  
otwartość na testowanie  
nowych rozwiązań i wyciąganie  
z nich wniosków, nie tylko w odniesieniu do  
krótkoterminowego wpływu na konwersję, ale i – w dłuższej 
perspektywie – na przychód z klienta. Konsekwentne 
analizowanie podejmowanych działań, śledzenie 
najnowszych danych o rynku, a także racjonalne podejście 
do chwilowej mody i nowości, pozwalają na osiągnięcie 
najlepszych wyników z prowadzonych działań 
komunikacyjnych.  
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Dorota Bachman 
Dyrektor marketingu i rozwoju biznesu 

” 



  

Potencjał rynku 
• Internet zmienił klasyczną definicję medium, gdyż stał 

się jednocześnie kanałem dystrybucji. Prawie wszyscy 
aktywni internauci kupili coś kiedykolwiek w sieci, zaś 
jedynie 5% nie bierze pod uwagę zakupów online  
w przyszłości.  
 
 
 
 

• Jednocześnie dla prawie wszystkich (95%) przy 
wyborze produktów i usług przydatne są narzędzia 
komunikacji cyfrowej:  
– dla czterech piątych  

przydatna jest  
reklama online,  

– trzy czwarte wykorzystują  
strony www marek lub  
ich profile w społecznościach, 

– dwie trzecie opierają się  
na opiniach znalezionych  
w sieci. 

• Internet jest kluczowym źródłem informacji nie tylko 
podczas zakupów online. Kupując różne produkty  
i usługi w tradycyjnych kanałach sprzedaży, 95% 
internautów opierało się na informacjach znalezionych 
w sieci. 
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95% 97% Kupiło  
coś w sieci 

Rozważa zakupy  
w przyszłości 

90% 

76% 

67% 

„media paid” 

„media owned” 

„media earned” 

Podsumowanie wyników 



  

O kim mówimy w raporcie 

 
• Aktywni internauci:  

~70% populacji polskich 
użytkowników sieci* 

• Osoby w wieku 16+, które 
korzystają z internetu 
codziennie albo  
prawie codziennie  

• Ich liczba w roku 2012 
wyniosła około  
12 milionów 
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Aktywni  
internauci 

N=797 

70% 
Badanie IAB U&A 2012’Q4 

Spis treści 
Marketing w sieci 5 

Media paid 10 

Media owned 14 

Media earned 17 

Potencjał sprzedażowy 21 

* Na podstawie NetTrack MillwardBrown 

Mediascope Europe 2012 

Dodatkowo wykorzystano 
analizy z badania: 

http://www.egospodarka.pl/art/galeria/92730,Internet-w-Polsce-XI-2012-I-2013,1,12,1.html


  

MARKETING  
W SIECI 
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W tradycyjnym modelu 
marketingowym 
dystrybucja, oprócz 
sprzedaży, pełniła funkcję 
reklamową, choć jej 
znaczenie w budowaniu 
znajomości i wizerunku 
pełniło raczej funkcję 
poboczną. 
Internet zupełnie zmienił 
klasyczny model. W tym 
przypadku medium nie 
tylko stało się siecią 
dystrybucji, ale także 
obdarzyło ją 
możliwościami 
komunikacyjnymi, jakich 
tradycyjne kanały 
sprzedaży nie są w stanie 
zapewnić.  

Paweł Kolenda 
Manager ds. badań 
Koordynator badania 



  

Internet jako jedyne medium łączy trzy 
kluczowe elementy sprzedaży: 
populację, reklamę oraz dystrybucję 
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sobą bardzo precyzyjnie w taki 
sposób, aby komunikacja była 
dopasowana do grupy docelowej,  
a dystrybucja do komunikacji. Ciężko 
jest bowiem sprzedać produkt, który 
jest szeroko dostępny w punktach 
sprzedaży, ale nie ma wsparcia 
komunikacyjnego, albo – z drugiej 
strony – łatwo jest zniechęcić 
potencjalnego klienta, który często 
spotyka się z reklamami produktu  
i jest otwarty na jego zakup, jednak 

Klasyczny model marketingowy 
opiera się na trzech elementach:  
• wielkości populacji, która 

potencjalnie może kupić produkt 
bądź usługę,  

• dystrybucji w kanałach sprzedaży, 
które dopasowane są do specyfiki 
produktu bądź usługi,  

• mediaplanie, który pełni funkcję 
wspierającą względem dystrybucji.  

Te trzy elementy należy zgrać ze 
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97% 
Prawie wszyscy aktywni 
internauci kupili coś przez 
internet (kiedykolwiek) 

23% Zrealizowało mikro- 
płatność przez telefon 

17% Dokonało zakupu przez 
internet w telefonie 

74% Korzysta z bankowości 
internetowej 

% aktywnych internautów, N=797 

 

kanał sprzedaży stał się więc 
powszechny dla kilkunastu milionów 
użytkowników sieci1. Co więcej, są 
oni jednocześnie wyposażeni  
w cyfrowe narzędzia płatnicze. 
Większość korzysta bowiem  
z bankowości internetowej, a nowe 
technologie w postaci przenośnych 
urządzeń mobilnych otwierają kolejne  

nie może go znaleźć w preferowanym 
punkcie sprzedaży.  
Internet zupełnie zmienił klasyczny 
model marketingowy. Samo medium 
stało się jednocześnie siecią 
dystrybucji. Jak wynika z badania IAB 
U&A 2012’Q4, prawie wszyscy 
aktywni internauci (97%) kupili coś 
kiedykolwiek przez internet. Ten  

1 Por. MillwardBrown NetTrack. 



  

Serwisy internetowe związane 
bezpośrednio z handlem wpisały się  
w podstawowe aktywności internautów 
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77% 
75% 
74% 
74% 

67% 
65% 

63% 
62% 

59% 
57% 
57% 

55% 
52% 

50% 
47% 

43% 
37% 

35% 
35% 

28% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Wyszukiwarki 
Zakupy, aukcje 

Bankowość internetowa  
Serwisy społecznościowe 

Informacje codzienne 
Wiki, encyklopedie, słowniki 

Rozrywka  
Informacje lokalne 

Porównywarki cenowe 
Strony przydatne przy zakupach 

Portale  
Związane z pracą, nauką   

Filmy, wideo, VOD  
Strony marek, producentów 

Fora  
Radio internetowe  

Życie gwiazd, plotki  
Hobbystyczne  

Informacje biznesowe 
Blogi  

Strony internetowe odwiedzane przynajmniej od czasu do czasu 
% aktywnych internautów, N=797 

aktywnych internautów 
korzysta ze stron www 
związanych z handlem 

92% 
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Reklama 

cyfrowego kanału dystrybucji, 
niezbędne jest jednak nie tylko 
zrozumienie preferowanych 
sposobów płatności, czy zwyczajów 
zakupowych na stronach www 
umożliwiających sprzedaż, ale także 
zrozumienie i dobranie odpowiednich 
form komunikacji. W tym kontekście 
internet oferuje bardzo szerokie 
portfolio usług, które zwykle dzielone 
są na trzy typy: „media paid” 
(reklama), „media owned” 
(komunikacja kontrolowana przez 
marketerów, np. strona www marki) 
oraz „media earned” (komunikacja 
tworzona przez samych internautów).  

 
Paweł Kolenda 

możliwości przed handlem 
elektronicznym1. Dzięki nim 
tradycyjna dystrybucja łączy się  
z kanałem online, wyposażonym  
w cyfrowe narzędzia marketingowe.  
Warto także zauważyć, że 
zdecydowana większość internautów 
korzysta przynajmniej od czasu do 
czasu ze stron www, które są 
bezpośrednio związane  
z handlem, takich jak aukcje  
i porównywarki cenowe, czy inne 
serwisy, które są w ocenie 
użytkowników sieci przydatne  
w dokonywaniu zakupów.  
Aby w pełni wykorzystać potencjał  

1 Więcej: IAB Polska mobile 2012’Q4 ” 

http://www.iabpolska.pl/index.php?mnu=163


  

MEDIA  
PAID 

Branża e-commerce jest 
w pewnym sensie 
uprzywilejowana, 
ponieważ najpełniej 
może czerpać  
z możliwości reklamy 
online. To właśnie 
podmioty oferujące 
usługi i sklepy 
internetowe są 
największymi 
beneficjentami 
retargetingu, systemów 
analitycznych czy 
performance marketingu.  
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Krzysztof Beniowski 
Dyrektor ds. rozwoju produktu 
reklamowego 
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85% wskazuje różne typy  
reklam internetowych 

Dla większości aktywnych 
internautów przy wyborze  
produktów i usług 
przydatna jest reklama 

90% 

61% wymienia tradycyjne  
formy reklamy 

45% 
deklaruje, że klika 
świadomie w reklamy 
online 

% aktywnych internautów, N=797 

Kluczowe przewagi reklamy online 
nad innymi mediami są oczywiste: 
mierzalność, targetowanie, 
różnorodność, multimedialność. 
Najważniejszą jest jednak 
interaktywność, możliwość 
zaangażowania odbiorcy w przekaz 
na wiele sposobów i szansa na 
wywołanie natychmiastowego 
efektu.  
Mitem jest, szczególnie pośród 

Nadrzędną funkcją każdej reklamy 
jest sprzedaż. Niezależnie od wyboru 
formatu, modelu emisji czy samej 
komunikacji, zawsze na samym 
końcu oczekujemy tego samego 
rezultatu: zwrotu z inwestycji  
w reklamę. Skoro nakłady na reklamę 
internetową systematycznie rosną, 
często kosztem innych mediów, 
nasuwa się jasny wniosek: reklama 
online działa. 

 



  

Przy wyborze produktów i usług, reklamy 
online są ogólnie bardziej przydatne niż 
klasyczne formaty reklamowe 
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37% 

22% 

21% 

18% 

18% 

0% 25% 50% 75% 100% 

TV 

Outdoor 

Magazyny 

Radio 

Dzienniki 

samych użytkowników, że reklam się 
nie klika. Jednak, im bardziej aktywni 
internauci, z dłuższym stażem, tym 
częściej i chętniej klikają w reklamy. 
Wg badania IAB Polska U&A 
2012’Q4, aż 45% aktywnych 
internautów deklaruje, iż świadomie 
klika w reklamy. Obraz dopełnia 
informacja, że 85% pytanych 
wskazuje właśnie reklamy 
internetowe jako najbardziej 
przydatną formę reklamy przy 
wyborze produktów i usług. Tylko 
online daje im możliwość zapoznania 
się ze szczegółami dotyczącymi 
produktu czy usługi w wygodny 
sposób i ewentualne dokonanie 
zakupu. 
To, że prawie połowa aktywnych 
internautów przyznaje się do klikania 
w kreacje wcale nie oznacza, że 
klikają we wszystko. Świadomie 
wybierają oni to, co ich interesuje, 
ignorując reklamy nieadekwatne do 
aktualnych potrzeb. Dlatego 
wskaźnik CTR rzadko osiąga wartości 
powyżej 1%. Najchętniej klikane są 
reklamy, które oferują promocję, 
pasują do zainteresowań albo po 
prostu przyciągają uwagę 
atrakcyjnym wyglądem.  

Typy reklam przydatnych przy wyborze produktów, usług 
% aktywnych internautów, N=797 

38% 

37% 

30% 

27% 

24% 

17% 

12% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Display 

E-mail 

Profile w społeczn. 

Linki w wyszukiw. 

Linki w artykułach 

Wideo 

Wyskakujące okienka  

Przydatne reklamy offline 

Przydatne reklamy online 
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retargetingu, systemów 
analitycznych czy performance 
marketingu. Dzięki wykorzystaniu 
wszystkich tych narzędzi są w stanie 
skracać drogę pomiędzy 
wzbudzeniem zainteresowania,  
a transakcją, co stanowi jeden  
z kluczowych czynników sukcesu.  
W skrajnych przypadkach możliwa 
jest sprzedaż bezpośrednio z formatu 
reklamowego. W powiązaniu  
z odpowiednim dopasowaniem oferty 
do potrzeb konsumenta  
w określonym kontekście, daje to 
mierzalne i konkretne efekty 
sprzedażowe. 

 
Krzysztof Beniowski 

Z drugiej strony nie zawsze reklama 
musi zostać kliknięta, aby realizować 
założenia. W większości przypadków 
bezpośrednim celem jest przekazanie 
informacji, czy po prostu 
przyciągnięcie uwagi internautów. 
Dlatego coraz częściej inwestuje się 
w angażujące uwagę reklamy typu 
Rich Media czy zaawansowane 
metody targetowania, a jednym  
z liderów wzrostu pod względem 
wydatków jest reklama wideo. 
Branża e-commerce jest w pewnym 
sensie uprzywilejowana, ponieważ 
najpełniej może czerpać z możliwości 
reklamy online. To właśnie podmioty 
oferujące usługi i sklepy internetowe 
są największymi beneficjentami  

Reklama 

” 



  

MEDIA 
OWNED 

Według badania IAB 
Mediascope Europe 
2012, 98% polskich 
internautów co najmniej 
raz w życiu szukało 
informacji o produktach  
i usługach w sieci,  
a połowa przyznaje, że 
robi to „od czasu do 
czasu”. Jednocześnie, 
liczba kanałów i platform, 
za pośrednictwem, 
których internauta może 
wejść w interakcję  
z marką online stale się 
powiększa. Dochodzą 
nowe narzędzia, a razem 
z nimi pojawiają się 
nieznane dotąd 
konteksty komunikacji 
marka-klient. 

14 

Magdalena Kurylak 
Strategic planer 
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Trzy czwarte aktywnych 
internautów korzysta z kanałów 
informacyjnych marek 

76% 

40% uważa strony internetowe  
marek za przydatne w zakupach 

50% 
chce, żeby ulubione marki 
informowały o produktach  
i usługach w sieci 

biorąc pod uwagę ich specyfikę ze 
względu na przyzwyczajenia  
i oczekiwania internautów, 
wynikające z kontekstu użycia danej 
platformy.  
Według badania IAB U&A 2012’Q4, 
połowa aktywnych internautów 
przyznaje, że korzysta ze stron www 
marek. Tyle samo chce, żeby ich 
ulubione marki informowały o swoich 
produktach i usługach w sieci. 
Interesują ich także wpisy w 
społecznościach. Powoduje to, że 

„Media owned” to dynamicznie 
rozwijający się obszar, który 
obejmuje wszelkie kanały 
kontrolowane przez markę. Jest to 
więc m.in. strona www, profil marki  
w serwisie społecznościowym, 
mobilna wersja serwisu, aplikacja, 
sklep internetowy, wirtualny katalog. 
Każda z tych platform służy 
tworzeniu unikalnego „brand 
experience”. Ważne jest jednak, żeby 
do obecności marki w każdym  
z kanałów podchodzić indywidualnie,  

% aktywnych internautów, N=797 

30% 
wskazuje profile marek  
w społecznościach jako przydatne 
przy wyborze produktów i usług 
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Jeszcze niedawno, opisując wpływ 
internetu na zachowania 
konsumenckie, koncentrowano się 
na jednokierunkowym efekcie ROPO 
(„Research Online, Purchase 
Offline”). Zakłada on, że konsument 
przygotowuje się do zakupów, robi 
wstępne rozeznanie w sieci,  
a dokonuje transakcji w sklepie 
offline. Obecnie coraz częściej używa 
się szerszego pojęcia „omnichannel 
shopping”, który bierze pod uwagę 
znacznie więcej scenariuszy. Za 
sprawą upowszechniania się 
urządzeń mobilnych klient jest stale 
podłączony do sieci i przestaje działać 
według jednej prostej ścieżki. Kupuje 
w internecie pod wpływem chwili, czy 
nagłej potrzeby, a stojąc przy półce 
sklepowej rozmyśla się i składa 
zamówienie online, bo właśnie znalazł 
lepszą ofertę.  

Magdalena Kurylak 

wybierając produkt dla siebie 
poruszają się po wielu kanałach 
jednocześnie, tworząc  
w swojej głowie kompleksowy obraz 
marki.   
Co ciekawe, polscy internauci, nawet 
w większym stopniu niż ich zachodni 
sąsiedzi, zwracają uwagę na 
aktywności marki w tzw. 
„społecznościówkach”. Według 
badania Mediascope Europe, 51% 
badanych, wymienia serwisy 
społecznościowe jako główne 
miejsce kontaktu z marką, a 46% 
przyznaje, że w większym stopniu 
jest skłonna kupić produkt marki, gdy 
śledzi ją na jednej z takich platform. 
Marka w sieci musi więc być 
przygotowana na 
wielopłaszczyznową komunikację, 
która efektywnie oddziaływać będzie 
na decyzje zakupowe internauty. 

19% 

29% 

42% 

18% 

46% 

Ogółem: 30% 

„Prawdopodobieństwo, że 
kupię produkt marki, którą 
‘śledzę’ w serwisie 
społecznościowym  
jest większe” 

Mediascope 2012, CAWI, internauci 16+ 
N=25 530, europejscy internauci;  
N=1088, polscy internauci 

” 



  

MEDIA 
EARNED 

Media społecznościowe 
cieszą się obecnie dużą 
popularnością – coraz 
większe grono 
konsumentów korzysta  
z blogów, forów 
internetowych, serwisów 
społecznościowych oraz 
wszelkich serwisów UGC, 
gdzie użytkownicy tworzą 
kontent często 
wspominając w nim  
o konkretnej marce. Fakt, iż 
przeciętny konsument ma 
dzisiaj dostęp do szerokiej 
bazy informacji  
o produktach w mediach 
społecznościowych, 
determinuje działania marki 
i skłania ją do poszukiwania 
nowych sposobów na 
obecność w tym kanale 
komunikacji. 

17 

Joanna Nieminuszczy 
CEO 



  18 

Większość aktywnych 
internautów przy wyborze 
produktów i usług 
opiera się na opiniach 

82% 

35% opiera się na opiniach  
w społecznościach 

65% wymienia znajomych, 
rodzinę 

67% wymienia serwisy  
opinii w sieci (UGC) 

% aktywnych internautów, N=797 

 

media uczestniczy w każdym z nich, 
wywierając znaczny wpływ na jego 
przebieg, jak i podjęcie ostatecznej 
decyzji, więc warto się przyjrzeć 
kolejnym etapom. 
INSPIRACJA. Jedną z nieocenionych 
zalet serwisów społecznościowych 
jest możliwość spędzania wolnego 
czasu w sposób łatwy oraz bardzo 
przystępny. Jeśli dołożymy do tego 
czynnik ludzki, czyli odwieczną  

Powoduje to, że proces zakupowy 
jest bardziej wielowymiarowy niż  
w tradycyjnym modelu, który składał 
się z czterech rozłącznych etapów –
inspiracji, następnie zbierania 
informacji o produkcie oraz jego 
alternatywach, eliminacji wariantów 
mniej atrakcyjnych oraz etapu 
czwartego czyli zakupu, który często 
wiązał się z wyrażeniem opinii  
o produkcie bądź usłudze. Social  



  

Opinie w internecie są prawie tak samo 
przydatne w wyborze produktów i usług, 
jak zdanie bliskich, a zarazem znacznie 
bardziej pomocne niż opinie ekspertów 
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65% 

54% 

37% 

35% 

27% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Opinie znajomych, rodziny  

Opinie na forach  

Opinie sprzedawców, konsultantów  

Opinie w społecznościach 

Opinie na blogach  

Źródła informacji przydatne przy wyborze produktów i usług 
% aktywnych internautów, N=797 

natrafiamy na zdjęcia naszych 
znajomych przedstawiających 
produkt czy ciekawą rekomendację 
usługi na blogu. To wzbudza nasze 
zainteresowanie, a jednocześnie rodzi 
pierwszą potrzebę posiadania 
produktu. Zdarza się też niekiedy, że 
marka podlega ocenie tzw. 
„influencera” na branżowym blogu, 
tworząc nowy trend. 
ZBIERANIE INFORMACJI. Chcąc 

potrzebę porównywania się do 
otoczenia, w tym znajomych, social 
media okaże się idealnym miejscem 
do kreowania nowych potrzeb. 
Kiedyś wertowaliśmy gazety, albo 
przełączaliśmy kanały telewizyjne – 
teraz coraz więcej czasu spędzamy 
przed komputerem na blogach, 
serwisach społecznościowych czy 
serwisach wideo. Na tym etapie 
często  
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marki eliminowane są  ze względu na 
to, że nie ma o nich informacji  
w social media, co wzbudza 
podejrzenie potencjalnego kupca.  
Te wszystkie etapy powinny być 
brane pod uwagę przy budowaniu 
strategii obecności marki w mediach 
społecznościowych, ponieważ  
w sposób pośredni pozwalają 
sterować sprzedażą. Social media 
odgrywają kluczową rolę w tych 
trzech etapach, więc nie bez 
znaczenia dla marki powinna być 
stała obecność, jak i monitowanie 
działań we wszystkich serwisach 
UGC. Użytkownicy bardziej ufają 
treściom niż standardowej reklamie, 
co stawia przed marką duże 
wyzwania – musi być elastyczna  
i stosować się do reguł 
obowiązujących wszystkich 
uczestników. Pozytywny odbiór 
marki w mediach społecznościowych 
może w kluczowym momencie 
zaważyć na decyzji zakupowej 
podjętej w sklepie. 

 
Joanna Nieminuszczy 

zgłębić wiedzę na temat 
interesującego nas produktu 
wyszukujemy informacji na forach, 
szperamy niszowe serwisy 
społecznościowe, które zrzeszają 
specjalistów w danej dziedzinie. To 
dość istotny element całego procesu 
zakupowego, ponieważ informacje, 
które na tym etapie otrzymujemy 
dość często na trwałe zakorzeniają 
się w naszej świadomości i tworzą 
wyobrażenie o marce, które później 
ciężko zmienić. Wynika to z faktu, że 
bardzie ufamy swoim znajomym niż 
marce, nawet jeśli mogą być oni nie 
do końca obiektywni w swoich 
opiniach.  
ELIMINACJA KONKURENCJI. To 
kluczowy etap, który prowadzi do 
podjęcia decyzji zakupowej. W sieci 
znajdziemy więcej niepochlebnych 
opinii o produkcie niż pozytywnych. 
Im większy stopień anonimowości 
danego serwisu, tym większe 
prawdopodobieństwo, że 
użytkownicy będą mniej wyrozumiali 
w stosunku do produktu. Często 
zdarza się tak, że konkurencyjne  

WoM offline WoM online 

71% 67%  

Źródła informacji przydatne przy wyborze produktów i usług 
% aktywnych internautów, N=797 

” 



  

POTENCJAŁ 
SPRZEDAŻOWY 

Tylko 3% aktywnych 
internautów 
zdecydowanie nie 
planuje zakupów online. 
Daje to duży potencjał 
dalszego wzrostu dla 
sprzedaży w sieci. Skoro 
większość internautów 
jest otwarta na zakupy 
online, to jedynie od 
sprzedawców 
internetowych zależy, czy 
stworzą odpowiednio 
atrakcyjną ofertę.  
Kupujemy chętnie w sieci 
produkty, których wybór 
wymaga dużego 
rozpoznania, a internet 
zapewnia atrakcyjne 
oferty cenowe i wygodną 
dostawę: np. książki, 
odzież i dodatki, zabawki.  
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Prawie wszyscy aktywni internauci biorą 
pod uwagę zakupy w sieci w przyszłości 
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30% 59% 

Zdecydowanie nie 

Raczej nie 

Ani tak, ani nie 

Raczej tak 

Zdecydowanie tak 

3% 2% 

Rozważanie zakupów przez internet w przyszłości 
% aktywnych internautów, N=797 

6% 

Reklama, sprzedaż i opinie 
konsumenckie w sieci połączone są 
nierozerwalną pętlą sprzężenia 
zwrotnego. Promowana przez Google 
idea ZMOT 1 znajduje odbicie  
w prezentowanych wynikach badań. 
Internet staje się podstawowym 
źródłem informacji o produktach 
(wyprzedzając TV). Jednocześnie, 
zaraz po zakupie, internauci dzielą się 
swoimi opiniami, które stają się 
źródłem informacji dla kolejnych 
konsumentów. Tym samym pojęcie 
„dysonansu pozakupowego” nabiera 
nowego znaczenia, mając realny 
wpływ na decyzje zakupowe.  

W ostatnim czasie dużo mówiło się  
o roli mediów społecznościowych, 
tymczasem nieco na uboczu handel 
internetowy wyrósł na jedną  
z podstawowych aktywności 
internautów. Według badania IAB 
U&A 2012’Q4, trzy czwarte 
aktywnych internautów deklaruje 
odwiedzanie stron sprzedażowych 
przynajmniej od czasu do czasu. To 
drugi wynik, zaraz po wyszukiwarce. 
Aukcje internetowe i sklepy kojarzą 
się nam głównie z dokonywaniem 
zakupów, ale konsumenci korzystają 
z nich w wielu różnych celach. 
Jednym z wiodących jest 
zdobywanie informacji o produktach.  

1 Zero Moment of Truth - http://www.zeromomentoftruth.com/ 

http://www.zeromomentoftruth.com/
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poszukiwanych online do zakupów 
offline konwertuje najwięcej 
użytkowników w kategoriach takich 
jak:  przybory toaletowe i kosmetyki 
(kupuje je poza siecią 67% osób 
poszukujących informacji online), 
telefonia komórkowa (66%), książki 
(66%). W następnej kolejności 
znalazły się artykuły spożywcze,  
a także zabawki (61%), artykuły 
wyposażenia wnętrz (60%) oraz 
bilety do kina (60%).  
Kupujemy chętnie w sieci produkty, 
których wybór wymaga dużego 
rozpoznania, a sprzedaż online 
zapewnia atrakcyjne oferty cenowe  
i wygodną dostawę: książki, odzież  
i dodatki, zabawki.  
W offline preferujemy kupowanie 
produktów, które co prawda 
wymagają pozyskania dużej ilości 
informacji przed zakupem, ale ich 
ceny są wysokie. Takie produkty to: 
samochody, nieruchomości, urlop. 
Nie można jednak nie doceniać roli 
internetu w procesie zakupowym 
tych produktów. Szczególnie  
w przypadku samochodów wydaje 
się, że jest jeszcze wiele do zrobienia 
- np. tylko w nielicznych przypadkach 
możliwe jest wysłanie konfiguracji 
auta do dealera i umówienie się na 
spotkanie.  
 

Tomasz Karwatka 

W związku z silnym sprzężeniem  
w internecie wszystkich aktywności 
konsumenckich nie dziwi fakt, iż 
użytkownicy sieci są zainteresowani 
informacjami o swych ulubionych 
markach. Połowa internautów chce, 
by marki te informowały o swych 
produktach i usługach w sieci. Tyle 
samo odwiedza strony producentów  
i usługodawców, a wśród nich 
zdecydowana większość uważa te 
strony za przydatne w zakupach. 
Profile marek są przydatne dla 40% 
użytkowników serwisów 
społecznościowych1.  
Marketerzy nie doceniają jeszcze 
wpływu kanałów online na 
bezpośrednie efekty sprzedażowe. 
Daje się zauważyć pewną 
dysproporcję pomiędzy ofertą online 
marek (marketing, wizerunek),  
a oczekiwaniami konsumentów 
(informacje przydatne w zakupach). 
Jak wynika z paneuropejskiego 
badania Mediascope Europe 2012, 
wśród badanych produktów i usług, 
konsumenci najaktywniej poszukują 
online informacji na temat telefonii 
komórkowej (71%), książek (64%), 
odzieży i dodatków (64%). Na bazie 
tych informacji dokonują zakupów 
zarówno online, jak i offline.  
Internet ma więc także duży wpływ 
na zakupy dokonywane w sposób 
tradycyjny.  Z informacji  

1 Czytaj też: Anna Robotycka, „Potencjał marki w serwisach społecznościowych” w:  
A Ty komu ufasz? Czyli marka w serwisach społecznościowych, IAB Polska 2012.  

” 

http://www.iabpolska.pl/index.php?app=docs&action=download&iid=760
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Telefonia komórkowa 

Książki 

Odzież i dodatki 

Samochody 

Wyposażenie wnętrz 

Bilety do kina 

Urlop 

Przybory toaletowe, kosmetyki 

Akcesoria do samochodów 

Artykuły elektryczne 

Produkty zdrowotne 

Gry komputerowe 

Zabawki 

Nieruchomości, wynajem 

Gadżety do komórek 

Ubezpieczenie 

Sprzęt sportowy 

Produkty, usługi finansowe 

Bilety na środki komunikacji 

Bilety, koncert, teatr 

Płyty CD 

Produkty markowe 

Płyty DVD 

Zakupy spożywcze 
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Konwersja: Research online   
Purchase Offline / Online 
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53 
53 
48 
53 
52 
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45 
44 

61 

Poszukiwanie 
informacji 

w sieci -Online -Offline 

Szukanie informacji i zakup (kiedykolwiek) 
% internautów, Mediascope 2012, CAWI, internauci 16+, N=1134 

Konwersja 
Zakup 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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+ 
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+ 

+ 

95% 



  

SZCZEGÓŁY 
DOTYCZĄCE  
BADANIA 
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Rola komunikacji  
w handlu elektronicznym 



  

Realizacja badania 
Badanie IAB U&A 2012’Q4 zrealizowano w grudniu 2012 
metodą wywiadów internetowych CAWI na panelu 
ResearchNow, który swym zasięgiem obejmuje 6,5 miliona 
internautów z 38 krajów świata. Objęto nim 797 polskich 
aktywnych użytkowników sieci, czyli osoby które korzystają  
z internetu codziennie lub prawie codziennie. Próba została 
dobrana tak, aby odzwierciedlać populację aktywnych 
internautów ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, wielkość 
miejscowości zamieszkania oraz województwo. Struktura 
została oparta o dane z badania NetTrack MillwardBrown 
będącego standardem rynkowym, na którym oparty jest m.in. 
Megapanel PBI/ Gemius (podstawowe źródło wiedzy  
o zachowaniach polskich internautów w sieci).  
 
Badanie Mediascope Europe 2012 zostało zrealizowane  
w pierwszej połowie roku 2012 przez IAB Europe, we 
współpracy z brytyjskim SPA Future Thinking ,w 28 krajach 
starego kontynentu. Prezentowane wyniki obejmują dane  
z ankiet CAWI przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie 
1134 internautów w wieku 16+, wśród panelistów Gemius oraz 
IPSOS.  
 
Niniejszy raport zawiera podsumowanie wybranych wniosków  
z ww. badań.  
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IAB Polska 
Interactive Advertising Bureau istnieje na polskim 
rynku interaktywnym, technologicznym  
i reklamowym od 2000 roku. Od 2007 roku działa 
jako Związek Pracodawców Branży Internetowej 
IAB Polska. Wśród członków związku znajdują się 
m.in. największe portale internetowe, sieci 
reklamowe, domy mediowe i agencje interaktywne. 
  
Jednym z ważniejszych zadań stowarzyszenia jest 
szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie metod 
wykorzystania internetu. IAB ma za zadanie 
informować o jego potencjale reklamowym, 
pokazywać skuteczne rozwiązania, tworzyć  
i prezentować standardy jakościowe, uświadamiać 
klientom, czego powinni oczekiwać od tego medium 
i od rynku usług internetowych oraz jakie 
wymagania powinni stawiać agencjom, 
świadczącym te usługi. Działania stowarzyszenia 
mają tworzyć forum prezentacji najnowszych 
światowych publikacji, dotyczących efektywnego 
wykorzystania Internetu. 
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Kontakt w sprawach metodologicznych – Paweł Kolenda, Menedżer ds. badań: 
pkolenda@iab.com.pl  
 
Kontakt dla mediów – Szymon Kuc, Koordynator ds. marketingu i PR: 
szkuc@iab.com.pl  
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