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WSTĘP

Pod koniec 2010 roku pojawiło się w sieci sporo
obszernych opracowań dotyczących najważniejszych
trendów, z którymi my, marketerzy, mamy zmierzyć się
w najbliższym czasie. Oczywiście, zdaję sobie sprawę,
że liczba trendów oraz mikrotrendów, które w swoich
działaniach powinniśmy brać pod uwagę, jest dziś
znacznie dłuższa niż dawniej. Ale czy możliwe jest,
żeby śledzić jednocześnie kilkaset różnych tematów?
Bo ostatecznie stanęłam przed taką właśnie listą.
Wtedy też postawiłam sobie następujące pytania
– które z wymienianych (głośniej lub ciszej) trendów
są naprawdę ważne? Które okażą się dominujące
na naszym, polskim, rynku? Które jako marketerzy
powinniśmy adresować? I które wreszcie, są adekwatne dla większości branży, a nie tylko dla jednej
wybranej?
Mam nadzieję, że odpowiedzi na te pytania,
udało mi się zawrzeć w pierwszej edycji tego oto
TrendBooka.

Jako konsumentów deﬁniują nas dziś
przede wszystkim dwie rzeczy. Pierwsza
to fakt, że jesteśmy w stałym ruchu.
Druga kwes�a to fakt, że jako ludzie
od zawsze byliśmy istotami społecznymi.

kulturowych i cywilizacyjnych silna potrzeba przynależności do grupy pozostała taka sama. Dziś mamy
tylko nowe narzędzia pozwalające nam funkcjonować
w społeczeństwie. Z tą potrzebą wiążę więc takie trendy, jak life-streaming, defriending czy geolokalizacja.
Ale całkowite oddzielenie technologii od naszych zachowań społecznych jest obecnie niemożliwe. Tak jak
nie ma dwóch światów – bo nie da się ukryć, że online
i oﬄine przenikają się dziś wzajemnie – tak trudno
uznać np. geolokalizację za trend wyłącznie społeczny.
Ostatecznie związany jest on także z nowymi technologiami – trzeba mieć przecież telefon z GPS i dodatkowo
zainstalowaną odpowiednią aplikację.
Jako suplement na końcu TrendBooka zamieszczone
zostały tzw. megatrendy – obejmujące istotne kwes�e
ekonomiczno-psychologiczne. Przedstawiają one tzw.
perspektywę makro, dzięki czemu pozwalają lepiej
zrozumieć zachowania konsumentów.
Tyle tytułem wstępu – życzę miłej lektury i wielu
inspiracji.
Natalia Hatalska
Gdańsk, marzec 2011

Po analizie wielu danych i rozmowach z wieloma
ekspertami wyodrębniłam ostatecznie sześć trendów,
które moim zdaniem w tym roku okażą się wiodące
na naszym rynku. Wszystkie sześć tematów można
podzielić na dwa większe bloki – trendy społeczne
i trendy technologiczne. Nieprzypadkowo zresztą.
Większość trendów, o których słyszymy dziś, wiąże
się albo z mediami społecznościowymi albo z nowymi
technologiami. Dlaczego?
Z prostej przyczyny. Jako konsumentów deﬁniują nas
dziś przede wszystkim dwie rzeczy. Pierwsza to fakt,
że jesteśmy w stałym ruchu (kultura nanosekundy /
consumer on the move) – robimy wiele rzeczy naraz
(mul�tasking), a i tak wciąż brakuje nam czasu (�me
poverty). W tej sytuacji technologia nam sprzyja
– jest użyteczna (chociażby zapewnia dostęp do informacji niezależnie od czasu i miejsca, w którym się
znajdujemy) i pozwala oszczędzać nam czas. Z tym
aspektem naszego funkcjonowania łączą się więc
wszystkie trendy technologiczne – szeroko pojęta
mobilność, technologie zbliżeniowe, grywalizacja.
Druga kwes�a to fakt, że jako ludzie od zawsze byliśmy
(i nadal jesteśmy) istotami społecznymi. Mimo zmian
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DEFRIENDING / UNFOLLOWING

Jacek Pawlak, Creative Director, Brainshop U-boot/ K2;
Facebook, 10 grudnia 2010 o 18:07
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„Czy można się dowiedzieć, kto się
kryje pod zmniejszającą się liczbą
facebookowych friendów? :-)
Tak z ciekawości. Bo w realu, jak
się przestajesz z kimś spotykać,
to obie strony mają jasność sytuacji,
a tu czasem tak z Niemca. :-)”

1. DEFRIENDING / UNFOLLOWING

No to teraz – kij w mrowisko.
Nie da się ukryć, że liczba użytkowników serwisów
społecznościowych stale rośnie. Nie tylko na świecie,
ale także w Polsce. Obecnie, z serwisów społecznościowych korzysta już ponad 18 milionów internautów
(Megapanel PBI/ Gemius, grudzień 2010), przy czym
największą dynamikę wzrostu notuje oczywiście
Facebook (według socialbakers.com liczba użytkowników Facebooka w Polsce wzrosła w ciągu minionego
półrocza aż o 79%1, co – jeśli chodzi o dynamikę
wzrostu – daje nam pierwszą pozycję wśród krajów
europejskich). Czy w takim kontekście można więc
mówić o zmniejszaniu liczby znajomych? Można.

Po początkowej modzie
na posiadanie jak największej
liczby znajomych, zaczęliśmy
weryﬁkować naszych „przyjaciół”
z serwisów społecznościowych.
Trend
Defriending (pol. odprzyjaźnienie się?) to usunięcie
kogoś z listy swoich znajomych w serwisie społecznościowym. Unfollowing to zachowanie podobne, tyle
że w serwisach mikroblogowych (Twi�er, blip) – chodzi
tu o zaprzestanie śledzenia wpisów danej osoby bądź
marki. Obydwa zjawiska są zresztą częścią szerszego
trendu zwanego de-teching lub digital detox2 (świadome powstrzymywanie się przynajmniej przez kilka
godzin dziennie lub całkowita rezygnacja z korzystania
z nowych technologii).

Organizacja Sabbath Manifesto sprzedaje specjalne śpiwory
na telefony komórkowe jako jeden ze sposobów na powstrzymanie się od stałego sprawdzania (zwłaszcza w nocy!),
dlaczego w naszym telefonie wciąż mruga czerwona dioda.
www.sabbathmanifesto.org

Po tej kampanii sądzono, że to właśnie 2009 rok będzie
rokiem defriendingu. Nic takiego jednak nie nastąpiło.
Coraz powszechniej zjawisko to występuje dopiero
teraz. Użytkownicy serwisów społecznościowych
nie tylko pozbywają się swoich przyjaciół (wewnętrzne
badanie przeprowadzone przez Facebooka w czerwcu
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Jak trend objawia się
we współczesnym świecie?
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Po raz pierwszy z wykorzystaniem
defriendingu w działaniach marke�ngowych mieliśmy do czynienia
w 2009 roku. Burger King przeprowadził wówczas słynną już akcję
na Facebooku pod hasłem Whopper
Sacriﬁce. W zamian za usunięcie 10
znajomych z listy swoich przyjaciół
dana osoba otrzymywała kupon
na darmowego Whoppera. Aplikacja została zablokowana przez
FB, bo w krótkim czasie internauci
usunęli ponad 230 tysięcy swoich
znajomych.
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Liczba użytkowników serwisów społecznościowych stale rośnie.
Źródło: Wave 5. The socialisa�on of brands. Social media tracker – 2010. Universal
McCann, July 2010
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Na serwisach społecznościowych są osoby, które mają… ponad 60 tysięcy znajomych.
Pytanie – kiedy dana osoba zdążyła je poznać i z iloma utrzymuje stały bezpośredni
kontakt?

między innymi wyznacznik statusu społecznego), zaczęliśmy
weryﬁkować naszych „przyjaciół”.
Dostęp do naszych proﬁli (i często
intymnych informacji) mają coraz
częściej tylko bliskie nam osoby (nie
czujemy się komfortowo, wiedząc,
że o naszych prywatnych sprawach
czyta 5000 osób).

2010 pokazuje, że prawie połowa z ówczesnych 450
milionów użytkowników „odprzyjaźniła” się z kimś),
ale z grona swoich znajomych usuwają też (zwłaszcza?)
marki.

Fan jakościowy jest użytkownikiem
świadomym i przez to zaangażowanym.
W dzisiejszych czasach to na nim
powinno nam zależeć.

Z raportu The Social BreakUp – opublikowanego przez
ExactTarget w lutym 2011 wynika bowiem, że:

Pod koniec ubiegłego roku powstał nawet serwis
społecznościowy Path, który umożliwia posiadanie
maksymalnej liczby 50 znajomych. Założyciel serwisu
– Dave Morin (btw: były pracownik Facebooka), założył, że spośród 150 osób, z którymi jesteśmy w stanie
utrzymywać w miarę bliskie kontakty, można wyłonić
trzy ważne grupy: 5 najbliższych osób (tzw. prywatny
krąg), 15 osób, z którymi kontaktujemy się regularnie
oraz 30 osób, które darzymy zaufaniem. Łącznie daje
nam to 50 osób, które stanowią nasz krąg towarzyski
i właśnie taki limit znajomych mamy w Path.

• 55% użytkowników FB „polubiło” daną ﬁrmę, a następnie zdecydowało, że nie chce więcej widzieć
postów przez nią publikowanych;
• 51% fanów przyznaje, że rzadko lub nigdy nie odwiedza strony ﬁrmy, którą wcześniej „polubiło”;
• 71% fanów przyznaje, że w ostatnim czasie stali się
bardziej selektywni, jeżeli chodzi o lubienie ﬁrm
na Facebooku;
• 11% ludzi, którzy założyli konto na Facebooku,
przestało korzystać z tego serwisu.

Po drugie – duża liczba znajomych oznacza nadmiar
informacji, w dodatku takich, które światopoglądowo nam nie odpowiadają. Usuwamy więc z grona
naszych przyjaciół osoby (marki), które zbyt często
zamieszczają posty (informa�on overload), podejmują

Jakie są przyczyny występowania trendu?
Po pierwsze – jako ludzie mamy tzw.
ﬁzjologiczne (związane z wielkością
naszej kory mózgowej) zabezpieczenie przed utrzymywaniem
kontaktów z większą liczbą osób
niż 150 (tzw. liczba Dunbara3).
Tę liczbę widać zresztą w serwisach
społecznościowych – poza Naszą
Klasą, w większości serwisów liczba
znajomych nie przekracza 150 osób.
Ponadto, mimo że serwisy społecznościowe niezwykle ułatwiają nam
zawieranie znajomości, okazuje się,
że znacząca większość z nas (68,4%)
utrzymuje kontakty z ok. 150
znajomymi, podobnie jak wygląda
to w przypadku kontaktów „twarzą
w twarz”.
Tak więc po początkowej modzie
na posiadanie jak największej
liczby znajomych (co stanowiło

���������������

����������������

�����������������

�����������������

�����������������

�������������������

����������

���

�������������

���

��������

���

�������

���

�����

���

���������
�����������

���

���
���
��

���
���

���

��
��
��
���

���
���

���
���

��

���

��

��

���
���

����

Liczba znajomych w serwisach społecznościowych waha się na poziomie ok. 150 osób.
Źródło: Social Networking in Poland, MEC Interac�on/ Gemius, 10.2009
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tematy drażliwe bądź nieodpowiednie (rasistowskie komentarze,
wulgaryzmy etc.).
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Jakie są implikacje trendu dla
działań marketingowych?
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Jako marketerzy przyzwyczailiśmy
się mierzyć efektywność naszych
działań przede wszystkim ilościowo.
���
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Oznacza to, że wciąż bardzo ważny
���
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jest dla nas zasięg. Biorąc pod
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uwagę trend defriendingu, musimy
��
liczyć się z tym, że jakość ważniejsza
�
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jest dziś niż ilość. Co z tego, że nasza
Oczywiście, w serwisach społecznościowych statystycznie więcej z nas ma więcej
marka będzie mieć kilkadziesiąt
znajomych niż 150 osób. Ale i tak, blisko 70% z nas mieści się w przedziale do 150
tysięcy fanów, skoro ponad połowa
znajomych. Podobnie jak w rzeczywistości oﬄine.
Źródło: Wave 5. The socialisa�on of brands. Social media tracker – 2010. Universal
z nich nie będzie czytać postów
McCann, July 2010
przez nas zamieszczanych? Fan
jakościowy jest użytkownikiem
tzw. mocno polaryzujące tematy (jak np. religia lub świadomym i przez to zaangażowanym.
polityka; btw – czy nie usunęliście części znajomych
po katastroﬁe smoleńskiej lub po akcji z krzyżem W dzisiejszych czasach to na nim powinno nam
na Krakowskim Przedmieściu?), wreszcie podejmują zależeć.
���
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Bardzo ograniczona swoboda wyboru w sieci
W wyświechtanych sloganach o Internecie często
słyszy się, że ma dawać nieograniczone możliwości. Tymczasem internauci, czyli zwykli ludzie,
zgodnie z wszelkimi prawami psychologii wybierają rozwiązania najprostsze, czyli standardowe
i najbardziej powszechne. Tym samym, potężna
baza wiedzy o zachowaniach i preferencjach
użytkowników w coraz większym stopniu zaczyna
być kontrolowana przez największych i globalnych
graczy, czyli Apple, Google i Facebook. W 2011
wszyscy najwięksi prawdopodobnie będą korzystać z efektu kuli śnieżnej. Korzystanie z portalu
społecznościowego ma sens wtedy, gdy są tam
już wszyscy znajomi, a więc… Sytuacja ta w połączeniu z dostępem mobilnym, stwarza oczywiście
ogromne możliwości. Oto jest jedno miejsce, gdzie
marka może się komunikować ze wszystkimi.
Rafał Janek, Business Consultancy Director,
Universal McCann
Serwis Path umożliwia posiadanie maksymalnie 50 znajomych.
www.path.com
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LIFE-STREAMING
„Obserwując zalew autofotograﬁi w internecie,
dochodzę czasami do wniosku, że erupcję
tego swoistego narcyzmu tłumaczyć można
tylko jednym – poszukiwaniem dowodu na
własne istnienie. Oto jestem, wydają się wołać
ich autorzy, dostrzeżcie mnie proszę, zwróćcie
uwagę, jaki/a jestem zabawny/a, przystojny/a,
wysportowany/a, wyluzowany/a.”

© materiały prasowe, Microso�Research

Prof. Mirosława Marody, UW, Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną
SWPS, styczeń 2010

2. LIFE-STREAMING

Opublikowany na początku ubiegłego roku obszerny
raport Młodzi i media zwracał szczególną uwagę
na znaczenie fotograﬁi w życiu młodych ludzi (ja osobiście rozszerzyłabym to na grupę młodą nie tylko demograﬁcznie, ale młodą duchem – tzw. generacja C4).
Za pomocą zdjęć (publikowanych szeroko w serwisach
społecznościowych) nie tylko pokazują oni, kim
są, ale przede wszystkim mają świadomość bycia
medium. Aparat fotograﬁczny i kamera w telefonie
komórkowym służą im do dokumentowania świata.
No właśnie. Kamera. W ostatnim czasie wykorzystują
ją coraz częściej.

Trend
Life-streaming – nadawanie na żywo (w odróżnieniu
od wgrywania gotowych plików wideo na serwisy
typu YouTube) materiałów wideo w internecie; pokazywanie przez kamerę wideo (zwłaszcza w telefonie
komórkowym) tego, co się dzieje tu i teraz. Relacjonowanie własnego życia „na bieżąco”, w najważniejszych
momentach, w których to życie się dzieje.

Jak trend objawia się
we współczesnym świecie?

później pojawiły się zdjęcia (wspomniany wyżej serwis
Path umożliwia komunikację użytkowników wyłącznie
za pomocą zdjęć). Teraz technologia pozwala także
na dzielenie się plikami wideo w czasie rzeczywistym
i to transmitowanym bezpośrednio z urządzeń mobilnych. Wkrótce też pewnie będziemy transmitować
na żywo nasze rozmowy (transmisja plików audio).

Za pomocą zdjęć młodzi ludzie nie
tylko pokazują, kim są, ale przede
wszystkim mają świadomość bycia
medium. Aparat fotograﬁczny i kamera
w telefonie komórkowym służą im
do dokumentowania świata.
Na świecie rośnie popularność takich serwisów jak
qik.com (kupiony na początku 2011 przez Skype za 150
milionów dolarów) czy ustream.tv (obecnie ponad
2,5mln użytkowników). W Polsce rozwiązania takie
oferuje popler.tv.

Life-streaming sprawdza się wszędzie
tam, gdzie przekaz „na żywo” jest bardzo
istotny, a zatem w branży muzycznej,
sportowej, podczas konferencji.

Najbardziej obrazowo, wystarczy przypomnieć
sobie koncert lub wydarzenie sportowe, na którym
byliśmy ostatnio – las podniesionych komórek nikogo
nie dziwi.

Producenci pracują też nad urządzeniami, które rejestrują nasze życie bez naszego aktywnego udziału.
Już pod koniec 2009 roku na rynku pojawił się aparat
fotograﬁczny ViconRevuec, który zawieszony na szyi,
robi zdjęcia automatycznie co 30 sekund. Dodatkowo
Internet spełnił naszą potrzebę dzielenia się swoim ży- dzięki wbudowanym czujnikom światła, podczerwieni
ciem. Najpierw zamieszczaliśmy informacje tekstowe, i przyspieszeniomierzowi robi zdjęcia automatycznie,
kiedy osoba niosąca aparat znajdzie
się w nowym środowisku lub
w jej otoczeniu znajdzie się inny
�������
����������
���������
człowiek. Nad podobną technologią
od kilku lat pracuje Microso� Research. Ich aparat SenseCam kierowany jest obecnie do osób z chorobą
��
Alzheimera lub amnezją po to, żeby
przypomnieć im, co robiły w ciągu
��
dnia. Możemy przypuszczać, że ten
rodzaj pamięci zewnętrznej okaże
��
się wkrótce przydatny również dla
osób zdrowych.
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Choć serwisy umożliwiające transmisję plików wideo z urządzeń mobilnych w czasie
rzeczywistym nie osiągnęły jeszcze masy krytycznej, widoczne jest, że ich popularność
wśród internautów rośnie.
Źródło: www.compete.com, styczeń 2011

W ubiegłym roku podczas Webby
Awards jedną z głównych nagród
otrzymał projekt Nokia viNe, będący mul�medialną mapą naszego
życia.
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Nadaję, więc jestem

Jacek Kawalec, współzałożyciel Wirtualnej Polski
Popularność wideo w sieci i możliwości nadawania
wideo na żywo wydają się wkraczać w nową fazę
rozwoju w 2011 roku. Złożyło się na to wiele czynników: rozwój infrastruktury, poprawa funkcjonowania
sieci, większa dostępność i popularność kamer wideo
– czy to samodzielnych, czy wbudowanych w laptopy
i telefony, wreszcie edukacja użytkowników Internetu
i większa świadomość istniejących możliwości.

strumień wideo i wysyłający go przez sieć GSM. W sferze streamingu mobilnego liderem jest serwis qik.com,
który odszedł od formuły portalu społecznościowego
na rzecz usług dla producentów telefonów GSM i operatorów. Widać go np. w reklamie najnowszego telefonu 4G ﬁrmy Verizon. Qik pozwala na nadawanie wideo
(prawie) na żywo z bardzo wielu rodzajów telefonów,
od iPhone poprzez Android, Nokia, BlackBerry etc.

Pamiętam, jak piętnaście lat temu powoli tworzyła się
świadomość co do możliwości Internetu, wysyłania
maili, korzystania z forów, czatów, kawiarenek. Z podobną sytuacją mamy do czynienia dziś w odniesieniu
do wideo. Technologicznie większość kwes�i była
możliwa już dawno, tego rodzaju projekty jak wideoczat, czy widekonferencje istniały przecież znacznie
wcześniej. Teraz wideostreaming wykorzystują już
nie tylko zaawansowani użytkownicy Internetu,
ale każdy z dostępem do kamery. Poziom akceptacji
technologii i potrzeby nadawania wydaje się, że osiągnął moment krytyczny. To ważne, bo o ile większość
problemów technologicznych dość łatwo rozwiązać,
o tyle o wiele trudniej przekonać ludzi do korzystania
z nich.

W Polsce jedynym serwisem oferującym tego rodzaju
aplikacje jest popler.tv.

Na świecie najbardziej znane portale dające możliwość nadawania wideo to ustream.tv, livestream.com
i jus�n.tv. W Polsce to prowadzony przeze mnie
popler.tv. Historia każdego z nich jest trochę odmienna. Ustream powstał jako serwis do widekonferencji
dla żołnierzy amerykańskich stacjonujących poza
krajem, aby umożliwić im kontakt z rodziną. Jus�n
to z kolei projekt, w którym założyciel chodził z kamerą
przymocowaną do kasku i nadawał 24/7 wszystko to,
co się wokół niego dzieje.
Różne są też ich modele biznesowe. Każdy z portali
liczy na przychody z reklamy w sposób podobny
do tego, jaki stosuje youtube – popularne kanały
dzielą się przychodami z reklamy z portalem. Poza
przychodami z reklamy wszystkie portale oferują
również płatne kanały, z tym że ustream pobiera
opłatę od nadających w zależności od liczby oglądających w osobogodzinach, natomiast jus�n pobiera
abonament od oglądających.
W ramach life-streamingu część graczy oferuje hardware umożliwiający mobilne nadawanie – w praktyce
jest to zaawansowany mobilny komputer kodujący

Kto nadaje wideo w sieci i dlaczego? Wyraźnie
widać pewien trend wśród nadających – najczęściej
to ludzie lub serwisy związane z muzyką, czyli np. albo
dj, albo radio. Poza tym life-streaming sprawdza się
wszędzie tam, gdzie element na żywo jest niezbędny
– koncerty muzyczne, konferencje, sport. Natomiast
nadawanie z telefonów wydaje się, że służy najlepiej
jako dzielenie się ad hoc tym, co się wokół mnie dzieje
– nagrania najczęściej nie trwają dłużej niż 1 minutę
i oczywiście są nie najlepszej jakości. Life-streaming
świetnie nadaje się też jako narzędzie dla dziennikarstwa obywatelskiego czy dla serwisów turystycznych
lub ogłoszeniowych. W prywatnych zastosowaniach
możliwości jest jeszcze więcej. Większość smar�onów jest na tyle szybkich, że jakość obrazu i dźwięku
jest zupełnie akceptowalna. Zresztą, co widać nawet
w tradycyjnej telewizji – przy programach newsowych
stosowane są nagrania bardzo różnej jakości, ważna
jest szybkość dotarcia.
Jaka jest przyszłość streamingu? Będzie go coraz
więcej na coraz większej ilości urządzeń. Niewątpliwie będzie również więcej korzystania z internetu
w telewizorze. Już dzisiaj sprzedawane urządzenia
mają wbudowane karty sieciowe lub wiﬁ i korzystają
z YouTube czy Google. Coraz większą rolę będą pełnić
urządzenia mobilne, zwłaszcza smar�ony. Możliwości mobilnego nadawania i odbierania wideo będą
więc coraz większe. Poza tym, dzięki inteligentnym
protokołom sieciowym, wideostreaming będzie coraz
bardziej skalowalny przy utrzymaniu stałego kosztu.
Praktycznie każdy będzie mógł nadawać treści na żywo
do dużej ilości odbiorców. I nie chodzi mi tu o zwykły
broadcas�ng, ale nadawanie różnych treści do różnych
odbiorców w tym samym czasie. W konsekwencji więc
coraz bardziej będzie obowiązywać powiedzenie,
że content is the king :).
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„Jacek Pawlak idzie z pokoju
do łazienki, aby chwilę później przebyć
tę drogę w przeciwnym kierunku
i zastanawia się czy łazienka będzie
na foursquare?”
Opublikowane na Facebooku 19 grudnia 2010
o 21:32 przez: Twitter
Jacek Pawlak, Creative Director, Brainshop U-boot/ K2

© Calsidyrose, www.ﬂickr.com
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Rozwój tzw. serwisów geolokalizacyjnych wynika z coraz większej penetracji smar�onów (z wbudowanym
przekaźnikiem GPS) i korzystania z mobilnego internetu. Najpopularniejszy z nich – Foursquare – w 2010
roku zwiększył liczbę użytkowników ze 175 tysięcy do
6 mln (co daje wzrost na poziomie 3400% – dane wewnętrzne Foursquare, styczeń 2011). Według raportu
Webroot (sierpień 2010) 39% użytkowników serwisów
społecznościowych posiadających urządzenie z mobilnym dostępem do internetu korzysta z geolokalizacji.
Ale uwaga – serwisy geolokalizacyjne to nie tylko Foursquare, Facebook Places czy Gowalla, ale także takie
serwisy, jak np.: SitorSquat (lokalizowanie najbliższej
toalety), WorkSnug (lokalizowanie najlepszego miejsca
pracy) czy RunKeeper (lokalizowanie najlepszych tras
do biegania). W geolokalizacji nie chodzi też wyłącznie
o check-in, czyli wskazanie swojego miejsca pobytu.
Z perspektywy marketera o niebo atrakcyjniejszy jest…
geo-fencing.

39% użytkowników serwisów
społecznościowych posiadających
urządzenie z mobilnym dostępem
do internetu korzysta z geolokalizacji.
Trend
Geolokalizacja – informacja określająca geograﬁczne
położenie danej osoby. Nie licząc samochodowych
systemów GPS, do tej pory systemy geolokalizacyjne
działały głównie w Internecie (informacja, skąd
dana osoba się łączy). Obecnie, ze względu na coraz
większą penetrację smar�onów i korzystanie z mobilnego Internetu, systemy geolokalizacyjne działają

także w rzeczywistym świecie. Za pomocą telefonu
komórkowego konsumenci mogą informować znajomych o tym, gdzie obecnie się znajdują i co robią.
Wykorzystując tę samą technologię, marketerzy mogą
lokalizować swoich konsumentów i proponować im
oferty specjalne, gdy znajdą się np. 50 m od miejsca
zakupu (geo-fencing).

Jak trend objawia się
we współczesnym świecie?
Zarówno przyrastającą liczbą serwisów geolokalizacyjnych, jak i rozwiązaniami przygotowywanymi przez
samych marketerów. Do najprostszych (i na razie najpopularniejszych) należy oferowanie konsumentom
zniżek, rabatów lub nawet darmowych produktów
za zacheck-inowanie się w konkretnym miejscu
(w listopadzie 2010 Gap rozdał aż 10 000 darmowych
dżinsów osobom, które jako pierwsze zacheck-inowały się w sklepach Gap za pomocą Facebook
Places, kilka miesięcy wcześniej – w sierpniu 2010
– obdarował natomiast 25% rabatem wszystkie osoby,
które zacheck-inowały się w sklepach Gap za pomocą
foursquare).

Do najpopularniejszych dziś działań
marke�ngowych wykorzystujących
geolokalizację należy oferowanie
konsumentom zniżek, rabatów
czy darmowych produktów.

Jeszcze w 2009 roku bank ING pokazał, że geolokalizację można fantastycznie łączyć z augmented reality.
Użytkownikowi, który patrzył przez
kamerę telefonu komórkowego
������������������������������������������������������������������������
na otaczające go budynki, wy�����������������
świetlała się informacja, w którym
�����
����������������������������
z budynków w pobliżu znajduje
�������������������
się bankomat ING i jak do niego
�����
�������������
najszybciej dotrzeć. Obecnie,
��������������������������
�����
jeżeli chodzi o połączenie AR
������������������
i geolokalizacji, to wykorzysty������������������������������
����
���������������
wane są pla�ormy typu GoldRun
(www.goldrungo.com). Umożliwia����������������������������
����
�����������������������
ją one marketerom zamieszczanie
wirtualnych przedmiotów w rze����
����
czywistym świecie. Konsument,
��
���
���
���
���
���
kolekcjonując te przedmioty,
dostaje oferty specjalne.

Główną przyczyną, dla której konsumenci śledzą marki w serwisach społecznościowych
jest możliwość otrzymywania ofert specjalnych. Nic dziwnego, że to także najpopularnijsze dziś działanie w serwisach geolokalizacyjnych.
Źródło: FEED The 2009 Razorﬁsh Digital Brand Experience Report

W niestandardowy sposób geolokalizację wykorzystała w 2010 roku
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Domino’s Pizza. Dzięki systemom GPS zainstalowanym
w telefonach komórkowych użytkowników po raz
pierwszy na świecie pizza dostarczana była gdziekolwiek dana osoba się znajdowała – w parku, na plaży,
na koncercie.

Jakie są implikacje trendu
dla działań marketingowych?
Ze względu na fakt, że konsument jest niezwykle
interesowny, z punktu widzenia marketera ciekawy
wydaje się szczególnie tzw. geo-fencing. Pozwala on

na lokalizowanie konsumenta w miejscu, w którym
akurat się znajduje i dostarczanie mu ofert specjalnych tylko w określonym promieniu od miejsca
zakupu (rozwiązanie wykorzystywane w UK m.in.
przez Starbucks i L’Oreal). Takie rozwiązanie pozwala
również na wyeliminowanie elementu irytacji, częstego w przypadku marke�ngu mobilnego (konsument
traktuje bowiem telefon komórkowy jako prywatną
przestrzeń), bo użytkownik otrzymuje wyłącznie
oferty, które sam zasubskrybował (permission based
marke�ng). Aplikacje umożliwiające tego typu
usługi, to m.in. ShopKick (www.shopkick.com) oraz
ShopAlerts (h�p://placecast.net).

W 2010 roku na amerykańskim rynku ukazała się limitowana (zaledwie 300 par) wersja butów Airwalk. Mogły je kupić wyłącznie osoby,
które najpierw znalazły się w pobliżu tzw. niewidzialnych sklepów – PopUp Store (NY: Venice Beach, CA) i zrobiły zdjęcie pary butów.
Akcja przygotowana we współpracy z aplikacją GoldRun (www.goldrungo.com).
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Powiem ci, gdzie jestem – geolokalizacja
w działaniach marketingowych
Na pytania dotyczące serwisów geolokalizacyjnych, przyczyn ich popularności
oraz możliwości wykorzystania ich w działaniach marke�ngowych odpowiada
Pia Arthur, Dyrektor Marke�ngu, Gowalla.

Natalia Hatalska: Dlaczego w dzisiejszych czasach
usługi lokalizacyjne cieszą się tak dużą popularnością?
Czy są jakieś różnice w sposobach ich użytkowania
w Europie i USA?
Pia Arthur: Usługi oparte na lokalizacji zyskują na popularności, ponieważ pozwalają ludziom na ciągły
kontakt z ich znajomymi, dzielenie się informacjami
i zdjęciami z miejsc, w jakich przebywają, a także
umożliwiają odkrywanie otaczającego ich świata.
Takie usługi pozwalają jednostkom na dzielenie się
informacją na temat własnego położenia z przyjaciółmi
w czasie rzeczywistym. Gowalla zachęca użytkowników
do zabawy, kontaktowania się z osobami o zbliżonych
upodobaniach, wymiany miejsca i celu podróży oraz
poparcia dla ulubionych miejsc, ﬁrm czy spraw.
Obecnie na całym świecie serwis Gowalla zrzesza
750 000 użytkowników (nazywamy ich „Posiadaczami
Paszportów”), z czego 40% to tzw. paszporty międzynarodowe.
W jaki sposób tego typu rozwiązania mogą zostać
wykorzystane w marke�ngu?
Coraz większa liczba dużych i znanych marek zwraca
się ku usługom lokalizacyjnym, by dowiedzieć się
więcej na temat komunikacji z klientami, by zwiększyć ruch w sklepach lub innych miejscach, zachęcić
do uczestnictwa w imprezach, czy też zaoferować im
różnego rodzaju promocje w zamian za ich lojalność.
W 2011 pojawi się jeszcze więcej ﬁrm, które zdecydują
się na marke�ng oparty na usługach lokalizacyjnych,
a w najbliższej przyszłości usługi te staną się ważnym
ﬁlarem marke�ngu. Wiele z nich już teraz uznało te
usługi za wartościowe z punktu widzenia marke�ngu,
dlatego też związały się z serwisem Gowalla. Do takich
ﬁrm można zaliczyć: Disney, Weezer, Sundance, Associated Press, Washington Post, Chevy, InCase, Levi’s,
Paul Frank, Adobe, NIKE-Livestrong, Chipotle, CNN,
Tazo, Na�onal Geographic oraz wiele innych.

Na czym ta współpraca konkretnie polega?
Z jednego przedsięwzięcia jesteśmy wyjątkowo dumni.
W sierpniu Gowalla oraz AT&T nawiązały współpracę
z TOMS Shoes oraz ich programem wsparcia dla dzieci
z ubogich krajów: One for One Movement, który zakłada, że za każdą zakupioną u nich parę butów, kolejną
przeznacza się dla jednego dziecka w potrzebie.

W ciągu najbliższego roku usługi
geolokalizacyjne staną się podstawowym
ﬁlarem mobilnego dostępu do Internetu.
Od 16 do 29 sierpnia każdy Posiadacz Paszportu
Gowalla, który zalogował się do serwisu w jednym
ze sklepów z nowymi technologiami lub w sklepie
odzieżowym, miał szanse na wygranie jednej z wielu
nagród, w tym buty TOMS Shoes, smar�ony i notebooki AT&T. Jeden z Posiadaczy Paszportów Gowalla
otrzymał nagrodę główną – wycieczkę do Argentyny
z ﬁrmą obuwniczą TOMS Shoes w ramach akcji
pomocy dzieciom zatytułowanej: One Millionth Pair
Shoe Drop.
Jakieś inne przykłady?
Lokalne ﬁrmy mogą jeszcze bardziej zaakcentować
swoją obecność w serwisie Gowalla za pomocą takich
narzędzi jak Custom Stamps, czy też Veriﬁed Business
and Venues. Oznaczenia zwane Custom Stamps mogą
być wykupowane przez lokalnych przedsiębiorców
w celu zareklamowania ich ﬁrm oraz zaznaczeniu
ich lokalizacji. Pomimo faktu, że nasza najnowsza
seria znaczków została wyprzedana w ciągu godziny,
jesteśmy w trakcie tworzenia nowej par�i, która
będzie wypuszczona na rynek tak szybko jak to tylko
możliwe. Narzędzie zwane Veriﬁed Business and
Venues umożliwia lokalnym organizacjom zaznaczenie
oraz zweryﬁkowanie ich adresu w serwisie Gowalla,
dodanie informacji na temat lokalizacji, czy też danych
kontaktowych, a także dostosowanie komunikatów,
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jakie pojawiają się w trakcie logowania się konsumentów do serwisu.
Jaka jest przyszłość tego typu usług?
Usługi lokalizacyjne są nieustannie modernizowane,
a ludzie przekonują się do nich wyjątkowo szybko.
Oceniam, że w ciągu najbliższego roku staną się one
podstawowym ﬁlarem mobilnego dostępu do internetu. Nie dalej niż za 18 miesięcy ciężko będzie
wyobrazić sobie usługi, które przynajmniej w jakimś
stopniu nie będą rozszerzane o usługi lokalizacyjne.
Coraz więcej ﬁrm, a także konsumentów będzie
wykorzystywać te usługi na co dzień. Będziemy też
świadkami kreatywnych rozwiązań na wykorzystanie
tego typu usług, które wykroczą daleko poza zwyczajowe oznaczanie swojej lokalizacji. Gowalla nieustannie
rozwija nowe funkcje, by serwis miał wymiar bardziej
społecznościowy. Mamy także w zanadrzu wiele innych
zmian. Rozważamy kilka możliwości współpracy, które
mogłyby uatrakcyjnić użytkowanie serwisu. Naszym
długoterminowym celem jest stworzenie i rozbudowywanie dodatkowych funkcji, które wykroczą poza
zwyczajowe logowanie się do serwisu i zwiększą
wartość oferty dla miejsc i użytkowników. Ostatnio
na przykład wypuściliśmy na rynek Gowalla3, która
jest najnowszą wersją serwisu społecznościowego,
aktualnie dostępnej dla iPhone i która jeszcze w tym
roku zostanie przygotowana także na inne urządzenia.
Gowalla3 zapewnia Posiadaczom Paszportów, m.in.:
• łatwiejszy proces check-in oraz dzielenie się
informacjami dzięki przetwarzaniu danych w tle,
zwiększenie żywotności baterii oraz natychmiastowe wywoływanie dostępnych lokalizacji, włączając

te najbardziej uczęszczane. Po zalogowaniu się
w systemie użytkownicy otrzymują międzypla�ormowe nagrody (np.: plakietki, oferty itp.) od takich
ﬁrm, jak np.: Foursquare, Facebook Places, Tumblr
czy Twi�er.
• notatki oraz znaczniki – notatki pozwalają Posiadaczom Paszportów na pozostawienie krótkiej
wiadomości w jakimś szczególnym miejscu dla
znajomych lub członków społeczności. Można
także pozostawić informacje o jakiejś potrawie
w ulubionej restauracji lub pozostawić anegdotę
dotyczącą danego miejsca. Znaczniki są aktualnie
zintegrowane z wersją Gowalla na telefony komórkowe i pozwalają na przypisanie wybranego miejsca
wymyślanym na bieżąco kategoriom, takim jak Best
Live Music czy też Best Slice of Pizza.
• Revamped Ac�vity Feed – zdjęcia wprowadzane
są do tzw. Ac�vity Feed, dzięki czemu użytkownicy
mogą z łatwością dodawać nowe miejsca i duplikować oznaczenia. Uniwersalny Ac�ve Feed wykazuje natomiast poszczególne logowania znajomych
w takich serwisach, jak Gowalla, Facebook Places,
Foursquare, czy też Tumblr.
I na koniec – czy naprawdę potrzebujemy cyfrowej
informacji, jaką trasą biegać, gdzie znajduje się
najbliższa toaleta itp.?
Nie możemy wypowiadać się w imieniu innych aplikacji, niemniej jednak Gowalla pozostawia wybór
użytkownikowi. To oni decydują czy zalogują się,
znajdując w wybranym miejscu. Nasz serwis wierzy,
że miejsce zalogowania powinno kojarzyć się Posiadaczom Paszportów z miejscem dla nich osobiście
ważnym, gdziekolwiek by ono nie było.
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„Oh, so they have the internet
on COMPUTERS now!”
Homer Simpson, serial Simpsonowie
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Generalnie temat rzeka. Mówiąc więc w skrócie
– mobilność to obecnie największa rewolucja technologiczna. Na świecie liczba osób posiadających
telefon komórkowy jest blisko trzy razy wyższa niż
liczba komputerów podłączonych do sieci (3,5 mld vs
1,2 mld)5. W Polsce sytuacja wygląda bardzo podobnie
– penetracja telefonii komórkowej na koniec 2010
roku wyniosła ponad 120% (GUS, 2010), a Internetu
zaledwie 52,8% (NetTrack, 2010). Marketerzy nie zawsze o tym pamiętają – Internet kojarzy im się przede
wszystkim z… komputerem.

Na świecie liczba osób posiadających
telefon komórkowy jest blisko trzy
razy wyższa niż liczba komputerów
podłączonych do sieci. W Polsce –
penetracja telefonii komórkowej na koniec
2010 roku wyniosła ponad 120%.
Trend

Akcja dla marki Wilkinson w miejscach sprzedaży. Brak czytnika
kodów QR nie jest problemem – konsument może go otrzymać,
wysyłając sms pod wskazany numer telefonu.

Telefony komórkowe przejmują
���������������������������������������������������������������������
dziś rolę komputerów. W efekcie
������������������������
– rośnie popularność smar�onów.
Szacuje się, że jeszcze w tym roku
���
liczba smar�onów przewyższy
liczbę komputerów stacjonarnych
i laptopów łącznie – 375 mln vs
��
350 mln6. Obecnie w USA 61%
użytkowników telefonów posiada
smar�ona (vs 28% użytkowników
��
posiadających „zwykły telefon”)7.
Ktoś mógłby jednak powiedzieć,
��
że to trend wyłącznie na rynku
����
����
����
����
światowym, a w Polsce penetracja
smar�onów waha się w granicach
błędu statystycznego. Otóż nie. Źródło: GfK Polonia, styczeń 2011; wg deﬁnicji GfK Polonia smar�on to telefon
Z najnowszych danych udostępnio- komórkowy, który spełnia jednocześnie trzy podstawowe warunki – posiada otwarty
OS; posiada ekran dotykowy lub/i klawiaturę QWERTY; posiada funkcję organizera,
nych mi przez GfK Polonia wynika, w tym możliwość odbioru e-maili i obsługi aplikacji biurowych.
że w 2010 roku penetracja smartfonów w Polsce wyniosła 11,5%,
a w samym grudniu 2010 aż 19,9% (sic!). Biorąc pod dwóch lat ruch pochodzący z Internetu mobilnego
uwagę fakt, że w Polsce jest aktywnych 47 milionów wzrósł 4-krotnie.
kart SIM, można przypuszczać, że w Polsce ok. 9,3
mln użytkowników telefonów komórkowych korzysta
ze smar�ona.
Jakie są przyczyny występowania trendu?
Skoro korzystamy z telefonów (i innych urządzeń
przenośnych – tablety!) jak z komputerów, jasne
jest, że coraz chętniej i częściej korzystamy również
z Internetu mobilnego. Szacuje się, że w 2010 roku
z szerokopasmowego Internetu mobilnego korzystało
3,1 mln użytkowników8. Na świecie w ciągu ostatnich

Kultura nanosekundy, w której żyjemy obecnie.
Wszystko ma być dostępne – już, teraz, natychmiast,
bo nieustannie brakuje nam czasu. Polacy chcą mieć
więc dostęp z telefonu komórkowego do usług i aplikacji, które ułatwiają życie – w 2009 roku najbardziej
popularną usługą wśród ankietowanych okazała się
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nawigacja (35% wskazań) oraz
bankowość mobilna (26%)9.
������������������������������

Jakie są implikacje trendu dla
działań marketingowych?
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Wbrew powszechnym w Polsce
praktykom, wykorzystanie telefonów komórkowych w komunikacji
nie powinno polegać na wysyłaniu reklamowych sms-ów (do
których konsument w dodatku
ma ograniczone zaufanie). Najciekawsze wydają się: augmented W ciągu ostatnich dwóch lat ruch z Internetu mobilnego na świecie wzrósł 4-krotnie.
reality (moim zdaniem technologia Źródło: AdMob Mobile Metrics, Metrics Highlights, May 2010
stworzona wprost dla telefonów
komórkowych), wspomniana wyżej geolokalizacja oraz Kody QR umożliwiają bezpośredni i natychmiastowy
przede wszystkim tzw. mobile tagging (wykorzystanie kontakt z marką – zawrzeć w nich można nie tylko
kodów QR). Badania pokazują, że telefon komórkowy informacje tekstowe (informacje na temat działania
jest kluczowym urządzeniem, gdy znajdujemy się produktu, zastosowań, etc.), materiały wideo (repoza domem – połączenie w komunikacji outdooru klama, instrukcja dozowania produktu), ale także
i telefonu komórkowego wydaje się więc naturalne.
przekierowanie na stronę www (więcej informacji, dodatkowe pliki, konkurs, opinie innych konsumentów).

Technologię Likify wykorzystał w 2010 roku belgijski oddział Nike w kampanii Take Antwerp. W ramach akcji przygotowanych zostało
7 różnych kodów. Każdy z nich promował inną trasę do biegania. Zeskanowanie konkretnego kodu (umieszczonego m.in. na witrynach
sklepowych i plakatach) było równoznaczne z tym, że dany użytkownik lubi daną trasę.
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Technologie typu Likify (www.likify.net) oraz S�ckybits
(www.s�ckybits.com) umożliwiają bezpośrednie
połączenie kodu z fanpagem marki na Facebooku lub
w innych serwisach społecznościowych.

Szacuje się, że jeszcze w tym
roku liczba smar�onów przewyższy
liczbę komputerów stacjonarnych
i laptopów łącznie.
Ogromny potencjał tkwi również w różnego rodzaju
aplikacjach mobilnych – już teraz są one, a nie wyszu-

kiwarki mobilne, głównym źródłem dostępu do takich
rozwiązań, jak mapy, serwisy społecznościowe,
nawigacja czy gry.
Jednym z ciekawszych, polskich rozwiązań jest
np. aplikacja Listonic, dzięki której można zarządzać
listami zakupów (www.listonic.pl). Co istotne, twórcy
umożliwiają zamieszczanie tam również reklam. Nieinwazyjnych dodam, bo w rzeczywistości pojawiająca się
tam reklama to nieklikalny, odróżniający się kolorem
i czcionką tekst dodawany kontekstowo do pozycji
naszych zakupów.

Czas na mobile
W najbliższym roku wreszcie pojawi się wszystko,
co jest niezbędne, aby marke�ng mobilny zaczął
się rozwijać. Odpowiedni poziom smar�onów,
dostępne taryfy transmisji danych, usługi (głównie oczywiście portale społecznościowe). To
spowodowało, że użytkownicy będą mogli i chcieli
korzystać z Internetu w komórkach. Marketerzy
dostali też do zabawy nową zabawkę, czyli iPada.
Znalazł on też wielu naśladowców. Operatorzy
komórkowi najprawdopodobniej będą wobec
nich również stosować strategię subsydiowania,
co zapewne będzie wspierać wzrost penetracji
tych urządzeń. Otwartym pozostaje pytanie, czy
marke�ng mobilny będzie w stanie wykorzystać
ten splot korzystnych okoliczności. Po okresie
spamu SMS-owego istnieje pokusa powielania
wzorców komunikacji z internetu stacjonarnego.
Wykorzystanie padów również będzie wyzwaniem. Pierwszymi ich nabywcami okazały się
głównie białe kołnierzyki i najprawdopodobniej
m.in. z uwagi na cenę. Upowszechnią się dopiero
za dłuższą chwilę.

Aplikacja Listonic umożliwia zamieszczanie reklam w tworzonych
przez użytkowników listach zakupów. (www.listonic.pl)

Rafał Janek, Business Consultancy Director,
Universal McCann
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2011 – rok smartfona
Marcin Gruszka, rzecznik prasowy, Play
W azjatyckich kulturach mamy rok psa, szczura, tygrysa. Nie ma jeszcze roku smar�ona. Jeszcze. Azjatyccy
producenci, Samsung, HTC, LG, bardzo intensywnie
pracują, aby tak właśnie się stało. Na scenie pojawia
się nowy chiński gracz Huawei z bardzo bogatym
por�olio telefonów, jeszcze w Polsce nie doceniany.
Jeszcze.
Tak naprawdę rewolucja mobilna, z którą mamy do czynienia dziś, zaczęła się w 2007 roku, kiedy faktycznie
zaczęliśmy korzystać z technologicznych możliwości
sieci trzeciej generacji. Telefon zaczął służyć do czegoś
więcej niż tylko do dzwonienia i SMS-owania. Smar�on
przestał być domeną ofert dla biznesu, zdjął garnitur,
garsonkę, zrobił się lifestyle’owy i poszedł do klubu.
W 2010 roku prezesi największych telekomów deklarują, że ok. 15% ich sprzedaży to smar�ony, PLAY
sprzedaje ich jeszcze więcej.
W Polsce liderem sprzedaży ciągle jest Nokia i nie zmieni
się to w 2011. Pozycji lidera nie wypracowano jednak
dzięki sprzedaży smar�onów, chociaż model Nokia
e52 to zapewne najpopularniejszy obecnie smar�on
na polskim rynku. Z drugiej strony, w mojej subiektywnej ocenie dużo mu do smar�ona brakuje.
Rok smar�ona to również turniej systemów operacyjnych. Czy Android ostatecznie pokona iOS z do końca
wiernymi wyznawcami? Bardzo kibicuję samsungowej
BADA i cieszę się, że Nokia rozważa zdradę Symbiana
z seksownie wyglądającym – przynajmniej za szybą
– Windows Phone. Wygra ten najbardziej prosty

i przyjazny, bo to chyba największa zaleta nowych
telefonów, są smart. A przynajmniej starają się.
Po coraz tańszych rozmowach, darmowych SMS-ach,
poczcie, czas na social media, a dokładnie na Facebook.
Nk.pl mimo ogromnego potencjału nie przeszła
na pla�ormę mobilną. Z powodzeniem robi to natomiast Facebook, sukcesywnie eliminując inne kanały
komunikacji, jak choćby poczciwe już Gadu-Gadu.
W przyszłym roku zobaczymy wspaniałe smar�ony
pozwalające na oglądanie ﬁlmów 3D, zobaczymy premiery smar�onów śmigających, po pozostających jeszcze długo w sferze laboratoriów, z szybkością 150 MB,
jaką daje technologia LTE. Jednak to nie te urządzenia
będziemy wybierać najchętniej. Myślę, że wygra ten
producent, który postawi na urządzenie ze średniej
półki, kosztującej operatora ok. 700-800 zł, co pozwoli
sprzedawać go z przyzwoitym abonamentem za ukochaną przez nas jedną złotówkę. W tym roku tytuł
telefonu roku niewątpliwie przypadnie smar�onowi,
ale mogę się założyć, że nie dostanie jej przepiękny
iPhone 4, ultra szybki HTC Desire czy wszystkomający
Samsung Galaxy S, ale gracz ze średniej półki. Może
HTC Wildﬁre? Może Samsung Wave? Może Samsung
i 5700? Dlaczego? Bo to te właśnie telefony są siłą
rozpędzającą rewolucję smar�onową.
Rok smar�ona to również spore wyzwanie dla operatorów. Smar�on potrzebuje szybkiego i taniego
internetu mobilnego, dużo i możliwie wszędzie,
więcej, więcej, a najlepjej bez limitu. Czy to możliwe?
Okaże się wkrótce.
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Tablety dotykowe i urządzenia przenośne
– rewolucja, moda czy nowy trend?
Tomasz Woźniak, Członek Zarządu funduszu zalążkowego Business Angel
Seedfund
Wraz z wprowadzeniem przez Apple w kwietniu 2010
nowego urządzenia dotykowego pod nazwą iPad
nastąpiła prawdziwa rewolucja w świecie tabletów.
Wielu producentów, którzy do tej pory jedynie
demonstrowało swoje urządzenia dotykowe jako prototypy, przystąpiło do fazy produkcyjnej i rozpoczęło
zdobywać rynek.
Tablet tabletem pogania
Apple szykował się do wprowadzenia iPada
już od ponad roku. W sieci krążyło wiele domysłów,
zdjęć, rysunków jak ma wyglądać the next big thing
od twórców iPhone’a. Wreszcie pod koniec stycznia
2010 Steve Jobs zaprezentował swoje nowe dzieło
– 700-gramowe urządzenie z 9.7 calowym ekranem
dotykowym, bazujące na tym samym systemie operacyjnym co iPhone. Całość napędzana 1 GHz procesorem Apple A4 i z wbudowaną pamięcią ﬂash 16, 32
lub 64 GB. Urządzenie kosztuje od $499 (najsłabsza
wersja) do $82910 (najmocniejsza wersja z obsługą
sieci komórkowej 3G). Pomimo dość wysokiej ceny,
porównywalnej z dobrym laptopem, Apple w 2010
roku sprzedał ok 14 milionów iPadów. W Polsce urządzenie kosztuje od 1900 PLN w wersji podstawowej
do 3400 PLN w wersji 3G z 64 GB pamięci (Allegro).
Kolejna odsłona iPada (iPad 2) posiada 2 kamery, nowy
design (33% lżejszy!) i mocniejszy procesor – cena
pozostała taka jak iPad1.

Konsumenci mają w domu coraz
więcej komputerów na osobę, a tablety
świetnie nadają się do pełnienia roli
właśnie dodatkowego komputera.
Oczywiście na konkurencję nie trzeba było długo
czekać – tacy potentaci jak Samsung, Toshiba, Dell, HP
czy RIM (Blackberry) także zapowiedzieli agresywne
wejście na rynek tabletów.
Za głównego rywala iPada uważany jest obecnie
Samsung Galaxy Tab. To urządzenie zaprezentowane
na początku września 2010 na targach IFA w Berlinie,
działa na darmowym systemie Android. Jest mniejsze

niż iPad – posiada przekątną ekranu 7”, ale jest też
lżejsze (380 g). Pierwsze recenzje urządzenia są bardzo pozytywne – ale czy faktycznie Samsung będzie
w stanie podjąć walkę z iPadem? Czas (i cena) pokaże.
Urządzenie działa na najnowszej wersji Androida
(2.2) z opcją uaktualnienia do 2.3, obsługuje format
Adobe Flash 10.1 (czego iPad nie może) i dostępny
jest w dwóch wersjach – 16 GB i 32 GB pojemności.
Posiada wbudowany GPS, akcelerometr i 2 kamery
(3.2 megapiksela z autofocusem i lampą błyskową oraz
1.3 megapiksela z przodu urządzenia do prowadzenia
wideokonferencji). Koszt urządzenia to ok. 3000 PLN
za wersję 16 GB.
Kolejnym tabletem, który ma szansę podbić rynek
jest TOSHIBA Folio. Podobnie jak Samsung Galaxy Tab
działa na Androidzie i także został zaprezentowany
w Berlinie (prawdziwy wysyp tabletów!). Ma największy ekran (10.1 cala), procesor Nvidia Tegra, kamerę
1.3 megapiksela i złącze HDMI. Jako pierwsza na rynku
dostępna będzie wersja z pojemnością 16 GB. Planowana cena urządzenia wynosiła ok. 400 euro. Rynek
jednak szybko zweryﬁkował oferowane możliwości
urządzenia – brakowało tam przede wszystkim dostępu
do dodatkowych aplikacji (Android Market) czy Google
Maps, co spowodowało brak popytu i sprzedaży urządzenia (dystrybutor DIXONS z Wielkiej Brytanii wycofał
je z półek sklepowych). Jednak na targach CES2011
TOSHIBA zaprezentowała nową wersję FOLIO, z nowym Androidem, dwiema kamerami i mocniejszym
procesorem NVIDIA Tegra 2 – czas pokaże jak TOSHIBA
poradzi sobie na rynku.
Dell z kolei zaprezentował mniejsze, 5-calowe urządzenie o nazwie Streak – także oparte o system Android,
lecz niestety o jego starą wersję (1.6). Dell zapewnia
jednak możliwość uaktualnienia do wersji 2.2 pod koniec roku. Urządzenie zostało wprowadzone na rynek
na początku czerwca 2010, lecz bardziej przypomina
większy smar�on niż pełnowartościowy tablet. Kolejne wersje urządzenia o rozmiarach 7 (Streak 7) i 10
cali mają być dostępne do końca roku i na początku
2011. Streak dostępny jest głównie w modelu subsydiowanym, u operatorów komórkowych – cena ok.
400 funtów przy opcji Pay As You Go.
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Kolejne urządzenia na rynek komercyjny posiada także
Hewle� Packard (HP) – tablet o nazwie Slate. Urządzenie pracuje na systemie operacyjnym Windows
7 i działać na procesorze 1.6Ghz Intel Atom Z530.
Posiada 32GB pojemności, 1GB RAM, 8.9” ekran i dwie
kamery. Urządzenie jest dość duże i ciężkie – raczej
nie będzie w 2011 głównym rozgrywającym.

Tablet wyprodukowany przez polską ﬁrmę SiGarden – 4mePC.

PlayBook, BlackBerry

Jednakże w mojej ocenie najpoważniejszym konkurentem iPada w 2011 roku będzie nowy tablet przenośny ﬁrmy Research In Mo�on (twórcy telefonów
i smar�onów Blackberry) – czyli PlayBook. Urządzenie
wyposażone w 1GB RAM, 2 kamery (3 i 5mpix), obsługę Flash, bezprzewodową łączność z telefonami
Blackberry, wideokonferencje i przede wszystkim
w autorski system operacyjny i interfejs użytkownika. Tablet umożliwia odtwarzanie ﬁlmów w jakości
HD (1080p) na 7-calowym ekranie o rozdzielczości
1024x600. Obsługa przy pomocy pojemnościowego
ekranu dotykowego z mul�touch. Do tego jeżeli się
dołoży funkcjonujący już sklep z aplikacjami BlackBerry
App World, a całość okrasi wbudowanym modemem
superszybkiego internetu 4G (jest też wersja 3G używająca smar�ona jako modem) to powstaje potężny
konkurent dla iPada!
Bo Polacy nie gęsi...
Tak wyglądają wielcy światowi gracze na rynku. Jednak
mało kto wie, że polska ﬁrma z Gdańska – SiGarden
– już w 2009 roku dysponowała zaprojektowanym
i stworzonym przez siebie tabletem PC opartym o procesor Intel Atom. Urządzenie to w 100% myśl technologiczna gdańskiej ﬁrmy – począwszy od procesu
projektowania elektroniki, przez projekt obudowy aż
po ﬁnalny produkt. Tablet SiGarden o nazwie 4mePC
to 7” komputer wyposażony w głośniki stereo, kamerę
1.3megapixela, GPS, wyjście HDMI oraz opatentowane
przez SiGarden rozwiązanie o nazwie USBay. Owo
rozwiązanie umożliwia włożenie do środka urządzenia dodatkowych peryferiów działających przez port

USB – np. modemu GPRS (Internet bezprzewodowy)
czy też tunera telewizji DVB-H. Ze względu na fakt,
że 4mePC działa na architekturze x86, możliwe
jest zainstalowanie na nim dowolnego systemu operacyjnego – np. Windows XP, 7 czy też Linux (MeeGo)
lub Android. Firma przygotowuje się do uruchomienia
sprzedaży urządzenia w najbliższej przeszłości (pod
swoim lub zewnętrznym brandem).
2011 – rok tabletów, kto wygra?
Tablety dotykowe z pewnością będą jednym z głównych trendów w tym roku. Konsumenci mają w gospodarstwie domowym coraz więcej komputerów
na osobę, a tablety świetnie nadają się do pełnienia roli
dodatkowego komputera. Drugim trendem związanym
z tabletami i urządzeniami przenośnymi jest zacieranie
różnic między komputerami a telefonami. Komputery
przenośne się miniaturyzują (laptopy -> netbooki ->
tablety), telefony się stają coraz bardziej komputerami
– docelowo będziemy mieć jedno urządzenie (z ekranem elastycznym?), które w zależności od potrzeb
będziemy używać jako telefon (w opcji zwiniętej) lub
jako komputer (w opcji rozwiniętej).
W moim przekonaniu główna batalia na rynku tabletów w 2011 roku rozegra się pomiędzy nowym
iPadem 2 (premiera prawdopodobnie w pierwszym
kwartale 2011) a Blackberry PlayBook (opisywany
już wyżej, produkowany przez Research In Mo�on).
Do gry może jeszcze wejść Microso�, który podpisał
umowę z ARM Holdings odnośnie migracji systemu
operacyjnego Windows na pla�ormę ARM używaną
przez wielu obecnych graczy na rynku tabletów. Czarnym koniem w rozgrywce mogą być jeszcze tablety
dużo tańsze (obecnie to jednak wydatek minimum
2 tys. złotych) wprowadzane przez operatorów komórkowych lub telewizyjnych.
Kto wygra? Czas pokaże. :)
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JWT, 100 Things to Watch in 2011
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„Watch for NFC to become a marketing
tool, with consumer not quite sure
what it is but wanting it anyway.”
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W najbliższej przyszłości urządzenia przenośne (smartfony, tablety) przejmą kolejną funkcję z aktualnie
używanych technologii. Po aparatach fotograﬁcznych,
dyktafonach, GPS-ach, kamerach, konsolach do gier
i zegarkach przyszedł czas na płatności przy pomocy
telefonów komórkowych. Szacuje się, że do 2012
udział telefonów komórkowych z technologią NFC
wyniesie 21% – to w stosunku do 2010 wzrost o 700%.
Oprócz technologii so�ware’owych (np. Obopay, Skycash, mPay i inne) przewiduje się bardzo duży rozwój
hardware – głównie urządzeń wyposażonych w NFC.

Szacuje się, że do 2012 udział
telefonów komórkowych z technologią
NFC wyniesie 21% – to w stosunku
do 2010 wzrost o 700%.

choć na razie jeszcze ona nie nastąpiła – jednak w tym
roku wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że teraz jest ten moment. Dlaczego?
Otóż i Google i Apple zapowiedziały, że w tym roku
zostaną wprowadzone nowe modele telefonów
(Google – Nexus S, Apple – nowy iPhone / iPad)
z funkcją NFC i odpowiednim oprogramowaniem.
A jak pokazuje historia, Google i Apple kształtują
modę i przyzwyczajenia konsumentów (vide tablety
i technologia telefonów dotykowych), zatem prawdopodobnie końcówka roku 2011 i okres świąteczny
będzie pierwszym testem płatności komórką.

Analitycy przewidują, że płatności
poprzez NFC osiągną wartość
111 miliardów euro do roku 2015.

Trend
NFC (Near Field Communica�on – komunikacja
krótkiego zasięgu) to standard komunikacji radiowej
służący do wymiany danych między urządzeniami
w bliskiej odległości (maksymalnie 20 cm odstępu).
Urządzenia mogą działać w trybie pasywnym (jedno
z urządzeń nie musi mieć zasilania, skorzysta z zasilania pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez
nadajnik) lub aktywnym (oba urządzenia muszą mieć
zasilanie). NFC może być użyty jako:

W listopadzie 2010 AT&T, T-Mobile i Verizon ogłosiły
start projektu Isis (www.paywithisis.com) – joint
venture, które będzie wspierało NFC jako technologię
do zakupów i płatności. Orange z kolei zapowiada,
że do końca roku wyposaży ponad pół miliona Francuzów w telefony i karty SIM z NFC. Ostrożnie jednak należy traktować raporty – ostatni z ﬁrmy Frost&Sullivan,
które przewidują, że płatności poprzez NFC osiągną
wartość 111 miliardów euro do roku 2015.
Oprócz telefonów technologia NFC i RFID zawita także
do kart płatniczych – system Paypass jest wykorzystywany obecnie w wielu polskich bankach. Dlatego
już za rok, dwa nie będzie nikogo dziwiła przykładana
do kasy ﬁskalnej komórka.

• system płatności – urządzenie wykorzystywane
jest jako karta płatnicza / kredytowa;
• mobilny bilet – środki komunikacji, koncerty,
imprezy;
• odbiornik interaktywnych przekazów reklamowych (np. przykłada�������������������������������������������������������
jąc telefon do plakatu reklamowe��������������
go, możemy pobrać dodatkowe
�����������������������������
����������������������������
materiały lub otrzymać promocję
�����������������
od reklamodawcy);
����
• karta wstępu – identyﬁkacja
w budynkach, ﬁrmach, hotelach,
����
domach.
����
����

���

Jak trend objawia się
we współczesnym świecie?
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Już w tym roku główni producenci
telefonów podczas targów Mobile
Congress 2011 w Barcelonie zapowiedzieli telefony z wbudowanym
NFC. Warto tu zaznaczyć, że o rewolucji NFC mówi się od około 3 lat,
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�
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Do 2012 roku udział telefonów komórkowych wyposażonych w technologię NFC ma
wynieść 21%.
Źródło: ABI Research, 2010 (Near Field Communica�ons report)
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Przyszłość płatności zbliżeniowych
w Polsce
Joanna Pieńkowska-Olczak, dyrektor ds. produktów direct banking,
Bank Zachodni WBK
Już od trzech lat na polskim rynku rozwija się technologia zbliżeniowa. Co oznacza technologia zbliżeniowa dla
klienta? Najprostszy i najszybszy, a przy tym bezpieczny
sposób dokonania transakcji, bez podawania karty
sprzedawcy. Bez konieczności podpisywania paragonu.
Bez konieczności wprowadzania numeru PIN. Bez konieczności poszukiwania bankomatu, przeszukiwania
kieszeni w celu znalezienia drobnych, blokowania kolejki. Transakcje na niskie kwoty – do 50 PLN mogą być
proste, łatwe i przyjemne. Płatności na kwoty powyżej
50 PLN autoryzowane są dodatkowo PIN-em (przy
czym dla kart Visa – transakcje wymagają podania
karty sprzedawcy, a transakcja jest przeprowadzona
w oparciu o mikroprocesor).
Polski rynek nadal jest w początkowej fazie rozwoju
dla tego typu płatności – niemniej z każdym miesiącem
zwiększa się liczba kart „z antenką” i liczba punktów
akceptujących zbliżeniową formę płatności. Bank Zachodni WBK jako pierwszy bank w Polsce wprowadził
w grudniu 2007 roku technologię zbliżeniową na karcie pre-paid Maestro PayPass, kilka miesięcy później
zaoferował zbliżeniową kartę kredytową MasterCard,
a w 2008 roku karta debetowa Visa Electron<30 została wzbogacona o możliwość dokonywania płatności
zbliżeniowych w standardzie payWave. Pierwszy krok
na polskim rynku, i to zarówno w wersji payPass
organizacji MasterCard, jak i payWave Visa, mamy
więc już dawno za sobą.
Na koniec 2009 roku było w obiegu już ponad 100
tysięcy kart z funkcjonalnością zbliżeniową i 3 tysiące
terminali. Do końca 2011 r. największy polski wydawca, PKO BP planuje migrację wszystkich swoich kart
na karty z antenką, więc do końca przyszłego roku
na rynku powinno się znaleźć 7-8 milionów kart zbliżeniowych. I na tym nie koniec, gdyż kolejne banki
deklarują wdrożenia. Wydaje się, że na polskim rynku
kończy się czas, w którym banki miały dylemat „jajka
i kury” – czy najpierw mieć masę krytyczną kart, aby
opłacalny był rozwój sieci terminali, czy też odwrotnie
– najpierw poszerzać sieć akceptacji, aby przekonać
klienta na taki produkt i rozpocząć wydawnictwo kart
z antenką.

Szacuje się, iż do końca roku będzie kilkanaście
tysięcy czytników zbliżeniowych. Już dzisiaj możemy
zapłacić zbliżeniowo między innymi w McDonald’s,
perfumeriach Douglas, Coﬀee Heaven, sieci Smyk,
Mul�kino, Empik, na stacjach Shell. Kolejni szykują
się do wejścia.
Warto podkreślić fakt, że płatności zbliżeniowe to
już nie tylko karty płatnicze, ale również gadżety:
naklejki, breloki, zegarki. Te urządzenia zastępują
kartę w procesie dokonywania płatności – zbliżamy
do czytnika brelok – nie kartę. Gadżety są wydawane
jako dodatek do kart MasterCard, chociaż można
je wydawać również bez karty towarzyszącej. Pojawiają się już pierwsze próby płacenia telefonem z kartą
umieszczoną na karcie SIM (pierwsze pilotażowe
wdrożenia ma już za sobą Inteligo z siecią Era oraz
BZWBK i Polkomtel).

Do końca 2012 roku na rynku
powinno się znaleźć 7-8 milionów
kart zbliżeniowych.
Założeniem płatności zbliżeniowych jest ich prostota
i niskie koszty – mają przynosić korzyści wszystkim
uczestnikom runku płatniczego.
Banki liczą na to, że wejdą w takie segmenty płatności,
w których króluje gotówka. Jeśli możliwość płacenia
zbliżeniowo będzie powszechna, łatwiej będzie wyjąć
kartę zbliżeniową niż szukać bankomatu i czekać
na resztę lub poszukiwać drobnych w kieszeniach.
Agenci rozliczeniowi liczą na upowszechnienie płatności kartą. Sklepy liczą na tańsze i szybsze transakcje
(oﬀ-line).
Klienci – właśnie, na co liczą klienci? Szybkość, wygoda, bezpieczeństwo. To zapewne ważne dla każdego
z nas. A dla pewnych segmentów ważna jest również
nowoczesność.
Wydaje się więc, że jest wystarczająco dużo argumentów za tym, aby płatności zbliżeniowe upowszechniały się coraz bardziej – i chyba można zaryzykować
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stwierdzenie, że mimo iż nie ma jeszcze wielkiej liczby
kart, rynek rozwija się bardzo dynamicznie. Wystarczy przypomnieć sobie czasy zupełnie współczesne
– rynek EMV kilka lat temu i sytuację dzisiejszą.
Mikroprocesor jeszcze niedawno był nowością, na jaką
mało który bank się decydował – pierwsze karty EMV
zostały wydane w Polsce w 2004 roku – dzisiaj jest ich
już ponad 10 milionów. Banki dostrzegły pozytywne
aspekty rozwoju tej technologii (bezpieczeństwo, możliwość rozwoju technologii zbliżeniowej). Dodatkowo
wdrożenie EMV to kierunek rozwoju całego rynku
europejskiego, a SEPA już wkrótce sprawi, że EMV
stanie się standardem kartowym powszechnym
w całej Europie.
Reasumując – rynek płatności w Polsce rozwija się
bardzo dynamicznie, coraz nowsze technologie
i produkty znajdują na nim miejsce. Coraz więcej
terminali pojawia się na rynku i płatności kartowe
upowszechniają się coraz intensywniej. Wydaje się
że to jest właśnie ten moment, aby upowszechnić
płatności na niskie kwoty. To jest bowiem olbrzymia
bariera, którą ciężko jest pokonać – płacenie kartą
za małe zakupy.

Pozostaje nam wszystkim mieć nadzieję, że dla dobra
rozwoju rynku płatności wszyscy jego uczestnicy będą
potraﬁli wykorzystać ten moment i masowo wprowadzić karty zbliżeniowe, którymi będzie można płacić
w niezliczonej ilości placówek. Pozostaje pytanie,
czy banki będą potraﬁły przekonać klientów, że warto
z tej technologii korzystać. Decyzję o tym, czy karty
zbliżeniowe będą sukcesem podejmą więc sami
użytkownicy kart – albo rozpoczną używanie nowego
sposobu płatności, uznając go za pożyteczny albo
potraktują go jako nowinkę technologiczną / gadżet,
o którym z czasem się zapomina. Przed wszystkimi
instytucjami wydającymi karty zbliżeniowe i wpływającymi na ich akceptację duże wyzwanie – doprowadzić
do realizacji scenariusza nr 1.
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„There are games now for pretty much
every age, every demographic. (…)
It comes down to everybody is playing
games. Games are just evolving like
species in order to ﬁt into every little
niche of our lives.”
Jesse Schell, instructor of entertainment technology,
Carnegie Mellon University
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Kiedy myślimy o grach komputerowych, pierwsze skojarzenie, które
przychodzi nam do głowy, to pryszczaty nastolatek z podkrążonymi
oczami siedzący przed komputerem
przez kilkanaście godzin na dobę.
Nic bardziej mylnego. Po pierwsze
– średnia wieku statystycznego gracza to obecnie 34 lata11, a głównym
urządzeniem, na którym gramy nie
jest komputer, ale konsola do gier.
Na świecie jest już obecnie 500
milionów graczy, a w ciągu dekady
ma ich przybyć jeszcze miliard12
(sic!).
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Gramy na wszystkich możliwych urządzeniach, choć do najpopularniejszych rozwiązań
należą konsole, serwisy growe oraz gry w serwisach społecznościowych.
Źródło: Newzoo BV, US Na�onal Gamers Survey Report, June 2010

Trend
Grywalizacja (gryﬁkacja, ang. gamiﬁca�on) – to dodawanie tzw. mechaniki gier (wyzwanie; punkty, poziomy,
tabele wyników; adrenalina i fun; nagrody/ badge
etc.) do aspektów życia, które do tej pory z graniem
nie miały wiele wspólnego. Grywalizacja inaczej,
to zamiana zwykłej, codziennej czynności (wyrzucanie
śmieci, jazda samochodem, wchodzenie po schodach
etc.) w grę, którą gramy przeciw sobie lub przeciwko
innej osobie (często przeciwko komuś, kogo znamy).

Na świecie jest już obecnie
500 milionów graczy, a wciągu dekady
ma ich przybyć jeszcze miliard.

na rywalizację w codziennym życiu. Blisko 60%
respondentów w wieku 18-65 uważa się za osobę
rywalizującą z innymi.

Jak trend objawia się
we współczesnym świecie?
Po raz pierwszy na szeroką skalę grywalizację w swoich
działaniach wykorzystał Volkswagen w ubiegłorocznej
kampanii Fun Theory. Istotą akcji było założenie, że zabawa może zmieniać zachowanie ludzi na lepsze. W ramach kampanii, na podstawie inicjatyw zgłoszonych
przez samych konsumentów, powstały takie realizacje,

Jakie są przyczyny
występowania trendu?
Pierwsza – ogromna ilość graczy.
Granie to nasz sposób spędzania
wolnego czasu, sposób na nudę,
relaks lub rozrywkę. Grają nie tylko
mężczyźni, ale coraz częściej także
kobiety, wśród których matki
małych dzieci (!) wiodą prym. Gry
są najczęściej ściąganymi aplikacjami na telefon komórkowy (zarówno
zwykły, jak i smar�on). Co ciekawe,
dziś nie gramy już w samotności – aż
64% graczy gra wspólnie z innymi
osobami. To wzrost z 62% w 2009
roku i 58% w 200813.
Druga – jako konsumenci jesteśmy
obecnie bardzo mocno nastawieni
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Gry są najpopularniejszymi aplikacjami ściąganymi zarówno na zwykły telefon,
jak i na smar�on.
Źródło: The Nielsen Company, sierpień 2010
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jak chociażby Bo�le Bank Arcade
– specjalny pojemnik przyznawał
ludziom punkty, którzy wrzucali
do niego butelki. W ciągu jednego
wieczoru został wykorzystany 50
razy częściej niż zwykły pojemnik
stojący obok.
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Grywalizację od dawna wykorzy���
stują serwisy geolokalizacyjne,
���������������������������������
w których konsument otrzymuje
���
��������
punkty za poruszanie się po mie���
�����
ście, chodzenie do restauracji,
���
�����
na siłownię, oglądanie programów
�����
��
��� ���
���
���
��� ���
���
telewizyjnych czy słuchanie muzyki
(GetGlue.com) etc. Działa to trochę Źródło: Our 10 Trends for 2011, JWT, December 2010
jak program lojalnościowy, ale dopasowany do naszych czasów (kultura nanosekundy – w tradycyjnych programach Aspekt zabawowy został z kolei fantastycznie wykolojalnościowych zebranie odpowiedniej ilości punktów rzystany w kampanii MiniCoopera, która pod hasłem
po to, by dostać coś wartościowego, zajmuje zbyt Mini Getaway odbyła się pod koniec ubiegłego roku
wiele czasu, że konsumenci nie zawracają sobie głowy w Sztokholmie. Grywalizację połączono tu dodatkowo
i nawet nie próbują).
z geolokalizacją. Idea gry polegała na znalezieniu
wirtualnego samochodu w Sztokholmie za pomocą
Gry są najczęściej ściąganymi
specjalnej aplikacji na iPhone’a. Osoba, która znalazła
samochód, będąc w odległości 50 metrów od niego,
aplikacjami na telefon komórkowy.
zabierała Mini dla siebie. Następnie należało unikać
Grywalizacja może mieć także aspekt użyteczny spotkania z pozostałymi uczestnikami gry – każdy
lub czysto zabawowy. Przykładem tego pierwszego bowiem, kto znajdował się w promieniu 50 metrów
są rozwiązania tworzone np. przez producentów od posiadacza wirtualnego Mini, odbierał mu wirsamochodów. W ubiegłym roku BMW testowało tualny samochód. Osoba, której udało się utrzymać
aplikację połączoną z GPS-em, która kontrolowała w swoim telefonie wirtualny samochód przez cały
zużycie paliwa w czasie jazdy – chodziło o to, by jechać tydzień, otrzymywała w nagrodę prawdziwą wersję
jak najbardziej ekonomicznie. Eksperyment jednak Mini Countryman.
nie do końca się udał – część kierowców nie zatrzymywała się na czerwonym świetle, żeby nie zwiększyć
zużycia paliwa…
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Let the game begin
Paweł Tkaczyk, właściciel agencji brandingowej MIDEA, strateg, autor
książki Grywalizacja
Dlaczego nagle wszyscy zaczęli mówić o grywalizacji? Przecież mechanizmy znane z gier (nie tylko
komputerowych) – zdobywanie kolejnych poziomów,
gromadzenie punktów – były stosowane w programach lojalnościowych i kampaniach reklamowych
już od dawna… Jest kilka przyczyn takiego stanu
rzeczy.
Po pierwsze: gry komputerowe zdążyły już wychować
jedno całe pokolenie. Pod koniec pierwszej dekady XXI
wieku zupełnie spokojnie możemy założyć, że „wszyscy
grają” – jeśli nie nałogowo, to przynajmniej raz na jakiś
czas. I odwołanie się bezpośrednio do mechaniki znanej z gier, bez potrzeby tłumaczenia, co czego służą
poziomy czy punkty, stało się bezpieczne. Nawet jeśli
ktoś nie gra w RPG-i (gry typu role playing), to ma znajomych, którzy grają, a dzięki internetowi i łatwiejszej
komunikacji „uszczknął” trochę tej wiedzy.

Łatwa komunikacja to jeden
z fundamentów grywalizacji. Wbrew
obiegowej opinii, gry dają więcej
frajdy, gdy gra się w nie razem.
No właśnie, internet. Łatwa komunikacja to jeden
z fundamentów grywalizacji. Wbrew obiegowej opinii,
gry dają więcej frajdy, gdy gra się w nie razem. Pod
koniec XX wieku komputery były jeszcze izolowanymi
od siebie tworami i gracz wchodził w interakcje tylko
z postaciami zaprogramowanymi w świecie gry. Dzisiejsze gry są social, społecznościowe – interakcja z innymi
jest równie ważna jak wciągająca fabuła. Dzięki temu
stały się rozrywką nie tylko odludków, ale też zupełnie
normalnie „uspołecznionych” jednostek.
Trzeci komponent, który składa się na sukces grywalizacji, to fun – zabawa, przyjemność. Pierwsza dekada
XXI wieku była dekadą komunikacji, społeczności.
Dzięki internetowi zobaczyliśmy, że razem jesteśmy
w stanie dokonywać epickich dzieł – najlepszym
przykładem jest Wikipedia, największa encyklopedia wiedzy na świecie. Powstała dzięki wspólnemu
wysiłkowi w naprawdę ekspresowym tempie.
Na bazie tego pędu jak grzyby po deszczu wyrastały
kolejne „szkielety” komunikacyjne – Facebook, Twi�er

to przecież tylko struktury, zapełnione w całości treścią
wygenerowaną przez nas. Te serwisy „żyją” naszymi
interakcjami. Pod koniec pierwszej dekady nowego
tysiąclecia przyszło zatem olśnienie: skoro potraﬁmy
osiągnąć tak epickie efekty wspólnie, dlaczego się przy
tym dobrze nie bawić?

Grywalizacja ma potężną moc
zmiany zachowań, którą można
wykorzystać w marke�ngu, edukacji
czy nawet w terapiach uzależnień.
Postęp technologiczny dał nam jeszcze jedną
przewagę, która pomogła grywalizacji „przebić się”
do realnego świata. Do tej pory wiele mechanizmów
gier było ograniczonych tylko do samego świata
gry. Natychmiastowa informacja zwrotna czy tabela
wyników dostępna w każdej chwili działały wtedy, gdy
siedzieliśmy w domu, przed komputerem. Ale technologie mobilne pozwoliły nam na zabranie świata gry
ze sobą, do rzeczywistości. Kiedy zameldujemy się
w barze na FourSquare, informacja zwrotna o efektach
naszych działań jest dostarczana natychmiast na telefon komórkowy. Przejście obok rzeczywistego salonu
SONY powoduje reakcję ze strony wirtualnego świata
gry… Nike+ pozwala nam biegać naprawdę, ale ścigać
się z wirtualnym przeciwnikiem… To wszystko sprawia,
że grywalizacja nie jest już wizją przyszłości. Działa
tu i teraz.
Grywalizacja ma potężną moc zmiany zachowań, którą
można wykorzystać w marke�ngu, edukacji czy nawet
w terapiach uzależnień. Zwycięstwo w grze daje nam
„kopa z dopaminy” (zwanej też hormonem szczęścia).
Jeśli mam do wyboru dwie czynności, z których jedna
jest nudna, a druga jest grą – oczywiście, że wybiorę
tę drugą. A grą może być wszystko, nawet praca…
Pamiętacie, kiedy ciotka kazała Tomowi Sawyerowi
pomalować płot? Jeśli nie, przeczytajcie ten rozdział
powieści Marka Twaina jeszcze raz. Tym razem myśląc
o grywalizacji…
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„ﬂock
[ﬂok] n stado;
ﬁg. tłum | tłoczyć się, gromadzić
się (tłumnie)”
Uniwersalny słownik angielsko-polski

© apdk, www.ﬂickr.com

10 MEGATRENDÓW
MARKETINGOWYCH
– PO PIERWSZEJ DEKADZIE XXI WIEKU

10 MEGATRENDÓW MARKETINGOWYCH – PO PIERWSZEJ DEKADZIE XXI WIEKU

10 MEGATRENDÓW MARKETINGOWYCH
– PO PIERWSZEJ DEKADZIE XXI WIEKU
Tadeusz Żórawski, Prezes, Universal McCann

1. Polaryzacja Premium / Economy
Następuje rozwarstwienie się oczekiwań konsumentów. W jednym przypadku są zorientowani na jak
najlepszą jakość i głównym kryterium jest dla nich
wartość produktu czy usługi przy akceptowalnej cenie.
W drugim przypadku zadowalają się akceptowalną
jakością czy wartością i orientują się głównie na jak
najniższą cenę. W zalewie produktów i usług dokonuje
się polaryzacja na dwa bieguny – marek dla klientów
skoncentrowanych na wartości (Premium) lub na cenie
(Economy).

W obecnych czasach następuje
rozwarstwienie się oczekiwań
konsumentów. W pierwszym przypadku
są oni zorientowani na jak najlepszą
jakość przy akceptowalnej cenie.
W drugim przypadku zadowalają się
akceptowalną jakością i orientują
się na jak najniższą cenę.
Kiedy decydujemy się na zakup jakiegoś produktu
lub usługi? Gdy postrzegana wartość tego czegoś
jest większa niż postrzegana cena. W zależności
od naszego zaangażowania w kategorię i stanu emocji
mamy dwa rodzaje postaw – preferencja wartości
lub preferencja ceny. Wyodrębniają się dwa poziomy
produktów i usług:
• wyższy – wysoka wartość produktu / usługi, i akceptowalna cena – oferta skierowana do tych, którzy
przede wszystkim cenią wartość;
• niższy poziom – akceptowalna wartość, niska
cena.
Ten wyższy poziom określany jest jako Premium,
niższy jako Economy. Działa tu bardzo często zasada
Pareto – 20 procent konsumentów Premium generuje
80 procent zysków – lub przynajmniej 50 procent.
O pozostałych 80 procentach konsumentów też należy
pamiętać, bo generują 20-50 procent sprzedaży.

Najbardziej istotne staje się zróżnicowanie – wyraźne
odróżnienie produktu Premium od Economy. Często
kłopoty z tym mają np. producenci samochodów
czy linie lotnicze. Jak sprawić, żeby nabywca Premium
wyraźnie poczuł różnicę – za którą będzie skłonny
zapłacić więcej, ale musi ją bardzo ostro widzieć
i rozumieć – to trudne zadanie. Wygra ten, który
będzie miał to „coś” – oryginalny wyróżnik, który
bezapelacyjnie uzasadni wyższą cenę. Ponieważ na poziomie produktowym konkurencja jest ostra, to walka
często przenosi się na branding, design i inne mniej
namacalne obszary.
Rozwój zawsze dokonuje się poprzez produkty Premium. To ﬂagowe produkty danej marki powodują,
że wszyscy coraz bardziej patrzą w górę drabinki
wartości i ceny – i coraz bardziej są skłonni zważać
na wartość, nie tylko cenę. Spójrzmy na telefony
komórkowe – na rynku, gdzie standardem zaczynały
się stawać coraz lepsze telefony za złotówkę, pojawił
się iPhone, który wyraźnie wybił drabinkę wartości
i ceny w górę – i ludzie chętnie płacili za niego kilkaset
lub kilka tysięcy razy więcej niż złotówkę. Pojawili
się naśladowcy, którzy w początkowej fazie również
nie sprzedawali swoich produktów za złotówkę tylko
drożej. Rynek ożył i kategoria ma się bardzo dobrze.
Rozwarstwienie na Premium i Economy staje się coraz
większe – a ponieważ zalew produktów i informacji
o nich jest ogromny, coraz łatwiej chcemy na pierwszy
rzut oka widzieć i rozumieć, co jest inne, co jest warte
wyższej ceny.
Dlatego tak ważny jest drugi trend…

2. Today it’s Design
John Naisbi�, autor książki Megatrends, kilka lat
temu prorokował „Yesterday it was product, today
it’s quality, tomorrow it’s design”. Jutro już nadeszło.
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Naisbi� intuicyjnie wyczuwał, że design stanie się
bardzo ważny, natomiast nie uzasadnił, dlaczego.
Uzasadnienie wynika z psychologii. Żyjemy w czasach,
w których mamy dostęp do coraz większej ilości
bodźców – i coraz więcej z nich wymaga naszego natychmiastowego zaangażowania – bo dzwoni telefon,
który teraz mamy wszędzie, bo ktoś przesłał nam sms
lub mail i musimy na niego zareagować. Technologia
umożliwiła nam to wszystko w ciągu ostatnich 20 lat.
Natomiast nasz umysł nie zmienia się od tysiącleci
i zwyczajnie przestaje nadążać.
Eksperymenty psychologów (m.in. Payne’a i Svensona)
dowiodły, że paradoksalnie – im więcej jest cech, które
mamy do porównania przy wyborze np. marki czy produktu, tym mniej jesteśmy skłonni je porównywać.

I to on właśnie przetwarza design produktu czy marki
– i zwraca nam informację, czy zgodnie z wzorcami,
które w nim tkwią, marka jest wartościowa, czy nie.
Czy jest Premium, czy Economy – a to pierwsza podstawowa klasyﬁkacja, bo mówi nam, czy to produkt
dla nas, czy nie.
Im więcej mamy do porównania zbyt dużo cech racjonalnych, tym mniej jesteśmy skłonni podejmować
decyzję w oparciu o nie właśnie – a tym bardziej
w oparciu o subiektywne czynniki – design, ale też
inne aspekty. Jednym z nich jest dowód społeczny…
i dlatego trend 3…

3. Flocking
Przykład: jeśli w telefonii komórkowej jest jedna
płaska stawka, to sprawa jest prosta – natomiast jeśli
u każdego operatora inna jest cena za rozmowy w prime �me, inna za rozmowy w weekendy i wieczorem,
inna za SMSy, osobna za dostęp do Internetu, a jeszcze
ktoś daje jakąś pulę w prezencie – to niespecjalnie
mamy ochotę na porównywanie tego wszystkiego,
a w większym stopniu kierujemy się czynnikami, których konsument nie ujmuje w liczbach – stereotypami,
tym, czy kupuje to większość, wizerunkiem marki,
designem.

Im więcej jest cech, które mamy
do porównania przy wyborze
np. marki czy produktu, tym mniej
jesteśmy skłonni je porównywać.
I tu wchodzi do akcji nasz umysł nieświadomy. Mamy
jak gdyby dwa umysły, dwa systemy przetwarzania
informacji – ten świadomy, racjonalny i taki, którego
funkcjonowania nie jesteśmy do końca świadomi.
Ale to ten drugi, nieświadomy, kieruje nas przez życie
i nierzadko nam to życie ratuje.
Gdy widzimy nawet pierwszy raz czyjąś przerażoną
twarz, to od razu reagujemy – nie jesteśmy w stanie
naukowo zracjonalizować ruchu mięśni w twarzy
tego człowieka. Nasz nieświadomy superkomputer
działa w tym momencie sprawniej niż racjonalna jego
część, analizuje w mgnieniu oka mnóstwo czynników
i od razu zwraca informację. Jest najszybszy.

Podążanie ze stadem, jak w stadzie ptaków. Społeczny
dowód słuszności polega na tym, że jeśli dostaniemy
informację, że np. 80 procent ludzi wybiera jakąś usługę, czy produkt, to jest to istotny czynnik przy naszej
decyzji. Niestety jest to często czynnik irracjonalny.
W relacjach business-to-business pada często pytanie: „A z jakimi innymi klientami Państwo jeszcze
pracują?”. Pytająca osoba zakłada w tym momencie,
że jeśli ﬁrma pracuje już z innymi uznanymi ﬁrmami,
to jest sprawdzona. Niestety może się okazać, że ﬁrma
która ma już stu klientów, będzie dbać o sto pierwszego znacznie mniej niż ﬁrma która ma dziesięciu
klientów i mogłaby poświęcić w związku z tym więcej
uwagi jedenastemu.

Społeczny dowód słuszności polega
na tym, że jeśli dostaniemy informację,
że np. 80 procent ludzi wybiera jakąś
usługę, czy produkt, to jest to istotny
czynnik przy naszej decyzji. Niestety
jest to często czynnik irracjonalny.
Podobnie jednak postępujemy przy zakupach prywatnych. Dlaczego? Dlatego, że chcemy zminimalizować
ryzyko pomyłki. Wydaje nam się, że jeśli inni podjęli
już taką decyzję, to wykonali za nas dużą część pracy,
czyli przemyśleli temat gruntownie. Niestety często
jest to jedynie owczy pęd.
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Salon fryzjerski, który ma zbyt wielu klientów,
stopniowo zaczyna mieć takich klientów, którzy
czują się niedocenieni i szukają alternatywy – część
osób znajduje inny, niszowy salon, który obsługuje
ich znacznie lepiej. Stopniowo ten niszowy salon
zaczyna być bardziej popularny, bo działa mechanizm
rekomendacji, word-of-mouth. W obecnym świecie
– wspomagane w ogromnym stopniu technologią
i mediami społecznościowymi, nazywanymi w niektórych terminologiach earned media – ale earned media
to nic innego, jak rekomendacja ludzka, najsilniejszy
rodzaj reklamy.
Dlaczego najsilniejszy? Bo w rekomendacji znajomych
nie spodziewamy się reklamy, czyli nie spodziewamy się tego, że ktoś ma interes w tym, żeby być
nieobiektywnym. Nie chcemy być postrzegani jako
osoby naiwne, nawet sami przed sobą nie chcemy
często dopuścić do świadomości tego, że możemy
ulegać reklamie. Dlatego większość osób twierdzi
„nie, na mnie reklama nie działa”. Rodzi to inny trend,
którym jest wzrastająca….

wymaga od nas, żebyśmy odwzajemniali przysługi,
dlatego jeśli postępujemy wbrew niej, to trochę
narusza nasze samopoczucie.

Nasza kultura wymaga od nas,
żebyśmy odwzajemniali przysługi,
dlatego jeśli postępujemy wbrew niej,
to trochę narusza nasze samopoczucie.
Zakupu dokonujemy chętniej, jeśli jest to nasz
własny wybór i mamy wolność tego wyboru. Jeśli
towar jest rzadki i poszukiwany na rynku – kupujemy
go z ochotą i jesteśmy uprzejmi dla sprzedawcy. Tymczasem jeśli jesteśmy w sytuacji, w której ktoś nam
coś proponuje – na przykład w sprzedaży przez telefon
– często „przechodzimy do ofensywy”. Ludzie z call
centre muszą mieć nierzadko naprawdę niedźwiedzią
skórę, żeby wytrzymać to, jak niektórzy reagują na
ich telefon. Ale wiele razy wynika to z niedopasowania
się propozycji do odbiorcy i jego stanu. Klienci bowiem
coraz częściej oczekują traktowania ich w specjalny
zindywidualizowany sposób, co z angielska jest określane jako…

4. Reaktancja
Zjawisko, które działa jak zasada ﬁzyki – każda akcja
wywołuje reakcję, identyczną pod względem siły, tylko
o przeciwnym zwrocie. Czyli im bardziej natarczywie
ktoś mnie do czegoś namawia, tym silniej się przed
tym bronię.
Tempo życia przyspiesza. Sytuacja, w której musimy
przetwarzać coraz więcej bodźców, powoduje wzrastającą nerwowość, niecierpliwość i łatwo wywołuje
agresję. Rodzą się dwie postawy: to, co chcę mieć, muszę mieć natychmiast, natomiast jeśli czegoś nie chcę
mieć, to konsekwentnie się przed tym bronię. Jeﬀrey
Gitomer, trener sprzedawców, mówi zawsze – „Ludzie
nie znoszą jak im się coś sprzedaje – ale uwielbiają
kupować”.
Jeśli jesteśmy w centrum handlowym i widzimy promocję, w której hostessa częstuje jogurtem, to często
widać jak klienci przyspieszają kroku, mijając stoisko.
Wynika to z dwóch czynników: po pierwsze, nie chcemy uważać, że ktoś nam coś „wcisnął”, chcemy mieć
poczucie, że sami dokonaliśmy wyboru. Po drugie, bywaliśmy już w takich sytuacjach i wiemy, że ze względu
na siłę działania zasady wzajemności, jeśli wzięlibyśmy
próbkę, to czulibyśmy się trochę niezręcznie, gdybyśmy zdecydowanie odmówili zakupu. Nasza kultura

5. Customisation
Indywidualizacja oferty w odniesieniu nie tylko do prostych, jak dawniej, kryteriów socjodemograﬁcznych
(wiek, wykształcenie, dochody), ale w dużo bardziej
wyraﬁnowany sposób traﬁając do poszczególnych
nabywców. We współczesnym świecie każdy chce
poczuć się VIPem i kupuje znacznie chętniej wtedy,
gdy ma wrażenie, że ktoś skonstruował ofertę akurat
pod JEGO kątem.
Amazon to księgarnia internetowa, ale mogłaby być
jedną z wielu i nie święcić takich triumfów sprzedażowych, gdyby nie fantastycznie działający mechanizm
rekomendacji, proponujący książki lub płyty akurat
dokładnie dopasowane do indywidualnych zainteresowań. Dzięki temu mailing Amazona często nie
jest postrzegany jak reklama, a jako informacja handlowa – tym dla każdego cenniejsza, że dopasowana
do jego indywidualnych zainteresowań.
Internetowe radio – na świecie jest last.fm, u nas
fm.mojatuba.pl – dzięki nim można słuchać dokładnie takiej muzyki, jaką się każdy człowiek interesuje.
W „mojej tubie” wystarczy, że wpiszę nazwisko wykonawcy, a samoczynnie ułoży się program złożony
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z utworów tego wykonawcy i muzyki wykonawców
bardzo podobnych pod względem stylu.

We współczesnym świecie każdy
chce poczuć się VIPem i kupuje
znacznie chętniej wtedy, gdy ma
wrażenie, że ktoś skonstruował
ofertę akurat pod JEGO kątem.
W zakresie słowa pisanego customisa�on widać
w przypadku prasy. W ostatnich latach prasa dostała
potężnego kuksańca ze strony innych mediów. Nakłady
spadają, reklamodawcy często przesuwają znaczną
część budżetów w stronę Internetu. Doprowadziło
to do podupadnięcia lub zniknięcia z rynku wielu
tytułów. Ale równocześnie ostatnie lata to okres, kiedy
wiele tytułów powstało lub rozkwitło – w szczególności
magazyny niszowe i hobbystyczne.
W świecie dopasowania oferty dla ﬁrm takich jak
Amazon magicznym słowem staje się system CRM
(customer rela�onship management). Natomiast
ﬁrma taka nie musi już być gigantem – liczy się bardziej
sprawność działania i pomysł. To powoduje powstanie
kolejnego trendu…

kiwań potencjalnych klientów. Najważniejszy jest pomysł, idea działania, a tę można rozwijać w tej chwili
już nawet bez zaangażowania ogromnych środków,
jedynie poprzez umiejętne przetwarzanie i łączenie
produktów lub usług poddostawców.
Naturalnie jest to oczywiste w dziedzinie biznesu
internetowego. E-commerce rozwija się obecnie
nie tylko poprzez istniejące sklepy, ale też powstawanie kolejnych nowych, które działają przy relatywnie
niewielkim obrocie, lecz są w stanie utrzymać swoich
założycieli. Podobnie biznes usługowy. Restauracje
opierają się w chwili obecnej na reputacji, podsycanej
word-of-mouth – rekomendacjami zarówno ustnymi,
jak i pozostawianymi na stronach internetowych.
Ale szansa micro-power pojawia się również w innych
kategoriach, wydawałoby się wcześniej zarezerwowanych dla innych kategorii. Przykład omówię przy
trendzie następnym, ponieważ o powodzeniu lub
nie tego typu przedsięwzięć „micro-powerowych”
decyduje…

7. Brand storytelling

6. Micro-power
Rozwój techniki, Internet, wyszukiwarki, geolokalizacja i łatwy dostęp do informacji powodują, że małe
i średnie ﬁrmy zaczynają stopniowo podgryzać pozycję
gigantów, przyciągając niekiedy bardzo intratnych
klientów. W wielu kategoriach mniejsze ﬁrmy są w stanie zaoferować klientowi bardziej zindywidualizowane
usługi niż ﬁrmy większe, które z natury skali swojego
działania często nie mogą podjąć skutecznej dywersyﬁkacji.

W wielu kategoriach mniejsze ﬁrmy
są w stanie zaoferować klientowi
bardziej zindywidualizowane usługi
niż ﬁrmy większe, które z natury skali
swojego działania często nie mogą
podjąć skutecznej dywersyﬁkacji.
Dzięki powszechnemu dostępowi do informacji małej
lub średniej ﬁrmie jest teraz łatwiej niż kiedykolwiek
wcześniej. Wystarczy skuteczne działanie w Internecie
i skuteczne działania SEM/SEO, żeby traﬁć do wyszu-

Brand storytelling w wielu przypadkach stosowany
był już w przeszłości, natomiast obecnie nabiera
szczególnego znaczenia. W wielu kategoriach pojawia
się bardzo wielu nowych producentów czy oferentów,
a obecni bronią się, wypuszczając na rynek nowe
marki. Gerald Zaltman w swojej pracy Jak myślą
klienci podaje jednak informację, że statystycznie
około 80% nowych przedsięwzięć kończy się klęską
w ciągu pierwszego roku.
Czasy Internetu sprawiły, że w wielu kategoriach różne
ﬁrmy oferują podobne produkty czy usługi po znacznie
niższych cenach. Jak przy tym wyróżnić się na rynku,
wchodząc z nowym produktem czy usługą nawet
na ustalony rynek?

Brand storytelling w wielu przypadkach
stosowany był już w przeszłości, natomiast
obecnie nabiera szczególnego znaczenia.
Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie historii
własnej marki. W tworzeniu tej historii można wykorzystać trzy najsilniejsze narzędzia komunikacyjne:
archetypy, metafory i porównania. Archetyp marki
polega na tym, że nadajemy jej osobowość – może
to być jeden z 12 archetypów wg najczęściej używanej
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klasyﬁkacji. Gerald i Lindsey Zaltmanowie z kolei
sklasyﬁkowali wszystkie używane w komunikacji reklamowej metafory w 7 grup metafor. Dzięki temu
twórcy reklam czy historii marki nie muszą już zaczynać od zera – dostają do ręki paletę, z której mogą
wybierać barwy, które nadadzą swojej marce.
Na polskim rynku niedawno pojawiła się marka
Manufaktura czekolady, gdzie dwóch założycieli
stworzyło historię, która jest zawarta na wewnętrznej
stronie opakowań. Historia o tym, że obaj wcześniej
pracowali w korporacjach, ale przyszła pora, aby
spełniać marzenia – a oni obaj od dziecka marzyli
o czekoladzie. Dlatego założyli ﬁrmę produkującą
czekoladę ręcznie – jedyną tego typu w Polsce. Dbałość o szczegóły jest widoczna od konceptu produktu,
przez opakowanie – cynfolia zawijana jest ręcznie,
nie zgrzewana – aż do bilecików dołączanych do każdej
z czekolad, a zawierających historie na temat każdej
z odmian czekolady.
Powstaje mnóstwo ﬁrm i dojrzało już całe nowe pokolenie wychowane już całkowicie w czasach wolnego
rynku. Zarówno na Zachodzie, jak i u nas, zbiega się
to również z wejściem do gry pokolenia dla którego
komputery i telefony komórkowe istniały „od zawsze”.
Wzrasta natomiast pokolenie, które ma już mnóstwo
możliwości wręcz w wieku szkolnym. Tę ewolucję
społeczną określić można jako…

którzy mogliby być jego rodzicami, a dawniej byliby
jego szefami, pracują dla niego.

Młodzi ludzie czują ogromną presję
rówieśników – konkurencyjność
rozwija się wśród nich na coraz
większą skalę. Coraz trudniej jednak
zaskoczyć innych i wyróżnić się z tłumu
– i tym bardziej się tego chce.
Dwudziestokilkulatkowie, którzy awansują na te
stanowiska, są naturalnie w siódmym niebie. Czują,
że świat teraz należy do nich. Potraﬁą się posługiwać
nowoczesnymi technologiami i są relatywnie lepiej
wykształceni niż poprzednie pokolenie. Natomiast
okres ich samozachwytu potraﬁ szybko minąć, gdy
pojawią się w ich nowych rolach pierwsze trudności,
najczęściej przewidywalne i wynikające po prostu
z braku doświadczenia i wiedzy nie tylko technicznej,
ale również wiedzy najważniejszej – o tym, jak działa
człowiek.
Pokolenie młodych ludzi w bardzo wielu przypadkach
to dzieci rodziców, którzy musieli uczestniczyć w znacznie zaostrzającym się wyścigu. Rodzice bardzo często
podarowywali im komputer… ale nie podarowywali
im swojego czasu. Nie mieli okazji nauczyć ich wielu
praktycznych umiejętności. Gdy np. w mieszkaniu czuć
zapach ulatniającego się gazu, młody człowiek sięga
najpierw… do Google’a.

Coraz młodsi ludzie zostają menedżerami i robią kariery już w wieku lat niewiele ponad 20-tu. Zdarzają się
milionerzy, którzy mają po 30 lat. W mediach, w muzyce, w ﬁlmie robią kariery ludzie, którzy mają około
20 lat… nierzadko mniej. To powoduje u tych, którzy
odnieśli sukces, zachłyśnięcie się nim. Jednocześnie
powoduje też wśród tego pokolenia niesamowitą
presję na konkurencyjność wśród rówieśników, z którą
to presją w braku życiowego doświadczenia nierzadko
nie są w stanie sobie poradzić.

Google staje się „py�ą” naszych czasów. Kierowane
są do niego pytania coraz bardziej banalne… lub takie,
które powinny być zadane komuś bliskiemu, zaufanej
osobie lub ekspertowi w danej dziedzinie. Internet
staje się medium bardzo intymnym, możemy w nim
zachować anonimowość – choć co do tego są naturalnie również obawy. Paradoksalnie mniej boimy się
zadać pytanie tu właśnie – i często wierzymy znalezionej odpowiedzi nawet bardziej niż powinniśmy.
Raport UM na temat współczesnego wykorzystania
sieci nie bez powodu został zatytułowany „When did
we start trus�ng strangers”, czyli „Kiedy zaczęliśmy
wierzyć obcym”.

Pokolenie, które urodziło się pod koniec lat 80-tych
lub na początku 90-tych, skończyło 20 lat. Dla nich
wolny rynek w Polsce istniał od zawsze, a komputery
to sprzęt domowy, z którym mogli obcować od dziecka.
Nie mają praktycznie żadnych zahamowań w korzystaniu z technologii. Dlatego zaczyna się przemiana
pokoleń. W niektórych ﬁrmach to człowiek przed trzydziestką jest menedżerem, a pięćdziesięciolatkowie,

Młodzi ludzie czują ogromną presję rówieśników i rozwija się wśród nich konkurencyjność na coraz większą
skalę. Coraz większy dostęp do wszystkiego, więc coraz
trudniej zaskoczyć innych i wyróżnić się z tłumu – i tym
bardziej się tego chce. Tekst jednej z piosenek Avril
Lavigne, dwudziestokilkuletniej gwiazdy, mówi: „I’d
rather be anything but ordinary please” – „Wolałabym
być czymkolwiek, byleby nie było to zwyczajne”.

8. Growing up younger
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9. Online Hyde Park & Private news
Media społecznościowe dają nam okazję do swobodnego wypowiadania się i to w taki sposób, że nasi
znajomi na pewno tę wypowiedź otrzymają. Pomimo
że w wielu przypadkach odbiorcy pozostaną pasywni
i nie będą komentować wypowiedzi ani odpowiadać,
to jednak oni również z ciekawości odwiedzą media
społecznościowe, bo dzięki temu mają „prywatne
wydanie wiadomości” – najświeższe informacje
nie o tym, co słychać w kraju i na świecie, ale co się
dzieje u osób, które znają.
Media społecznościowe to prawdziwy Online Hyde
Park. Dawniej w Hyde Park Corner co niedziela pojawiali się mówcy – i grupki osób, które ich słuchały.
Kiedy myślę o grupie znajomych każdej osoby wypowiadającej się na Facebook, przypomina mi się właśnie
ten obrazek. Jest mówca, który dzięki Facebook ma
swój Hyde Park Corner nie tylko w niedzielę – i ma
gwarancję, że jego słowa dotrą do wszystkich jego
znajomych. Swoje pięć minut można mieć w zależności
od tego, jak ciekawie się mówi. Wiele osób już mówi
mniej ciekawie lub zbyt natarczywie – i między innymi
stąd wynika de-friending, czyli usuwanie niektórych
osób z listy znajomych. Po pierwszej fazie, w której
niektóre osoby uznawało liczbę znajomych na Facebooku czy Naszej Klasie nawet za pewien miernik pozycji
społecznej, następuje teraz faza druga – dojrzewamy
i idziemy nie na ilość, tylko na jakość.

W mediach społecznościowych panuje
najczęściej zasada 1/9/90, czyli 1 procent
pisze wiadomości, 9 procent je
komentuje, 90 procent jedynie czyta.
Ktoś określił, że w mediach społecznościowych panuje
najczęściej zasada 1/9/90, czyli 1 procent pisze wiadomości, 9 procent je komentuje, 90 procent jedynie
czyta – oni po prostu nie mają potrzeby autoekspresji.
Natomiast chętnie czytają, co słychać u ich znajomych,
chętnie oglądają załączone przez nich ﬁlmiki czy używane przez nich aplikacje. Jest to rodzaj Private news
– prywatnego wydania wiadomości, które poświęcone
są ich znajomym.
Warto przy tej okazji zauważyć, co się dzieje przy
okazji aplikacji wykorzystywanych w mediach społecznościowych. Zwykle są to aplikacje, których celem
jest wywołanie interakcji międzyludzkich, nawet
jeśli nie jest to zaznaczone wprost. Osławione Maﬁa
Wars czy Farmville cieszyły się popularnością dlatego,
że można było przy ich okazji nawiązać interakcję
z innymi. Farmville czy inne aplikacje często służą

jako social lubricant czy ice breaker – generują impuls
do kontaktu i pomysł na drobne interakcje, które
sprawiają nam radość lub mogą później przeradzać
się w inne formy kontaktu, czy to prywatne, czy nawet
biznesowe.
Jak wpisywać w to marki? Często marketerom wydaje się, że celem działań na FB lub NK powinno być
umieszczenie fanpage’u / proﬁlu marki i pozyskiwanie
do niego jak największej liczby osób. Niestety, takie
działanie nie wykorzysta w pełni potencjału tego
medium z zasadniczego powodu – ponieważ ludzie
wchodzą na media społecznościowe, żeby nawiązywać
interakcje z innymi ludźmi, nie z markami. Różnica
jest taka jak między kontaktem z osobą a kontaktem
z przedmiotem…
Sukces Facebook czy nk.pl powstał z łączenia ludzi.
Jeśli marka w jakiś sposób przyłączy się do tego, żeby
ludzie nawiązywali interakcje między sobą, to dopiero
wtedy będzie to skuteczne wykorzystanie potencjału
tego medium.
Wspomniałem o relacjach prywatnych lub biznesowych, z czego wynika trend powszechnie widoczny,
za to mało analizowany pod względem następstw.
Jest to coraz częstsze przenikanie się życia zawodowego i prywatnego, czyli…

10. Work/ life overlap
W ostatnich latach spirala konkurencyjności w życiu
zawodowym spowodowała, że wkroczyło ono w życie
prywatne. Mimo, że od kilku lat mówi się o work-life
balance, czyli zrównoważeniu życia zawodowego
i prywatnego, to jest to w bardzo wielu przypadkach
jaskrawy przykład różnicy między postawami deklarowanymi a rzeczywistymi, czyli „co innego mówisz,
co innego robisz”. O ile zjawisko jest widoczne, o tyle
rzadko jest analizowany jego wpływ na obie sfery
życia, następstwa przeszłości i trendy na przyszłość.
Work / life overlap jest trendy. Osiągnięcie solidnego
statusu w życiu zawodowym jest koniecznym warunkiem do osiągnięcia mocnej pozycji nawet w życiu
rodzinnym czy w związku partnerskim. Status zawodowy deﬁniuje tożsamość.
Nawet w niższych klasach społecznych czy wśród
słabiej zarabiających grup zawodowych coraz częstsze
staje się przeplatanie życia prywatnego z zawodowym.
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Nauczycielka jest dostępna pod telefonem komórkowym dla rodziców, którzy często zadają jej pytania
poza godzinami pracy w szkole. Taksówkarz tak
optymalizuje sobie godziny pracy, żeby zwiększyć
swoje zarobki i często pracuje „w kratkę” – rano jeździ
z klientami, później trochę czasu poświęca rodzinie,
a później znowu wyjeżdża na nocne kursy. Osoby,
które pracują w biznesie, często mogą popracować
koncepcyjnie jedynie w weekend, kiedy nie ma
„bieżących pilności”.

przejawia się tym, że np. jesteśmy zbyt skłonni wierzyć we wszystko, co mierzalne i bezpieczne, zamiast
wchodzić głęboko w przyczyny.

Osiągnięcie solidnego statusu
w życiu zawodowym jest koniecznym
warunkiem do osiągnięcia mocnej
pozycji nawet w życiu rodzinnym
czy w związku partnerskim. Status
zawodowy deﬁniuje tożsamość.

Historia produktów i marek, które odnosiły sukces
i porażki, jednoznacznie pokazuje, że sukces następuje
wtedy, gdy przecinają się dwie ścieżki – wykorzystanie
nowych technologii – ale tylko w takim zakresie,
w którym sam człowiek – potencjalny klient i odbiorca
– uzna, że marka lub produkt będzie go wspierać.

Obecny świat roztacza przed nami już teraz o wiele
więcej informacji i możliwości niż jesteśmy w stanie wykorzystać. Nie bójmy się rozmawiać o tym
wszystkim z partnerami, którym ufamy. Nie dajmy
się zwariować – pamiętajmy, że najważniejszy w tym
wszystkim jest człowiek.

Powszechny dostęp do poczty elektronicznej i ciągle
włączony telefon komórkowy powodują, że odbieramy
coraz więcej bodźców, a to powoduje, że skraca się
nasz cykl myślenia. Mamy ogromnie dużo dystraktorów
uwagi. To powoduje płytsze myślenie i kompulsywną
powierzchowność myślenia.

Pomimo rozwoju techniki – a nawet tym bardziej
w jego obliczu – najistotniejsze jest zrozumienie
przyczyn działania samego człowieka – odbiorcy
i decydenta. To on często, co innego mówi i co innego
robi. To on często nie uświadamia sobie tego, co nim
kieruje, lub nie dopuszcza do siebie myśli, że działa
pod wpływem zewnętrznym.

Stres i presja konkurencji, wynikająca z technologii
i dostępu do informacji i bodźców wywołują short
a�en�on span – skrócenie czasu koncentracji uwagi
i shallow thinking – płytkość myślenia. Ta z kolei

Zrozumienie jego mechanizmów decyzyjnych i zmian
w tych mechanizmach – dokonujących się pod wpływem zjawisk obecnych czasów i rozwoju techniki
– jest najważniejszym kluczem do sukcesu.
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