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Rozdziaä 1.

Cele, modele
i strategie e-biznesu
1.1. Specyfika biznesu w internecie
(Jakub Jasiþski)
Wiek XX byá Ğwiadkiem narodzin nowej rewolucji. Powstanie internetu nieodwracalnie zmieniáo wiele dziedzin Īycia. DziĊki niemu Ğwiat staá siĊ mniejszy i dostĊpny na wyciągniĊcie
rĊki, a dokáadniej na klikniĊcie komputerowej myszki. Internet staá siĊ nowym medium, áączącym
zalety wszystkich dotąd obecnych. Jego komercyjne zastosowanie doprowadziáo do zmian
w wielu sferach Īycia na miarĊ rewolucji kopernikaĔskiej — Ğrodek ciĊĪkoĞci w ekonomii zostaá
przesuniĊty od przedsiĊbiorstw w stronĊ konsumenta. Konkurencja miĊdzy przedsiĊbiorstwami
weszáa do nowej przestrzeni rynkowej, jaką jest sieü, a wraz z nią pojawili siĊ nowi gracze,
których obecnoĞü wczeĞniej nie byáa moĪliwa. Handel, przed którym staáo wiele barier, dziĊki
internetowi wszedá na nowy poziom i zostaá na nowo zdefiniowany, a wraz z nim marketing,
logistyka i obsáuga klienta.

1.1.1. E-commerce = e-handel = e-biznes
PojĊcie e-commerce to nic innego jak skrót od electronic commerce (z ang. handel elektroniczny)
i dlatego wáaĞnie w Polsce uĪywa siĊ go przemiennie z okreĞleniami e-handel czy e-biznes.
Wedáug twórców tego pojĊcia odnosiáo siĊ ono do wykorzystywania elektronicznych Ğrodków
w procesie zakupu i sprzedaĪy, a zatem obejmowaáo telefon, faks, telewizjĊ czy w koĔcu internet. To wáaĞnie dynamiczny rozwój tego ostatniego medium sprawiá, Īe obecnie e-handel
utoĪsamia siĊ ze sprzedaĪą w internecie, gdzie wszystkie elementy transakcji handlowej (reklama, sprzedaĪ, páatnoĞü) mogą zajĞü w jednym miejscu, a takĪe z transakcjami dokonywanymi online, podczas gdy páatnoĞü za nie i dostawa mogą odbywaü siĊ juĪ nieelektronicznymi
Ğrodkami. Zatem zakup odtwarzacza mp3 z dostawą do salonu sprzedaĪy i páatnoĞcią w gotówce
przy odbiorze takĪe zalicza siĊ do e-handlu.

Kup książkę

Poleć książkę

28

Biblia e-biznesu

1.1.2. Charakterystyka polskiego e-commerce
Polski e-handel to ciągle powiĊkszający siĊ sektor gospodarki — na rynku pojawiają siĊ nowi
gracze, zarówno wielkie korporacje, które odniosáy sukces w handlu tradycyjnym i otwierają
swoje e-sklepy, jak i maáe podmioty, które dziĊki sprzedaĪy elektronicznej zwiĊkszają skalĊ
biznesu. Do tego naleĪy dodaü nowe modele biznesowe oraz wszelkiego rodzaju startupy,
które skupiają siĊ wyáącznie na sprzedaĪy online.
Zakáadając, Īe w handlu mogą uczestniczyü konsumenci i przedsiĊbiorstwa (uproszczony model
bez instytucji paĔstwowych oraz organizacji pozarządowych), e-commerce moĪna podzieliü
pod wzglĊdem podmiotów biorących udziaá w transakcjach na:
 B2B (ang. business-to-business) — handel miĊdzy przedsiĊbiorstwami.
 B2C (ang. business-to-customer) — handel detaliczny miĊdzy przedsiĊbiorstwem

a konsumentem, np. e-sklepy.
 C2C (ang. customer-to-customer) — handel detaliczny odbywający siĊ miĊdzy

konsumetami, np. platformy aukcyjne.
 C2B (ang. customer-to-business) — handel miĊdzy konsumentem a przedsiĊbiorstwem,

np. sprzedaĪ zdjĊü.
Analizowanie zachowania klienta online pozwala zauwaĪyü, Īe transakcyjny charakter internetu odgrywa bardzo waĪną rolĊ w jego Īyciu. Choü gáównym celem korzystania z internetu
od lat jest odbieranie i wysyáanie poczty, co w ciągu trzech miesiĊcy wykonaáo (w zaleĪnoĞci
od badania) 791 – 85%2 internautów, to na drugim miejscu (80%3) znajduje siĊ wyszukiwanie informacji o towarach i usáugach czy e-zakupy. Tak silne powiązanie internetu ze sferą
zakupów przekáada siĊ na coroczny wzrost e-commerce, którego wartoĞü w zaleĪnoĞci od badania szacuje siĊ na 28 – 32 mld zá (rysunek 1.1.1). TrudnoĞü w jednoznacznym oszacowaniu
wielkoĞci rynku polega z jednej strony na samej specyfice biznesu (transgranicznoĞü, czĊĞciowa niematerialnoĞü, nowe modele biznesowe), a z drugiej na uĪytej metodologii. NiezaleĪnie od raportu e-handel z roku na rok roĞnie, notując kolejne rekordy sprzedaĪy. Jego udziaá
w handlu detalicznym zwiĊkszyá siĊ z 3,1% w 2011 r. do ponad 5% w 2015 r.4, co oznacza,
Īe co dwudziesta záotówka polskiego konsumenta wydawana jest wáaĞnie w internecie.
Jak wynika z rysunku 1.1.1, wartoĞü rynku e-commerce roĞnie ciągle w dwucyfrowym tempie
i w 2015 r. szacowano ją na blisko 32 mld zá, czyli wiĊcej niĪ caáy produkt krajowy brutto
Moádawii (7,94 mld dolarów)5. Jednak sama dynamika wzrostu (patrząc na dáugi okres) maleje,
co jest naturalnym zjawiskiem, pojawiającym siĊ wraz z dojrzewaniem i rozwojem rynku.
Czy rynek e-commerce w Polsce jest zatem rynkiem dojrzaáym? Przyjrzyjmy siĊ najpierw etapom
modelowego rozwoju e-handlu, który opracowali analitycy z Forrester Research (rysunek 1.1.2).

1

SpoáeczeĔstwo informacyjne w Polsce w 2014 r., GUS, Warszawa 2014.

2

Badanie NetTrack za styczeĔ – marzec 2015 r., Millward Brown.

3

TamĪe.

4

Handel internetowy w Polsce 2015. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015 – 2020, PMR 2015.

5

http://pl.tradingeconomics.com/moldova/gdp; dostĊp: 01.03.2016.
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Rysunek 1.1.1. WartoĞü (miliardy záotych) i dynamika (procent) e-commerce w Polsce
w latach 2011 – 2015 wedáug PMR 2015
ħródáo: Handel internetowy w Polsce 2015. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015 – 2020,
PMR 2015.

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Rysunek 1.1.2. NajczĊstsza ĞcieĪka ewolucji e-commerce na danym rynku
ħródáo: Forrester Research, Inc. z raportu The Evolution of Global eCommerce Markets.
 Etap 1. UĪytkownicy skupiają siĊ gáównie na rozrywce i pracy. Dominuje brak

zaufania do internetu jako miejsca transakcyjno-finansowego. Internauci korzystają
gáównie z mediów spoáecznoĞciowych oraz e-maili.
 Etap 2. Internauci otwierają siĊ na usáugi bankowe online, rezerwowanie hoteli,

przystĊpują do maáo ryzykownych transakcji, gáównie w instytucjach i podmiotach
cieszących siĊ duĪym zaufaniem.
 Etap 3. Wykorzystanie kanaáu online do szukania informacji oraz do zakupu

fizycznych dóbr takich jak ksiąĪki czy urządzenia cyfrowe (tj. produkty o okreĞlonej
specyfikacji). W decyzjach zakupowych uĪytkownicy kierują siĊ w duĪej mierze ceną.
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 Etap 4. Internauci dokonują zakupu online z uwagi na wygodĊ oraz otwierają siĊ na

zakup produktów, które mogą przymierzyü, powąchaü czy w inny sposób sprawdziü
przed zakupem. Sam rynek oferuje wygodne i przetestowane narzĊdzia i metody,
które sprawiają, Īe kupowanie w sieci jest po prostu przyjemne.
Gdy zastanowimy siĊ, gdzie moĪna przypisaü polski e-commerce, zobaczymy, Īe ciągle jesteĞmy w fazie trzeciej, ale drzwi do kolejnego etapu stoją juĪ dla nas otworem. PoniewaĪ trzeci
etap jest ksztaátowany przez zakupy produktów áatwo porównywalnych, waĪnym czynnikiem
przy dokonywaniu transakcji staje siĊ cena. JeĞli produkt jest ten sam, a jakoĞü usáugi zbliĪona,
to najwaĪniejszą rolĊ odgrywa wáaĞnie element kosztowy. Tak teĪ jest ciągle na rodzimym rynku, gdzie cena i nieustanna wojna cenowa prowadząca w prostej linii do redukcji marĪy staje siĊ
zmorą wielu e-biznesów. Potwierdzeniem znaczenia ceny jest dwudziestka najpopularniejszych
serwisów e-commerce (tabela 1.1.1).
Tabela 1.1.1. Ranking witryn wedáug zasiĊgu miesiĊcznego dla e-commerce
Lp.

Wydawca

Liczba internautów

Zasiög wĈród internautów

1

Grupa Allegro — GG (e-commerce)

13 640 054

55,4%

2

Grupa Ceneo.pl (e-commerce)

7 068 929

28,7%

3

Grupa Wirtualna Polska (e-commerce)

3 259 869

13,2%

4

Zalando.pl

3 190 897

13,0%

5

Grupa Empik Media Fashion (e-commerce)

2 999 989

12,2%

6

Grupa Onet — RASP (e-commerce)

2 875 155

11,7%

7

euro.com.pl

2 489 003

10,1%

8

groupon.pl

2 060 982

8,4%

9

Grupa Okazje.info (e-commerce)

1 872 684

7,6%

10

leroymerlin.pl

1 826 180

7,4%

11

doz.pl (apteka)

1 817 360

7,4%

12

czasnabuty.pl

1 814 686

7,4%

13

mediaexpert.pl

1 806 883

7,3%

14

Grupa Interia.pl (e-commerce)

1 801 398

7,3%

15

bonprix.pl

1 696 983

6,9%

16

Grupa MIG (Sizeer)

1 687 159

6,9%

17

AliExpress.com

1 547 834

6,3%

18

mediamarkt.pl

1 530 907

6,2%

19

rossmann.pl

1 440 872

5,9%

20

Grupa Nokaut.pl (e-commerce)

1 371 412

5,6%

ħródáo: Megapanel PBI/Gemius, paĨdziernik 2015.

Pierwsze miejsce w badaniach Megapanel PBI/Gemius od lat zajmuje Grupa Allegro, której
serwisy (gáównie Allegro.pl) odwiedza ponad poáowa polskich internautów. Dla osób chcących rozpocząü e-biznes jest to wskazówka, aby byü obecnym (stale lub tymczasowo) wáaĞnie
w tym serwisie. Silną pozycjĊ mają takĪe porównywarki cen: Grupa Ceneo.pl (drugie miejsce),
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Okazje.info (ósme miejsce) czy Grupa Nokaut.pl (dwudzieste miejsce), dając przy tym wyobraĪenie o znaczeniu ceny z punktu widzenia e-klienta. Z raportu wynika takĪe, Īe wĞród
20 e-commerce w Polsce (pod kątem liczby odwiedzin) jest 12 e-sklepów, z czego poáowa
to gracze dwukanaáowi z bardzo silnymi kanaáami sprzedaĪy stacjonarnej. NajwiĊkszym
e-sklepem i zarazem czwartym najwiĊkszym graczem w powyĪszym zestawieniu jest niemiecki gigant odzieĪowo-obuwniczy Zalando.pl, który od lat konsekwentnie umacnia swoją
pozycjĊ w Polsce, rewolucjonizując podejĞcie do zakupów online m.in. dziĊki 100-dniowemu
darmowemu prawu do zwrotów.

1.1.3. Modele biznesowe w polskim e-commerce
E-handel w Polsce (podobnie jak na Ğwiecie) nie ogranicza siĊ tylko do sklepów internetowych. Modeli biznesowych jest wiele, a specyfika internetu pozwala na ciągáe powstawanie
nowych. Do gáównych modeli e-biznesu zalicza siĊ obecnie:
 Aukcje internetowe z dominującym graczem — Allegro.pl (co ciekawe, aukcyjny

model stanowi tylko 20% wszystkich prezentowanych ofert6). Silna pozycja lidera
przyciąga maáe i Ğrednie sklepy internetowe, dla których portal staje siĊ swoistego
rodzaju platformą do sprzedaĪy produktów.

 Sklepy internetowe, których liczebnoĞü w Polsce wedáug róĪnych raportów szacuje

siĊ od 14 do nawet 22 tys. Wpáyw na brak jednoznacznej liczby ma dynamika rynku
i powstające na nim ciągle nowe podmioty, ich duplikowanie (jedno przedsiĊbiorstwo
mające kilka e-sklepów z tym samym asortymentem), zamykanie lub zawieszanie
dziaáalnoĞci, fuzje czy rezygnacje ze sprzedaĪy przez swoją witrynĊ i oferowanie
sprzedaĪy przez platformy typu marketplace. Z uwagi na transgranicznoĞü e-commerce
na znaczeniu zyskują takĪe serwisy zagraniczne, m.in. Amazon czy AliExpress.
 Zakupy grupowe, które przeĪywaáy kilka lat temu rozkwit, dziĞ wykazują tendencjĊ

spadkową, doprowadzając do znikniĊcia wielu podmiotów. Sam lider kategorii —
Groupon — przeszedá drogĊ od zakupów grupowych w kierunku wirtualnej galerii
oferującej zarówno usáugi, wycieczki, bilety, jak i fizyczne produkty pojedynczym
uĪytkownikom (bez wymogu liczby zgáoszeĔ do jednej oferty).
 Kluby zakupowe, czyli swego rodzaju ewolucja zakupów grupowych, w której

zamiast wirtualnych kuponów na usáugi czy zakupy produktów oferowane są realne
przedmioty z wydáuĪonym, w stosunku do e-sklepów, czasem dostawy (czĊsto nawet
kilka tygodni). NajwiĊkszą korzyĞcią dla klienta jest niĪsza cena, która bierze siĊ
z uzyskiwania lepszych cen zakupów przy wiĊkszych wolumenach. Kluby początkowo
byáy „elitarnymi” miejscami, do których dostĊp mieli wyáącznie zaproszeni przez
innych czáonków uĪytkownicy, dziĞ zaĞ umoĪliwiają rejestracjĊ kaĪdemu.
 Marketplace, czyli podmioty, przez które przechodzą transakcje, ale oferta pochodzi

od podmiotów zewnĊtrznych, obecnych ze swoimi produktami na platformie sprzedaĪy.
MoĪna to porównaü do galerii handlowej z wieloma najemcami, ale jedną kasą.
OczywiĞcie aukcje internetowe czy zakupy grupowe to swoistego rodzaju marketplace’y,
ale z uwagi na ich specyfikĊ zostaáy wyróĪnione osobno. Poza najwiĊkszym
marketplace’em (Allegro) na rynku funkcjonuje wiele wyspecjalizowanych platform,
6

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/allegro-koniec-ery-aukcji-czas-na-kup-teraz; dostĊp: 14.02.2013.
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np. showroom.pl — odzieĪ polskich projektantów czy yestersen.pl — meble i akcesoria
w stylu vintage. Marketplace prowadzi marketing, Ğciągając uĪytkowników
na platformĊ, oraz jest gwarantem bezpieczeĔstwa samej transakcji.

1.1.4. Motory wzrostu e-commerce
Motorem dynamicznego wzrostu rynku są ciągle nowi e-kupujący. Wedáug badaĔ Gemiusa
55% polskich internautów deklaruje, Īe kupuje online7, dodatkowo postrzegając ten kanaá jako
taĔszy, wygodniejszy i oferujący szerszy asortyment. Dodatkowo przewiduje siĊ, Īe dalszy wzrost
rynku e-commerce w Polsce bĊdzie determinowany przez:
 napáywających nowych konsumentów szukających taĔszych produktów oraz

przeáamujących barierĊ zaufania do zakupów internetowych;
 konsumentów oczekujących wygody zakupów (oszczĊdnoĞü czasu, dostĊp do duĪego

asortymentu, dostawa do domu);
 nowych wielkich graczy, zwáaszcza miĊdzynarodowe sieci handlowe;
 nowe modele sprzedaĪowe (w poprzednich latach byáy nimi np. zakupy grupowe

czy kluby zakupowe).
Z punktu widzenia internautów czynnikami motywującymi do czĊstszego kupowania online
są: niĪsze koszty dostawy (67% badanych), niĪsze ceny niĪ w sklepach stacjonarnych (61%),
zniĪka dedykowana online (55%). Nie dziwią teĪ najczĊĞciej podawane problemy przy zakupach
online, a mianowicie: wysokie koszty dostawy (41%), dáugie oczekiwanie na dostawĊ produktów (38%) i niezgodnoĞü towarów z oczekiwaniem (20%)8.

1.1.5. Co przyniesie przyszäoĈè?
Rynek e-commerce, z racji swojego zasiĊgu i wygody dla klientów, bĊdzie rósá w siáĊ, choü sama
dynamika bĊdzie maleü. Wedáug róĪnych analiz przewiduje siĊ, Īe do 2020 r. udziaá e-commerce
w handlu detalicznym moĪe wynieĞü nawet 10%. Wzrost znaczenia duĪych podmiotów i ich
siáa bĊdą prowadziü do stopniowej konsolidacji rynku i umacniania swojej przewagi nad pozostaáymi graczami, co nie oznacza, Īe przetrwają tylko najwiĊksi. WciąĪ bĊdzie miejsce dla
maáych e-sklepów oferujących niszowy czy specjalistyczny asortyment, konkurujących unikalnym podejĞciem do klienta czy sprzedających produkty taniej niĪ konkurencja. Zmiana zachowaĔ i zwyczajów konsumentów, którą juĪ moĪna zaobserwowaü, powoduje, Īe zakupy
w internecie, choü ciągle kojarzone gáównie z niĪszą ceną, bĊdą wybierane coraz czĊĞciej
z uwagi na wygodĊ i szerszy asortyment. Wbrew pozorom to wáaĞnie duĪe e-sklepy i podmioty
dwukanaáowe (prowadzące sprzedaĪ stacjonarną i online) przyczynią siĊ do wiĊkszego zaufania do idei zakupów internetowych, gwarantując swoją marką bezpieczeĔstwo transakcji
oraz prowadząc szerokozasiĊgowe kampanie w telewizji i internecie.
PrzyszáoĞü e-commerce to takĪe wykorzystanie do transakcji smartfonów, które staáy siĊ nieodzowną czĊĞcią Īycia kupujących w sieci. Udziaá ruchu z telefonów komórkowych na stronach
sklepów internetowych wynosi w Polsce ponad 8%9 i bĊdzie rósá. JuĪ dzisiaj istnieją e-sklepy,
7

E-Commerce w Polsce 2015, Gemius dla e-Commerce Polska.

8

TamĪe.

9

Mobile Commerce in Europe 2015, Twenga solutions.
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dla których udziaá wejĞü ze smartfonów wynosi nawet 25% (np. w Wielkiej Brytanii jest to
Ğrednio 31,1%10 dla caáej branĪy). JeĞli dodaü do tego faworyzacjĊ przez Google witryn
przyjaznych urządzeniom mobilnym oraz oczekiwaną przez klientów wygodĊ przeglądania
ofert z telefonu, widaü, Īe wzrost liczby witryn dopasowanych do funkcjonalnoĞci smartfonów
jest nieunikniony.
W przyszáoĞci zacieraü siĊ bĊdą granice miĊdzy tym, co dziĞ uwaĪa siĊ za handel online, a tym,
co jest handlem offline. Cross-channelling (o którym wiĊcej przeczytasz w podrozdziale 8.2),
czyli sprzedaĪ w kilku kanaáach, ograniczy myĞlenie „my — stacjonarni, oni — internetowi”
i zapoczątkuje myĞlenie w kategorii „my, nasza firma, jeden klient”. Bo czy online, czy offline,
klient jest ten sam, a mający coraz wiĊksze znaczenie efekt ROPO (ang. Research Online, Purchase Offline — wyszukiwanie informacji o produktach online przed zakupem stacjonarnym),
który obecnie wynosi 40 – 50%, zmieni podejĞcie do wielu biznesów. Dla duĪej liczby graczy
towarzyszenie klientowi w procesie internetowego przygotowania siĊ do zakupów bĊdzie
Hamletowskim „byü albo nie byü”.
W e-commerce rosnąü teĪ bĊdzie znaczenie jakoĞci usáug, budowania relacji i pozytywnych
doĞwiadczeĔ z klientami. E-sklepy nie tylko bĊdą miejscem transakcyjnym, ale takĪe miejscem porad czy inspiracji. Tak jak niĪsze ceny są obecnie gáównym motorem napĊdowym
rynku e-commerce, tak niedáugo wzroĞnie rola obsáugi klienta (rozdziaá 6.) — termin i wybór
metody dostawy, szybkoĞü reakcji na zapytania, prokonsumenckie nastawienie przy rozwiązywaniu problemów czy moĪliwoĞü bezpáatnego zwrotu towaru z odbiorem z domu klienta.
PrzyszáoĞü branĪy to takĪe szeroko rozumiana innowacyjnoĞü, np.: nowe rozwiązania w prezentacji produktów czy personalizacja i automatyzacja marketingu internetowego, a takĪe ograniczenie czasu dostawy.

1.2. Nisza i unikalnoĈè
— ujöcie strategiczne
(Krzysztof Rdzeþ)
1.2.1. Strategia niszy rynkowej
DziaáalnoĞü w niszy rynkowej utoĪsamiana jest z oferowaniem nietypowych produktów lub
usáug grupie odbiorców o specyficznych potrzebach. Wedáug danych PARP-u nawet 98,5%
mikroprzedsiĊbiorstw wpisuje siĊ charakterem dziaáalnoĞci w strategiĊ niszy rynkowej. Oznacza
to, Īe wáaĞciciele maáych firm, czĊsto nieĞwiadomie, podejmują siĊ prowadzenia biznesu w jednym z trzech typów niszy rynkowej:
1. Nisza terytorialna, czyli dziaáalnoĞü realizowana na okreĞlonym obszarze. Wzorcem

biznesu tradycyjnego wpisującego siĊ w tĊ koncepcjĊ moĪe byü osiedlowy kiosk
warzywny. W przypadku biznesów internetowych charakter terytorialny ma zwykle
drugorzĊdne znaczenie. Istnieją jednak e-sklepy realizujące zamówienia na okreĞlonych
10

TamĪe.
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Rekomendacje i marketing szeptany. Niszowa firma powinna siĊ skupiü na pozyskaniu zaufania grupy docelowej. W sytuacji, w której to klienci inicjują zainteresowanie marką i bezinteresownie polecają jej produkty, biznes niszowy nabiera rozpĊdu. Warto zatem wpisaü w strategie firmy wysoką jakoĞü obsáugi i zaplanowaü procedury związane z kaĪdym etapem obsáugi
klienta. Przewaga maáego przedsiĊbiorstwa nad duĪym to wáaĞnie znacznie mniejszy dystans
dzielący dostawcĊ od odbiorcy. Wspóáistnienie w pobliĪu grupy docelowej pozwala szybciej
reagowaü na jej potrzeby i odpowiadaü ofertą na rynkowe trendy.
Idealnym dopeánieniem wiedzy o strategiach opanowania rynku bĊdzie lektura ksiąĪki Ala
Riesa i Jacka Trouta pt. 22 niezmienne prawa marketingu. Prawa pierwszeĔstwa, kategorii
czy wyáącznoĞci są nierozerwalnie związane z rozwojem firmy niszowej.

1.2.7. Podsumowanie
Niektórzy przedsiĊbiorcy Ğwiadomie unikają strategii niszowej. CzĊĞü z nich w Īaden sposób
nie chce utoĪsamiaü swojej firmy z dziaáalnoĞcią w niszy, bo stereotypowo Ğwiadczy to o niewielkiej skali biznesu. Pojawiają siĊ argumenty, Īe firma niszowa to twór mocno ograniczony
wielkoĞcią rynku i generalnie maáo ambitny sposób na biznes. W przypadku takich argumentów warto pamiĊtaü, Īe wiele przedsiĊbiorstw niszowych ma zasiĊg globalny. Nie sposób zapomnieü teĪ o początkach dziaáalnoĞci Amazona, który początkowo wszedá w niszĊ sprzedaĪy
ksiąĪek przez internet. Wedáug Richarda L. Brandta, autora ksiąĪki Jednym klikniĊciem, Jeff
Bezos od początku miaá wizjĊ osiągniĊcia pozycji najwiĊkszego gracza e-commerce, a dziaáalnoĞü ksiĊgarni internetowej miaáa uáatwiü dotarcie do celu. Mark Zuckerberg, twórca Facebooka,
uruchomiá forum dla studentów Uniwersytetu Harvarda. DziĞ z jego niszowego niegdyĞ serwisu
korzysta ponad miliard ludzi na caáym Ğwiecie.

1.3. Nowe rynki e-biznesu
(Jacek Kotarbiþski)
Rozwój technologii informatycznych zrewolucjonizowaá rynki, zmieniá nieomalĪe kaĪdą dziedzinĊ wspóáczesnej dziaáalnoĞci gospodarczej oraz charakter komunikacji miĊdzy ludĨmi
w wymiarze globalnym. W 1995 r. powstaáo pojĊcie ekonomii cyfrowej (ang. digital economy).
Podobnie jak w przypadku rewolucji przemysáowej i masowej mechanizacji, era cyfrowa rozwinĊáa sferĊ elektroniczną, dziĊki której zaczĊáy powstawaü nowe przestrzenie rynkowe, nazywane
rynkiem wirtualnym lub rynkiem cyfrowym. WpáynĊáa na ten proces powszechna digitalizacja
pieniądza, dziĊki której realizacja transakcji staáa siĊ bardzo prosta: za pomocą systemów kart
páatniczych, elektronicznych przelewów, páatnoĞci mobilnych, systemów przedpáatowych (prepaid), jak teĪ kryptowaluty (bitcoiny). Rynki cyfrowe zaczĊáy równieĪ powstawaü w wyniku
digitalizacji wielu czynnoĞci czy procesów, które dotychczas byáy czysto analogowe (np.: kalendarze elektroniczne zajĊáy miejsce kalendarzy papierowych, funkcje telefaksu czy teleksu zastąpiá e-mail i komunikatory internetowe, a praca grupowa nie wymaga juĪ wielogodzinnych
„nasiadówek”, tylko dobrej aplikacji).
Ewolucja rynków w obszarze elektronicznym opiera siĊ na dwóch podstawowych koncepcjach:
 analizowanie preferencji i oczekiwaĔ klientów oraz ich zaspokajanie (ang. market-driven);
 tworzenie nowych rynków i zarządzanie nimi (ang. driving markets).
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W 1996 r. Gary Hamel zdefiniowaá teĪ kreacjĊ rynków w trzech zasadniczych kategoriach:
 modyfikacja istniejącego produktu lub usáugi;
 zmiana definicji istniejącego rynku;
 przeskalowanie granic istniejącego rynku.

W 2014 r. w ksiąĪce pt. Sztuka rynkologii uzupeániáem powstawanie rynków równieĪ w kontekĞcie:
 genialnego pomysáu, który zostanie szybko nagáoĞniony i skomercjalizowany w sieci;
 unikatowych, skalowalnych usáug i produktów poszukujących swoich globalnych

klientów;
 adaptacji rynkowej, czyli komercjalizacji istniejącej technologii naukowej;
 stworzenia usprawnienia w ramach juĪ istniejących rozwiązaĔ lub czegoĞ caákowicie

nowego (innowacja);
 naturalnego rozwoju produktów;
 konwergencji (áączenia cech) produktów lub dywergencji (specjalizacji danej cechy);
 tworzenia caákowicie nowych kategorii produktowych (na podstawie zdefiniowanej

przez Renée Mauborgne i W. Chana Kima tzw. innowacji wartoĞci), czyli dąĪenia
do podwyĪszania wartoĞci dla klientów, z równoczesną optymalizacją kosztów.
WspóáczeĞnie, biorąc pod uwagĊ zasadnicze cechy produktów, moĪna dokonaü nastĊpującego
podziaáu:
 produkty fizyczne, analogowe, niemające elementów elektronicznych;
 produkty semicyfrowe, których skáadnikiem są programowalne czĊĞci elektroniczne;
 produkty cyfrowe, niemające wymiaru fizycznego, bĊdące zapisem elektronicznym

w postaci samodzielnego programu lub aplikacji komputerowej czy mobilnej.
E-biznes jako wymiar kategorii dziaáaĔ gospodarczych koncentruje siĊ na rozwiązaniach
charakterystycznych dla rynków obejmujących produkty cyfrowe. Jego cechami są przede
wszystkim peána digitalizacja produktów i usáug oraz ich skalowalnoĞü.
Digitalizacja polega na oferowaniu i dostĊpnoĞci produktów i usáug w formie cyfrowego zapisu elektronicznego. Zapis ten moĪe mieü postaü zewnĊtrznej aplikacji albo dostĊpu do
páatnych usáug czy danych, czego skutkiem moĪe byü zakup nie tylko ĞwiadczeĔ cyfrowych,
ale równieĪ produktów fizycznych czy semicyfrowych. Skutkiem digitalizacji procesu sprzedaĪy w e-sklepie jest nabycie produktu fizycznego na platformie cyfrowej, ale dostawa ma charakter czysto analogowy. W przypadku zakupu elektronicznego biletu lotniczego caáoĞü procesu ma wymiar cyfrowy (choü moĪe on zostaü zamieniony w postaü fizyczną w postaci np.
wydruku karty pokáadowej). Są równieĪ produkty na rynkach cyfrowych, które podlegają
digitalizacji i mogą w takiej postaci tworzyü wáasne rynki (np. ksiąĪki w formie e-booków).
Istotnym parametrem e-biznesu jest teĪ skalowalnoĞü, rozumiana tutaj jako zdolnoĞü wzrostu
firmy bez koniecznoĞci uruchamiania wprost proporcjonalnych inwestycji, które umoĪliwiają
ten wzrost.
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SkalowalnoĈè e-booków
WäaĈciciel sklepu internetowego sprzedajñcego e-booki w ramach wzrostu swojej firmy nie musi inwestowaè w powiökszanie fizycznych magazynów czy system dystrybucji np. hurtowni ksiñĔek. Jego firma
nie jest uzaleĔniona od skäadników inwestycyjnych typowych dla sprzedawcy ksiñĔek w postaci fizycznej. SkalowalnoĈè w tym przypadku, ze wzglödu na cyfrowy zapis e-booków, umoĔliwia sprzedaĔ
przez dowolnñ i w zasadzie nieograniczonñ multiplikacjö zamawianych plików lub sprzedaĔ w modelu
abonamentowym (w zamian za okreĈlonñ miesiöcznñ opäatö uĔytkownik otrzymuje dostöp do
okreĈlonych zasobów cyfrowych).

Powstawanie rynków cyfrowych moĪe zachodziü np. w kontekĞcie komercjalizacji wáasnych
aktywnoĞci w mediach spoáecznoĞciowych, szczególnie w przypadku: osobowoĞci internetowych, znanych marek osobistych przenoszących swoją dziaáalnoĞü do sieci, osób wpáywowych w okreĞlonej dziedzinie (tzw. influencerów): blogerów, vlogerów, instagramerów,
gwiazd muzyki, sportu czy wielu innych osób wykorzystujących zainteresowanie ich aktywnoĞcią. Zakres komercjalizacji moĪe dotyczyü bardzo szerokich pól eksploatacji: od zakupu
gadĪetów czy pamiątek dla fanów, poprzez udziaá gwiazd w reklamach lub páatne lokowanie
produktów, po ekskluzywne zaproszenia, bilety na koncerty, ksiąĪki czy udziaá w najróĪniejszych
wydarzeniach. Warto podkreĞliü, Īe ten obszar rynku zrewolucjonizowaá zakres medialnoĞci,
poniewaĪ od lat 50. XX w. aĪ do tej pory sáawa konkretnych marek osobistych budowana byáa
gáównie przy wykorzystaniu mediów masowych, przede wszystkim telewizji, show-biznesu
czy filmu. Internet otworzyá zupeánie nowe przestrzenie, np. w zakresie osobowoĞci tzw. gamerów,
czyli osób, które są masowo oglądane przez spoáecznoĞci YouTube.
Najlepiej zarabiajñcy youtuberzy
Pochodzñcy ze Szwecji PewDiePie zarobiä od czerwca 2014 r. do czerwca 2015 r. 12 mln dolarów
za granie w gry i komentowanie ich na YouTube. Jego absurdalny humor i wulgaryzmy przyciñgnöäy
do kanaäu ponad 41 mln subskrybentów. Ian Hecox i Anthony Padilla, czyli duet Smosh, zarobili
8,5 mln dolarów na skeczach w kilku kanaäach. Lindsey Stirling zarobiäa 8 mln dolarów za jednoczesne granie na skrzypcach i taniec. Z nauczania kobiet, jak robiè makijaĔ, Ĕyje Michelle Phan (3 mln
dolarów); podobnñ kwotö zyskaä Roman Atwood, kröcñc Ĕartobliwe filmy, w których nabiera widzów
11
(tzw. pranki), a Rosanna Pansino (2,5 mln dolarów) uczy swoich fanów gotowaè .

Budowanie aktywnoĞci spoáecznoĞciowych odbywa siĊ obecnie poprzez media spoáecznoĞciowe (ang. social media), bĊdące naturalnym rozwiniĊciem wczeĞniejszych list i grup dyskusyjnych. W zaleĪnoĞci od typu platformy oraz moĪliwoĞci tworzenia rynku i komercjalizacji charakter tych aktywnoĞci związany jest tutaj przede wszystkim z: nagáaĞnianiem (promocją)
w formie organicznej (bezpáatnej) lub páatnej, przekierowaniem ruchu na zewnĊtrzne strony
internetowe (np.: stronĊ firmową, stronĊ produktu, landing page, sklep internetowy) czy bezpoĞrednim zakupem, pobraniem dokumentu, deklaracją wziĊcia udziaáu w wydarzeniu itp. Media
spoáecznoĞciowe przejmują pod tym wzglĊdem funkcje mass mediów, umoĪliwiając bezpoĞrednią interakcjĊ uĪytkownika oraz pozostawienie informacji cyfrowej, bĊdącej podstawą
tzw. targetowania behawioralnego, wykorzystującego big data. Targetowanie behawioralne
umoĪliwia przekazywanie komunikatów promocyjnych w odniesieniu do naszych zachowaĔ
internetowych. Jest to jedna z najbardziej poĪądanych form budowania grup docelowych
klientów w przestrzeni cyfrowej, poniewaĪ dane deklaratywne nie zawsze są zgodne z rzeczywistoĞcią.
11

Forbes, http://www.forbes.com/pictures/gjdm45jih/1-pewdiepie-12-million/, dostĊp: 18.02.2016.
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Znaczenie big data
Istotñ analizowania duĔych i rozproszonych zbiorów danych jest poszukiwanie korelacji miödzy nimi
w celu zbudowania konkretnych algorytmów, pozwalajñcych np. przewidzieè przyszäe zachowania
klientów. W 2012 r. pewna nastolatka, uczöszczajñca do szkoäy Ĉredniej, otrzymywaäa kupony
zniĔkowe na ubrania i akcesoria dzieciöce w sieci sklepów Target. Zainteresowaä siö tym mocno
oburzony ojciec, sugerujñcy, Ĕe jego córka jest zbyt mäoda i nie jest w ciñĔy. Myliä siö. Analitycy sieci
Target wiedzñ, Ĕe wprawdzie wiele kobiet kupuje mleczko do ciaäa, ale kobiety na poczñtku drugiego
trymestru ciñĔy kupujñ w duĔych iloĈciach mleczko bezzapachowe. Przez pierwsze 20 tygodni ciñĔy
pojawiajñ siö w ich jadäospisie suplementy diety, takie jak: magnez, cynk, wapno. JeĔeli np. 23-letnia
dziewczyna kupuje w sieci Target masäo lub mleczko do ciaäa, torbö na pieluchy, cynk, magnez i niebie12
ski pled, to z badaþ wynika, Ĕe na 87% jest w ciñĔy .

Istotnym elementem technicznym rynków cyfrowych jest zapewnienie odczytu i integracji
stron w wymiarze mobilnym. Bardzo duĪa popularyzacja tabletów i smartfonów wymusza
dziĞ na kaĪdym operatorze dostosowanie wyĞwietlania informacji do urządzeĔ o zróĪnicowanych przekątnych wyĞwietlacza i jego rozdzielczoĞci, jak teĪ zapewnienie odpowiedniej
uĪytecznoĞci (ang. usability), czyli poáączenie efektywnoĞci i wydajnoĞci urządzenia oraz
satysfakcji i doĞwiadczenia uĪytkownika (ang. user experience), oraz idei simple & smart,
polegającej na dostarczaniu prostych i przyjaznych w uĪyciu rozwiązaĔ.
Powstanie rynku mobilnego wykreowaáo zapotrzebowanie na caáy rynek aplikacji mobilnych, nowych projektów stron internetowych i wielu dodatkowych usáug. Aplikacje mobilne
w bardzo duĪym stopniu wpáywają na postĊpującą digitalizacjĊ:
 róĪnorodnych czynnoĞci i funkcji uĪytkowych (kalendarz, poczta, fotografowanie,

organizacja wydarzeĔ, filmowanie, skanowanie, planowanie zadaĔ itp.);
 funkcji rozrywkowych (rynek gier mobilnych, muzyka, film);
 funkcji spoáecznoĞciowych (aplikacje mobilne dla social media);
 funkcji mediów, kultury (elektroniczna ksiąĪka, magazyn, dziennik).

Model cyfrowego rynku Apple
Apple oraz system iOS opanowaäy 12% rynku mobilnych systemów operacyjnych na Ĉwiecie (wedäug
raportu Strategy Analytics z 2014 r.), 85% przypada na system Android, a 3% na pozostaäe platformy
(Microsoft, BlackBerry i inne). Podstawowym kanaäem dystrybucji aplikacji cyfrowych jest App Store.
Wprowadzanie produktów cyfrowych (aplikacji) odbywa siö tutaj poprzez deweloperów, którzy korzystajñ
z SDK (ang. software development kit), czyli narzödzi programistycznych umoĔliwiajñcych tworzenie
i rozwój oprogramowania na iOS. Zestaw SDK jest darmowy, ale deweloper musi päaciè roczny abonament oraz po wprowadzeniu aplikacji do App Store Apple pobiera 30% prowizji od jej sprzedaĔy.

12

Kashmir Hill, How Target Figured Out A Teen Girl Was Pregnant Before Her Father Did, Forbes, http://www.
forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-did/,
dostĊp: 18.02.2016; Piotr MiączyĔski, Jak sklep dowiedziaá siĊ, Īe nastolatka jest w ciąĪy. Przed jej ojcem,
Supermarket.blox.pl, http://supermarket.blox.pl/2012/02/Jak-sklep-dowiedzial-sie-ze-nastolatka-jest-w.html,
dostĊp: 18.02.2016.
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Tabela 1.10.8. Gdzie szukaü informacji o formach wsparcia — ciąg dalszy
Nazwa programu/dziaäania/inicjatywy

đródäo informacji

PoĪyczka w ramach Programu
„Pierwszy biznes — Wsparcie
w starcie”— II etap

Oficjalna strona internetowa programu:
http://wsparciewstarcie.bgk.pl/.

PO PW — poddziaáanie 1.1.2 Rozwój
startupów w Polsce Wschodniej

Oficjalna strona internetowa PARP-u: http://www.parp.gov.pl/.

PO PW — poddziaáanie 1.1.1 Platformy
startowe dla nowych pomysáów

Oficjalna strona internetowa PARP-u: http://www.parp.gov.pl/.

Inicjatywa JEREMIE

Oficjalna strona internetowa inicjatywy:
http://www.jeremie.com.pl/.

PO Inteligentny Rozwój — Poddziaáanie
3.1.1 Inwestycje w innowacyjne start-upy
— Starter

Oficjalna strona internetowa PARP-u: http://www.parp.gov.pl/.

PO Inteligentny Rozwój — Poddziaáanie
3.1.5 Wsparcie MĝP w dostĊpie
do rynku kapitaáowego — 4 Stock

Oficjalna strona internetowa PARP-u: http://www.parp.gov.pl/.

Regionalne Programy Operacyjne
— dziaáania wspierające MĝP

Strony internetowe poszczególnych Regionalnych Programów
Operacyjnych w województwach, np. https://rpo.slaskie.pl/,
http://www.rpo.lodzkie.pl/.

Oficjalna strona internetowa programu: http://popw.parp.gov.pl/.
Oficjalna strona internetowa programu: http://popw.parp.gov.pl/.

Oficjalna strona internetowa programu: http://poir.parp.gov.pl/.

Oficjalna strona internetowa programu: http://poir.parp.gov.pl/.

Oficjalna strona internetowa poĞwiĊcona funduszom
europejskim (moĪliwoĞü znalezienia dofinansowania
przez wyszukiwarkĊ „znajdĨ dofinansowanie”):
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
ħródáo: opracowanie wáasne.

1.11. Crowdfunding — finansowanie
i testowanie w jednym
(Jakub Sobczak, Michaä Poäetek)
Skoro czytasz ten podrozdziaá, przebrnąáeĞ juĪ przez podstawową wiedzĊ dotyczącą e-biznesu,
umiesz zaprojektowaü swój startup, wykonaü analizĊ branĪy, przygotowaü biznesplan, ale czy
zastanawiaáeĞ siĊ, jak sprawdziü swój pomysá i dopasowaü go do osób potencjalnie nim zainteresowanych? Odpowiedzią na to pytanie moĪe byü crowdfunding, czyli finansowanie spoáecznoĞciowe. JeĪeli ten termin jest Ci obcy, to niniejszy podrozdziaá rozwieje Twoje wątpliwoĞci,
a jeĞli sáyszaáeĞ o tym zjawisku, to znajdziesz tu dodatkową wiedzĊ.

1.11.1. Czym wäaĈciwie jest crowdfunding?
Spory o jednoznaczną definicjĊ crowdfundingu zapewne nigdy siĊ nie zakoĔczą, natomiast
najistotniejsze jest to, abyĞ zapamiĊtaá, Īe zjawisko to polega na wspóátworzeniu danego
przedsiĊwziĊcia przez pomysáodawcĊ i grupĊ osób — spoáecznoĞü. W ramach takiej wspóápracy
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spoáecznoĞü nie tylko pomaga ulepszyü projekt, podpowiadając na kaĪdym jego etapie, ale
takĪe przekazuje pieniądze pozwalające na jego realizacjĊ. DziĊki temu zamiast jednego inwestora, który przekazaáby Ci wysoką, jednorazową kwotĊ, pozyskujesz setki, tysiące wsparü
od osób zainteresowanych Twoim pomysáem (rysunek 1.11.1). Przekazują oni nie tylko pieniądze (Ğrednia pojedyncza wpáata w Polsce to ok. 100 zá), ale równieĪ bezcenną wiedzĊ. Ty z kolei
za kaĪde wsparcie odwdziĊczasz siĊ nagrodą — najczĊĞciej związaną z celem Twojego projektu. ZachĊcam do zapoznania siĊ z udanymi projektami na najwiĊkszej platformie finansowania spoáecznoĞciowego w Polsce, PolakPotrafi.pl: http://polakpotrafi.pl/projekty/udane.

Rysunek 1.11.1. Prawie 500 wspierających sfinansowaáo projekt Shuttout na PolakPotrafi.pl (dostĊp: 23.02.2016)

W ciągu ostatnich lat crowdfunding zakorzeniá siĊ w Ğwiatowej gospodarce do tego stopnia,
Īe powstaáy róĪne jego odnogi, w ramach których wspierający są róĪnie wynagradzani (tabela 1.11.1). Gáówna zasada dziaáania jest jednak podobna w wiĊkszoĞci przypadków — w zaáoĪonym czasie naleĪy uzyskaü minimalną kwotĊ potrzebną do realizacji danego przedsiĊwziĊcia. JeĞli to siĊ nie uda, pieniądze nie są przekazywane do projektodawcy, a automatycznie
zwracane przez platformĊ wspierającym.
Tabela 1.11.1. Rodzaje crowdfundingu i sposoby wynagradzania wspierającego przez projektodawcĊ
Rodzaj crowdfundingu

Sposób wynagradzania wspierajñcego

Przykäadowa platforma

nieudziaáowy

nagroda związana z celem projektu

PolakPotrafi.pl

udziaáowy

udziaáy w przedsiĊwziĊciu

Beesfund.com

poĪyczki spoáecznoĞciowe

wynagrodzenie procentowe w zamian za poĪyczkĊ

LendingClub.com

charytatywny

satysfakcja z pomocy

PolakPomaga.pl

nieruchomoĞci

roczny, procentowy zwrot

Fundrise.com
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1.11.1.1. Nie kaĔda zbiórka to crowdfunding
Zwróü uwagĊ na to, Īe nie kaĪda „zrzutka” moĪe byü kwalifikowana jako crowdfunding. Projekt
finansowany spoáecznoĞciowo musi mieü konkretny, jasno zdefiniowany i osiągalny cel, do
którego realizacji dąĪy projektodawca wraz ze wspierającą i wspóápracującą z nim spoáecznoĞcią. Dlatego teĪ crowdfundingiem nie moĪna nazwaü projektu bez elementu wspóápracy.
Zatem zbiórka na Twój nowy telewizor czy teĪ projekt polegający na zwykáej przedsprzedaĪy zamówionego przez Ciebie w Chinach urządzenia, na które wspierający nie mają Īadnego
wpáywu, nie mogą byü nazywane crowdfundingiem.

1.11.2. Zastanów siö, czy crowdfunding jest dla Ciebie
Crowdfunding to precyzyjne narzĊdzie, które moĪe przynieĞü niesamowite rezultaty, jeĪeli stosuje siĊ je zgodnie z instrukcją. Aby nie zraziü siĊ do niego i w peáni wykorzystaü jego potencjaá, musisz ustaliü, czy crowdfunding jest odpowiednią dla Ciebie formą finansowania.
Dlatego zanim zaczniesz pracĊ nad swoją kampanią, odpowiedz sobie na kilka podstawowych
pytaĔ.

1.11.2.1. Czy zaleĔy Ci na budowaniu spoäecznoĈci?
U podstaw crowdfundingu leĪy spoáecznoĞü i jest to najwaĪniejsza czĊĞü kaĪdej poprawnie
przeprowadzonej kampanii. MyĞląc powaĪnie o swoim projekcie, musisz zrozumieü, czym
ona jest, jak ją dobrze zidentyfikowaü, nawiązaü z nią relacje i zaangaĪowaü w swoje przedsiĊwziĊcie. Nie myĞl o swoich przyszáych wspierających jak o konsumentach, którzy biorą
udziaá w przedsprzedaĪy. MyĞl o nich jak o zĪytej grupie, która pragnie byü czĊĞcią tego, co
tworzysz i finansujesz. Bez niej jedyne, czego siĊ dowiesz, to czy miaáeĞ szczĊĞcie, czy nie.
JeĪeli stoi za Tobą liczna widownia w internecie, z którą masz dobry kontakt, jesteĞ autorytetem w dziedzinie, w której planujesz projekt, bĊdzie Ci znacznie áatwiej zacząü. Natomiast
jeĪeli zaczynasz od zera, musisz doliczyü czas na zbudowanie podstawowej spoáecznoĞci. To
proces, którego nie da siĊ przeskoczyü. Samo zaáoĪenie fanpage’a, pojawienie siĊ w telewizji
i w radiu nie spowoduje, Īe stanie za Tobą grupa zaangaĪowanych wspierających. Aby bezáadny
táum sformowaá spoáecznoĞü, bĊdziesz potrzebowaá tygodni, a moĪe nawet miesiĊcy aktywnej
pracy. Zanim zaczniesz, ustal, czy moĪesz bazowaü na tym, co masz, czy musisz dodaü czas
na stworzenie i aktywizacjĊ spoáecznoĞci.
Poznaj podstawy budowania spoáecznoĞci: http://polakpotrafi.pl/biblia-e-biznesu.

1.11.2.2. Czy Twój projekt jest wiarygodny?
Z punktu widzenia finansowania spoáecznoĞciowego wiarygodnoĞü kampanii jest mocno powiązana z poziomem zaawansowania prac nad projektem. JeĪeli planujesz zebraü pieniądze na produkcjĊ prototypu danego urządzenia, to automatycznie startujesz z gorszej pozycji, bo dajesz
jasno do zrozumienia, Īe to, co tworzysz, nie jest jeszcze sprawdzone i moĪe nigdy nie dziaáaü.
To tak, jakbyĞ próbowaá zebraü Ğrodki na wydanie nienapisanej ksiąĪki, nagranie páyty bez
gotowych utworów czy nakrĊcenie filmu, nie mając nawet obsady. Crowdfunding sáuĪy finansowaniu projektów, a nie pomysáów na nie. PamiĊtaj o tej róĪnicy i zaakceptuj fakt, Īe jeĞli chcesz
uruchomiü wiarygodną kampaniĊ, to bĊdziesz musiaá najpierw zainwestowaü trochĊ Ğrodków,
aby swój pomysá doprowadziü do stanu, w którym bĊdzie sprawiaá wraĪenie wykonalnego.
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1.11.3. ZdecydowaäeĈ siö na crowdfunding — co teraz?
To, czy Twój projekt zdobĊdzie 100% wsparcia, zaleĪy od Ciebie i od Twojego przygotowania.
Kampanie nie finansują siĊ same. Crowdfunding to niezwykle mierzalne zjawisko i jeĪeli
powaĪnie potraktujesz etap poprzedzający uruchomienie projektu na platformie crowdfundingowej, to jeszcze przed jego startem bĊdziesz wiedziaá, czy Twój projekt siĊ uda, jaką kwotĊ
otrzymasz, a nawet kiedy osiągniesz 100%. Odpowiedz sobie na poniĪsze pytania.

1.11.3.1. Ile pieniödzy musisz zdobyè?
Prace nad kampanią zacznij od ustalenia budĪetu, precyzyjnie okreĞlając, ile Ğrodków potrzebujesz, by zrealizowaü zamierzony cel. Nie zaniĪaj tej kwoty, poniewaĪ po uzyskaniu
100% wsparcia bĊdziesz zobowiązany zrealizowaü projekt i wywiązaü siĊ z nagród. PamiĊtaj
o uwzglĊdnieniu opáat serwisu, z którego korzystasz, kosztów wysyáki i wytworzenia nagród
dla wspierających oraz ewentualnych podatków. BudĪet jest waĪny takĪe z powodów czysto
planistycznych, poniewaĪ pozwala wyliczyü, ile wsparcia powinieneĞ zdobyü w ciągu pierwszych dni trwania kampanii, by Twój projekt miaá dobrą trakcjĊ i tempo. To z kolei pozwoli
Ci ustaliü, ilu wspierających potrzebujesz na początku projektu. Tym samym oszacujesz, jak
liczną i jak aktywną spoáecznoĞü musisz stworzyü, zanim ogáosisz start projektu.
Poznaj zasady ustalania budĪetu: http://polakpotrafi.pl/biblia-e-biznesu.

1.11.3.2. Czy dysponujesz wszystkimi kompetencjami,
by przeprowadziè kampaniö?
Crowdfunding nie sprowadza siĊ wyáącznie do opisania projektu na stronie. Oprócz przygotowania atrakcyjnego wideo, spójnej identyfikacji wizualnej, porywającego tekstu i odpowiednio dobranych nagród bĊdziesz musiaá zbudowaü spoáecznoĞü, prowadziü marketing, uprawiaü PR, kontaktowaü siĊ z mediami, byü obecnym w social media, a moĪe nawet zaáoĪyü
bloga. ĩeby to dobrze zrobiü, musisz posiadaü bardzo szerokie kompetencje zarówno miĊkkie,
jak i twarde. JeĪeli ich nie posiadasz, a do tego przez wiĊkszoĞü czasu pracujesz, to znaczy,
Īe nie moĪesz robiü kampanii sam i musisz skompletowaü zespóá, którego umiejĊtnoĞci uzupeánią Twoje braki.

1.11.3.3. Co moĔesz zaproponowaè w zamian za wsparcie?
Crowdfunding nie polega na wyprzedaĪy gadĪetów z logo Twojego projektu, produktu czy
firmy. MyĞląc o nagrodach, powinieneĞ siĊ zastanowiü, co wartoĞciowego moĪesz zaproponowaü swoim wspierającym, co w pierwszej kolejnoĞci zaspokoi ich potrzebĊ. Crowdfunding
to mieszanka idei i pragmatyzmu. Gáówną motywacją wspierających bĊdzie chĊü posiadania
tego, co powstanie w wyniku kampanii. Dlatego jeĪeli tworzysz film, przekaĪ im go na DVD.
JeĪeli tworzysz innowacyjne urządzenie, daj jego gotową wersjĊ. JeĪeli tworzysz usáugĊ,
zaoferuj ją w zamian za wsparcie. JeĪeli to, co chcesz sfinansowaü, z jakichĞ powodów nie
moĪe byü nagrodą dla wspierających, bĊdzie Ci trudniej uzyskaü 100% wsparcia i bĊdziesz
musiaá poĞwiĊciü wiĊcej uwagi nagrodom, by nie zamieniáy siĊ one w bezduszną wyprzedaĪ
gadĪetów reklamowych. Modelowa nagroda powinna zawieraü:
 cel projektu,
 unikatową wartoĞü,
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 element indywidualny,
 aspekt angaĪujący.

Poznaj przykáady dobrze skonstruowanych nagród: http://polakpotrafi.pl/biblia-e-biznesu.

1.11.3.4. Czy Twój komunikat jest angaĔujñcy i atrakcyjny dla wspierajñcych?
Od tego, co powiesz i co napiszesz, zaleĪy to, jak ludzie odbiorą Twój projekt. NakreĞl wielką
wizjĊ, pokaĪ ambicje i niesamowitoĞü tego, co robisz. Akcentuj zmianĊ, nowoĞü, innowacyjnoĞü, mów o korzyĞciach oraz potrzebach, które zaspokajasz, i problemach, które rozwiązujesz. Unikaj negatywnych komunikatów. Nie mów o tym, Īe potrzebujesz pomocy, a o tym,
Īe chcesz stworzyü coĞ razem ze swoimi wspierającymi. Widząc nazwĊ Twojej kampanii
oraz kilka pierwszych zdaĔ jej opisu, ludzie powinni odczuwaü ekscytacjĊ na myĞl o tym, co
dla nich przygotowaáeĞ.
Poznaj najlepsze komunikaty crowdfundingowe: http://polakpotrafi.pl/biblia-e-biznesu.

1.11.3.5. Jak budowaè i aktywizowaè spoäecznoĈè?
W gáowach Twoich przyszáych wspierających musi zajĞü proces, którego nie naleĪy przyspieszaü. Zbuduj z nimi relacje wzajemnoĞci, tak by wspierając CiĊ, byli wrĊcz wdziĊczni, Īe
mogą to zrobiü. ZaangaĪuj ich w swój projekt, tak by czuli, Īe finansują coĞ, na co mieli wpáyw
i czego są czĊĞcią. Zbuduj w ich oczach autorytet, tak by nie mieli wątpliwoĞci co do Twoich
kompetencji. Zyskaj ich poparcie, tak by jeszcze przed startem zadeklarowali chĊü wsparcia
Twojej kampanii. ZdobądĨ ich zaufanie, pokazując swoje zaangaĪowanie, poĞwiĊcenie i czas,
jakie dotychczas wáoĪyáeĞ w to, co zamierasz finansowaü.
Budowanie spoáecznoĞci to najwaĪniejsze zagadnienie crowdfundingu, które zasáuguje na oddzielne opracowanie. Wiedząc, jakie reakcje powinieneĞ wywoáaü u swoich przyszáych wspierających, postaraj siĊ je zaplanowaü i rozáoĪyü w czasie. Przygotuj listĊ dziaáaĔ oraz materiaáy
i narzĊdzia, jakie wykorzystasz, by opisane zaleĪnoĞci mogáy wystąpiü wĞród Twojej spoáecznoĞci, zanim ogáosisz datĊ startu projektu.
Poznaj najciekawsze historie projektodawców: http://polakpotrafi.pl/biblia-e-biznesu.

1.11.3.6. Czy masz harmonogram dziaäania?
Brak harmonogramu to najwiĊksza krzywda, jaką moĪesz sobie wyrządziü. Prowadząc juĪ
aktywny projekt, nie bĊdziesz miaá czasu na rozmyĞlanie. Dlatego zamiast postĊpowaü w sposób
nieskoordynowany, przedyskutuj ze swoim zespoáem, co i kiedy bĊdziecie robiü. Zaplanujcie
razem kaĪdy dzieĔ, rozpiszcie dziaáania, jakie chcecie przeprowadziü, ustalcie, kto ma je wykonaü, jakie materiaáy naleĪy przygotowaü, by zrealizowaü cel. OkreĞlcie, jakie efekty chcecie
osiągnąü, a w przypadku ich braku miejcie przygotowany plan B. PamiĊtaj, Īe w crowdfundingu
masz jeden strzaá i jeĪeli go zmarnujesz, moĪesz juĪ nigdy nie uzyskaü wyników, na które
liczyáeĞ, a które byáy w Twoim zasiĊgu.
Poznaj szczegóáy tworzenia harmonogramu kampanii: http://polakpotrafi.pl/biblia-e-biznesu.
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1.11.4. Projekt dobiegä koþca — co teraz?
Gdy projekt siĊ koĔczy, przystĊpujesz do ostatniej fazy kampanii, czyli realizacji celu projektu i wywiązania siĊ z nagród. Jakie czekają CiĊ wyzwania?

1.11.4.1. Pieniñdze
Portal crowdfundingowy nie zagwarantuje Ci, Īe pieniądze po zakoĔczonym projekcie znajdą
siĊ na Twoim koncie w ciągu jednego dnia! ZaleĪy to od wielu czynników, jednak przewaĪnie
otrzymasz przelew nie póĨniej niĪ 14 dni po zakoĔczonej kampanii. WeĨ to koniecznie pod
uwagĊ, aby nie ucierpiaá na tym harmonogram caáego projektu!
PamiĊtaj, Īe crowdfunding nie jest darmowy — bynajmniej nie chodzi tu o prowizjĊ serwisu,
ale o podatki, z których naleĪy rozliczyü siĊ w urzĊdzie skarbowym. JeĞli masz wątpliwoĞci, jak
to zrobiü, zawsze moĪesz wystąpiü o interpretacjĊ podatkową.
Poznaj przykáady i metody rozliczeĔ: http://polakpotrafi.pl/biblia-e-biznesu.

1.11.4.2. Kontakt ze wspierajñcymi i realizacja nagród
Osoby, które zaufaáy Ci na tyle, aby wesprzeü Twój pomysá, zasáugują, by wiedzieü, co siĊ
dzieje z ich pieniĊdzmi i projektem, w który uwierzyáy. Dla wspierającego nie ma nic bardziej frustrującego niĪ brak kontaktu po zakoĔczonym projekcie. Wspierający to Twoja
spoáecznoĞü, Twoi orĊdownicy, bądĨ wiĊc z nimi w staáym kontakcie i pozwól im nadal czuü
siĊ czĊĞcią Twojego zespoáu. Jest to bardzo waĪne, szczególnie w przypadku ewentualnych
opóĨnieĔ w realizacji projektu, które mogą wystąpiü caákowicie niezaleĪnie od Ciebie. JeĞli taka
sytuacja siĊ przytrafi, Twoja spoáecznoĞü bĊdzie bardziej wyrozumiaáa i bĊdzie CiĊ wspieraü.
Zatem odpowiadaj na e-maile i wiadomoĞci w serwisie. Korzystając z narzĊdzi dostĊpnych
w portalu, poczty elektronicznej czy social media, przekazuj wiadomoĞci o spodziewanych terminach dorĊczenia nagród, zdawaj relacjĊ z postĊpów prac, a nawet, w miarĊ moĪliwoĞci, informuj, na co wydajesz pieniądze.
Poznaj dobre praktyki projektodawców: http://polakpotrafi.pl/biblia-e-biznesu.

1.11.4.3. Co zrobiè, jeĈli siö nie uda?
W 2015 r. na PolakPotrafi.pl udaáo siĊ pozytywnie sfinansowaü ok. 52% uruchomionych
projektów. PoraĪka jest niestety czĊĞcią crowdfundingu, ale nawet jeĪeli w toku realizacji
projektu okaĪe siĊ, Īe nie zdobyáeĞ 100% wsparcia, to caáy czas zostaje z Tobą spoáecznoĞü,
którą tak pieczoáowicie budowaáeĞ. To oznacza, Īe pomysá, który chciaáeĞ finansowaü, ciągle
ma zwolenników, którzy chcą, by ujrzaá Ğwiatáo dzienne. DziĊki takiemu podejĞciu nieudany
projekt nie oznacza koĔca Twojego marzenia, a wrĊcz przeciwnie! Otrzymujesz nieocenione
doĞwiadczenie, zbadaáeĞ rynek, moĪesz wyciągnąü wnioski, zobaczyü, co naleĪy zmieniü,
a na koniec stoją za Tobą ludzie, których interesuje los Twojego przedsiĊwziĊcia. Nie musisz
siĊ natomiast martwiü o kwestie finansowe — portal crowdfundingowy automatycznie zwróci
wszystkie wpáaty wspierającym.
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1.11.5. Oczami projektodawcy (case study)
(Mateusz Chäodnicki)
Biznesowe projekty realizowane przy wykorzystaniu crowdfundingu to nadal, szczególnie
w Polsce, rzadkoĞü. Nie znaczy to jednak, Īe zrealizowanie takiego projektu nie jest moĪliwe.
Kampania Shuttout.com (http://polakpotrafi.pl/projekt/shuttout) jest tego najlepszym przykáadem.
W dzisiejszych czasach twórcy startupów bardzo czĊsto szukają Ĩródáa finansowania u inwestorów lub anioáów biznesu, mimo Īe crowdfunding moĪe siĊ okazaü rozwiązaniem z wielu
powodów znacznie lepszym, czĊsto o wiele szybszym i dającym wiĊcej korzyĞci.

1.11.5.1. Kiedy warto rozwaĔyè crowdfunding
jako Ēródäo finansowania swojego startupu?
JeĞli tworzysz produkt, usáugĊ czy narzĊdzie dla biznesu (B2B), crowdfunding moĪe nie byü
zbyt dobrym wyborem. Ale jeĞli Twój startup jest skierowany z zaáoĪenia do spoáecznoĞci
ludzi, jeĞli tworzysz rozwiązanie B2C, to jesteĞ w odpowiednim miejscu.
Wiele osób nie docenia bardzo waĪnego elementu crowdfundingu, jakim jest tworzenie spoáecznoĞci. JeĞli budujesz biznes B2C, to wáaĞnie spoáecznoĞü jest tym, czego najbardziej potrzebujesz na starcie. JeĞli nie masz spoáecznoĞci, która moĪe byü zainteresowana Twoim produktem czy usáugą, to Twój pomysá nie odniesie sukcesu.

1.11.5.2. Co, oprócz pieniödzy,
da kampania crowdfundingowa Twojemu startupowi?
Oprócz oczywistego celu, jakim jest pozyskanie finansowania na start projektu, istnieje wiele
elementów i korzyĞci, które czĊsto są znacznie waĪniejsze.
Ambasadorzy marki
DziĊki decyzji o realizacji kampanii crowdfundingowej pozyskasz spoáecznoĞü, którą tak czy
inaczej trzeba zbudowaü, tworząc wáasny biznes B2C. Poprzez crowdfunding moĪesz sprawiü,
Īe ta spoáecznoĞü bĊdzie miaáa fundamentalne znaczenie dla Twojego startupu. Nie doĞü, Īe
bĊdą to osoby, które jeĞli uwierzą w Twój projekt, to wesprą go finansowo, to na dodatek mogą
staü siĊ pierwszymi ambasadorami Twojej marki, a dziĊki swoim uwagom pomogą Ci zweryfikowaü lub ulepszyü Twoją pierwotną koncepcjĊ.
Solidna lekcja biznesu
Organizacja kampanii crowdfundingowej to peánoetatowa praca, dziĊki której dopracujesz
komunikacjĊ i przemyĞlisz wiele kwestii dotyczących Twojego startupu, tak by wzbudzaá zainteresowanie wĞród osób, których bĊdziesz prosiá o wsparcie, a nawet je inspirowaá.
Przygotowania do kampanii oraz sama kampania są bardzo cennym wprowadzeniem w Ğwiat
biznesu i jego zasad — to swego rodzaju trening, na który powinno siĊ wysyáaü wielu máodych przedsiĊbiorców stawiających pierwsze kroki. Zresztą wielu doĞwiadczonym taka nauka
równieĪ siĊ przydaje.
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DziĊki kampanii crowdfundingowej nauczysz siĊ najcenniejszej umiejĊtnoĞci w biznesie —
sprzedaĪy. JeĞli nie bĊdziesz w stanie „sprzedaü” swojego pomysáu w taki sposób, aby ludzie
w niego uwierzyli i CiĊ wsparli, to bĊdzie to oznaczaáo prawdopodobnie jedną z dwóch rzeczy:
 Twój pomysá wymaga przemyĞlenia;
 Twoje umiejĊtnoĞci komunikacji i sprzedaĪy projektu są na zbyt niskim poziomie.

Crowdfunding to pewnego rodzaju papierek lakmusowy, dziĊki któremu sprawdzisz, czy w danej chwili masz wszystko to, co potrzebne, aby Twój biznes siĊ udaá. JeĞli nie, nie przejmuj
siĊ — to tylko sygnaá do dalszej wytĊĪonej pracy i zdobywania wiedzy i praktyki.

1.11.5.3. Tips and tricks — z Ĕycia wziöte
A teraz najwaĪniejsze — wnioski wyniesione z kampanii Shuttout.com, która zakoĔczyáa siĊ
sukcesem z wynikiem 57 081 zá, osiągając ponad 180% zakáadanego celu.
DoĞwiadczenia i kontakty w biznesie
Wykorzystaj wszystkie swoje kontakty z poprzednich projektów i biznesów, nawet jeĞli wydaje
Ci siĊ, Īe są „z zupeánie innej beczki”.
Tip: Po prostu poproĈ o wsparcie przy nowym przedsiöwziöciu — zwykäa proĈba dziaäa cuda.

Spotkania osobiste
JeĞli wydaje Ci siĊ, Īe moĪesz zaáatwiü naleĪyte wsparcie swojego projektu poprzez internet,
to… tylko Ci siĊ wydaje.
Tip: MoĔesz zwiökszyè efekty nawet kilkukrotnie, jeĈli poĈwiöcisz trochö czasu na osobiste
spotkania z ludĒmi, na których wsparciu Ci zaleĔy.

Testimonial
ZwiĊksz swoją wiarygodnoĞü dziĊki autorytetowi zewnĊtrznemu — zdobądĨ jak najwiĊcej
opinii na temat Twojego projektu od osób z branĪy, ludzi, którzy są rozpoznawalni, tzw.
influencerów. Tutaj pomocne są spotkania osobiste — zwiĊkszają one mocno szanse na uzyskanie opinii.
Trick: Podczas pracy nad projektem Shuttout.com, gdy otrzymywaliĈmy opiniö, od razu tworzyliĈmy grafikö z jej treĈciñ i osobñ, która opiniö wystawiäa. Nastöpnie wysyäaliĈmy wiadomoĈè do kolejnej osoby, z którñ juĔ rozmawialiĈmy o projekcie, pisaliĈmy np.: „Czy moglibyĈmy liczyè na twojñ opiniö o Shuttout? MoĔe to byè coĈ takiego, jak napisaä Michaä
Sadowski” i zaäñczaliĈmy grafikö z opiniñ. SkutecznoĈè: ok. 100%. OczywiĈcie kluczowe jest
to, aby osoba, którñ prosimy o opiniö, kojarzyäa tö, której opiniö dajemy jako przykäad.

Nagrody + mailingi
Warto porozmawiaü z osobami prowadzącymi biznes, na których wsparcie moĪesz liczyü, i zapytaü, czy byáyby w stanie pomóc, dorzucając nagrody ze swojej oferty za wsparcie Twojego
projektu.

Kup książkę

Poleć książkę

110

Biblia e-biznesu

Tip: Nie poprzestawaj na samym zaäatwieniu nagrody. Ustal moĔliwoĈè wysyäki mailingu wraz
z rekomendacjñ przez osobö, która daje bonus, do osób z jej listy adresowej. Wystarczy, Ĕe
poinformuje swoich klientów o moĔliwoĈci zdobycia czegoĈ z wäasnej oferty przy jednoczesnym wsparciu ciekawego projektu.

1.12. Zarzñdzanie ludĒmi
w e-przedsiöbiorstwie
(Paweä Królak)
Na pierwszy rzut oka biznes w internecie wydaje siĊ áatwy, przyjemny i wygodny do prowadzenia bez wychodzenia z domu. KaĪda rozwijająca siĊ firma osiąga jednak taki puáap, Īe czas
jej wáaĞcicieli nie wystarcza, by sprawnie dziaáaáa. W tej sytuacji nie da siĊ rozwijaü firmy inaczej, niĪ kupując czas innych osób, czyli zatrudniając pracowników. Komputery i automatyzacja
nie zrobią za nas wszystkiego. Zbudowanie odpowiedniego dla potrzeb danej firmy zespoáu,
a przy tym oparcie firmy na wáaĞciwych ludziach to prawdopodobnie jeden z najbardziej niedocenianych aspektów biznesu w internecie.

1.12.1. Kiedy zatrudniè pierwszych pracowników?
W pewnym momencie rozwoju firmy przychodzi czas, gdy zaczynasz siĊ wahaü, czy pozostaü
na tym samym etapie i wciąĪ robiü wszystko samemu (lub razem ze wspólnikiem), czy jednak
zatrudniü kogoĞ do pomocy. Skąd wiedzieü, Īe nadeszáa pora na zatrudnianie pracowników?
Leszek Czarnecki w jednej ze swoich ksiąĪek zwraca uwagĊ, Īe są tylko trzy sensowne powody
zatrudniania nowych ludzi do firmy:
 Aby kupiü umiejĊtnoĞci, których sam nie posiadasz (np. programista, prawnik).
 Aby oddelegowaü takiej osobie niskopáatne zadania (np. pakowanie przesyáek),

co pozwoli przedsiĊbiorcy wykonywaü w tym czasie czynnoĞci przynoszące firmie
konkretne zyski.
 Aby zwiĊkszyü skalĊ swojego biznesu, innymi sáowy: zatrudniü pracownika, który

zwiĊkszy zyski firmy (np. marketingowca).
Te same zasady obowiązują w kaĪdym biznesie, takĪe internetowym. JeĞli kandydat do pracy
nie speánia przynajmniej jednego z podanych kryteriów, nie zatrudniaj go.

1.12.2. Dlaczego ludzie mieliby pracowaè dla Ciebie?
PowyĪsze pytanie brzmi przewrotnie. WiĊkszoĞü pracodawców zapewne bez wahania odpowie:
„PrzecieĪ im za to zapáacĊ”. JeĞli jednak Twoi pracownicy zatrudniają siĊ u Ciebie wyáącznie
dla pieniĊdzy, odejdą natychmiast, gdy tylko ktoĞ zaoferuje im choüby odrobinĊ lepsze
wynagrodzenie.
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1.15. Hejt, krytyka, negatywy
(Monika Czaplicka)
KaĪdy przedsiĊbiorca wczeĞniej czy póĨniej zetknie siĊ z negatywną opinią. Jak rozpoznaü,
czy to hejt, czy uzasadniona krytyka? Które komentarze moĪna kasowaü? W jaki sposób zarządzaü wizerunkiem firmy? Te pytania bardzo czĊsto zadają sobie wáaĞciciele firm. Postaram
siĊ pomóc Ci uzyskaü na nie odpowiedzi, dzieląc siĊ swoją wiedzą i doĞwiadczeniem.

1.15.1. Jak odróĔniè hejt od krytyki?
Niestety, nie ma jednoznacznej definicji hejtu. To powoduje, Īe trudno okreĞliü, które wypowiedzi są typowo hejterskie, a które związane z krytyką firmy lub produktów. Ja dzielĊ te
dwie kwestie w prosty sposób: jeĞli jest merytoryczna argumentacja, uznajĊ to za krytykĊ,
a jeĞli wypowiedĨ dotyczy tylko kwestii emocjonalnej, mam do czynienia z hejtem. Przykáadem
niech bĊdą dwie wypowiedzi:
 „Twój produkt ssie” — trudno siĊ odnieĞü do jakiejĞ kwestii albo zareagowaü inaczej

niĪ „chyba ty!”, zatem hejt.
 „Twój produkt mi siĊ nie podoba, bo Ĩle dziaáa” — brak dookreĞlonego problemu,

trudno powiedzieü.
 „Twój produkt nie dziaáa jak powinien, poniewaĪ XYZ” — są konkretne zarzuty,

czyli ktoĞ CiĊ krytykuje.

1.15.2. Hejter a troll
Bardzo waĪne jest rozróĪnienie hejtera i trolla — internetowego przedstawiciela innego negatywnego zjawiska, jakim jest trolling. Celem trolla jest wzbudzanie zainteresowania, mącenie
oraz generowanie zainteresowania przez kontrowersjĊ. Uznaje siĊ, Īe trolle niekoniecznie muszą
mieü opiniĊ na dany temat, ale uczestniczą w dyskusji, by pozyskaü emocje uĪytkowników.
Mówi siĊ, Īe „trolli nie naleĪy karmiü”, poniewaĪ to wáaĞnie atencja jest dla nich najwiĊkszą
nagrodą.
Hejter czĊsto ma bardzo silne negatywne przekonania na dany temat i wyraĪa je, aby daü upust
swoim emocjom.

1.15.3. Jak sobie radziè z krytykñ?
Zastosuj zasadĊ 5P stworzoną na potrzeby PR-u przez Adama àaszyna:
 PrzeproĞ — wyraĨ empatiĊ (np. „bardzo mi przykro”) albo przeproĞ za problem.
 Przygotuj — staraj siĊ byü na bieĪąco z potencjalnymi problemami i przygotowuj

siĊ na nie; dziaáanie proaktywne (pozyskiwanie ambasadorów, zbieranie recenzji,
tworzenie wáasnych treĞci) pomaga, gdy przydarzy Ci siĊ wpadka. Zaplanuj teĪ swoje
dziaáania tak, Īeby nie musieü nerwowo zastanawiaü siĊ, co robiü, kiedy wystąpi
problem.
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 Powetuj — jeĞli moĪesz, staraj siĊ jakoĞ wynagrodziü klientowi negatywne emocje:

oferując zniĪki, prezenty albo symboliczne powetowanie np. w postaci listu; liczy siĊ
gest i intencja.
 Popraw — staraj siĊ, aby potencjalne skargi siĊ nie powtarzaáy; jeĞli firma popeánia

te same báĊdy, klienci przestają jej wierzyü.
 Przeciwdziaáaj — jeĞli moĪesz, staraj siĊ unikaü báĊdów; wiele nieprzyjemnych

sytuacji moĪna ominąü, ale wymaga to pracy, m.in.: szkolenia Twojej obsáugi
klienta, sáuchania Twoich konsumentów i ciągáego doskonalenia produktu.
Zawsze powtarzam, Īe lepiej podejĞü z sercem do klienta i ponieĞü koszty na wynagrodzenie
dyskomfortu komuĞ, kto naĔ nie zasáuĪyá, ale zadbaü o pozytywny wizerunek, niĪ oszczĊdziü
kilka záotych, ale straciü potencjalnych klientów.
PamiĊtaj, Īe obsáuga klienta w sieci jest publiczna, a co za tym idzie, kaĪdą rozmowĊ z odbiorcami obserwuje pewna liczba osób, które nie wáączają siĊ w dyskusjĊ. Dodatkowo posty
i komentarze wiszą miesiącami czy latami, wiĊc ich siáa oddziaáywania jest duĪo wiĊksza niĪ
Ci siĊ wydaje.
Stosuj trzyetapowy proces dziaáania zwany zasadą 3xA: alarm (czyli monitoring na potencjalne
negatywne opinie), analiza (czyli: zastanów siĊ, zanim zareagujesz) i akcja (czyli skuteczne
zarządzenie obsáugą klienta).

1.15.4. Haters gonna hate
Jednym z problemów, który powoduje, Īe w internecie pojawia siĊ coraz wiĊcej negatywów,
jest kwestia oĞrodka nagrody. Kiedy ktoĞ hejtuje, czĊsto wzbudza zainteresowanie, generuje
emocje i sprawia, Īe ludzie poĞwiĊcają mu uwagĊ, przez co czuje siĊ lepiej i jeszcze chĊtniej
wyraĪa záe emocje.
àatwiej jest nakrĊcaü hejt, bo im wiĊcej czasu hejter spĊdza przed komputerem, tym bardziej
jest odarty z odczuwania subtelnych sugestii: w sieci jest sáowo wobec sáowa i nie musi odczytywaü mimiki czy zachowania drugiej strony. Taka automatyzacja powoduje, Īe staje siĊ
mniej wraĪliwy na emocje rozmówcy. àatwiej mu wyraĪaü siĊ negatywnie o kimĞ, kiedy mniej
przejmuje siĊ tym, co ta osoba poczuje.
Hejt przyciąga kolejne osoby. Widząc jakąĞ awanturĊ, chĊtniej siĊ wáączają do dyskusji. Wykorzystują to niektóre strony i portale, oferując kontrowersyjne treĞci, wrĊcz zachĊcając do hejtu,
negatywów i wkurzania siĊ.
Do innych cech hejtu naleĪą m.in.: poczucie anonimowoĞci (czĊsto pozornej), potrzeba atencji (wzbudzana przez publicznoĞü), nierzadko zazdroĞü o sukcesy innych, a czasem po prostu
potrzeba „spuszczenia pary”.
JeĞli zetkniesz siĊ z hejterskim komentarzem, warto zapytaü uĪytkownika, czy moĪe wyjaĞniü
swoje zdanie, pogáĊbiü temat lub opisaü sytuacjĊ, która go spotkaáa. JeĞli mimo prób kontaktu
i pomocy hejter nie wykazuje chĊci wspóápracy, moĪna zapytaü wprost: „Czy mogĊ coĞ zrobiü, Īeby zmieniü twoje zdanie?”. JeĞli nic nie moĪesz zrobiü, lepiej daü sobie spokój. PamiĊtaj,
Īe hejt to VAT od sukcesu i trzeba sobie zasáuĪyü na to, Īeby komuĞ siĊ chciaáo obsmarowaü
CiĊ emocjonalnie.
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1.15.5. Czy moĔna kasowaè negatywne komentarze?
Zdecydowanie tego nie polecam, poza kilkoma sytuacjami. Pierwsza to oczywiĞcie przekleĔstwa — moĪesz kasowaü posty zawierające wulgaryzmy. Druga to naruszenie prawa. Komentarze naruszające prawa autorskie, peáne mowy nienawiĞci czy áamiące prawo w inny sposób
nie tylko mogą, ale wrĊcz powinny byü usuniĊte. Warto równieĪ, po trzecie, usuwaü posty
atakujące innych uĪytkowników.
PamiĊtaj, Īe uĪytkownicy coraz czĊĞciej robią screeny lub kopie treĞci i mogą ją opublikowaü
ponownie w innym miejscu, tym razem takim, gdzie nie bĊdziesz miaá moĪliwoĞci usuniĊcia
czy nawet wáączenia siĊ do dyskusji. A szkoda straciü szansĊ na obronĊ swojej marki.
Zamiast kasowania zalecam odpowiadanie na negatywy, przedstawienie swojej perspektywy,
a przede wszystkim zachĊcam do angaĪowania swoich ambasadorów marki, którzy wezmą CiĊ
w obronĊ.
Warto teĪ przypomnieü aspekt prawny kasowania treĞci. NajczĊĞciej moĪna siĊ powoáaü na
art. 212 Kodeksu karnego (dotyczący pomówieĔ) lub art. 23 Kodeksu cywilnego (o dobrach
osobistych). Sprawa nie jest jednak taka prosta. Art. 14 ust. 1 Ustawy o Ğwiadczeniu usáug
drogą elektroniczną zmusza administratora, wezwanego do skasowania treĞci, do sprawdzenia
wiarygodnoĞci zgáoszenia o naruszeniu prawa. JeĞli wiĊc uwaĪasz, Īe ktoĞ gáosi nieprawdĊ
o Twojej firmie, zazwyczaj administrator strony nie moĪe tej informacji zweryfikowaü, a co za
tym idzie, nie moĪe po prostu skasowaü posta czy tekstu.
Nie zapominaj, Īe kasowanie moĪe skoĔczyü siĊ równieĪ „efektem Streisand”. Sáynna aktorka tak bardzo chciaáa usunąü z sieci swoje prywatne zdjĊcia, Īe im czĊĞciej je kasowaáa, tym
wiĊcej internauci ich publikowali.
Warto równieĪ pamiĊtaü, Īe kasując negatywną opiniĊ, dajesz jasny sygnaá, Īe nie wierzysz
w swoją markĊ i uwaĪasz ją za sáabą, skoro nie potrafi siĊ obroniü przed nieprzychylnym
komentarzem.

1.15.6. Niezadowolony klient
Zawsze trudno pogodziü siĊ ze ĞwiadomoĞcią, Īe któryĞ z Twoich klientów jest niezadowolony.
Warto jednak uĞwiadomiü sobie, Īe klienci mają prawo siĊ skarĪyü — to oczywiste, prawda?
A jednak czĊsto, jako przedsiĊbiorca, im tego prawa odmawiasz. PrzeproĞ, jeĞli jest za co,
lub wytáumacz, na czym polega kwestia, z którą siĊ do Ciebie zwracają. JeĞli moĪesz, powinieneĞ poprawiü klientowi nastrój i zdecydowanie obiecaü poprawĊ. Na koniec warto równieĪ
pogodziü siĊ z tym, Īe nie kaĪdego klienta zadowolisz i lepiej zrezygnowaü, jeĞli druga strona
nie wykazuje chĊci na wspóápracĊ. Nie jesteĞ zupą pomidorową, Īeby wszyscy CiĊ lubili.

1.15.7. Regulamin fanpage’a i zakazane säowa
Jednym z narzĊdzi, które warto mieü, jest regulamin fanpage’a. W jednym miejscu moĪesz
zapisaü gáówne zasady koegzystencji swoich fanów i zapewniü sobie orĊĪ w walce z hejterami.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby umieĞciü w regulaminie zapisy, które okreĞlą, w jakich sytuacjach fani bĊdą banowani czy co uznaje siĊ za zachowanie niedopuszczalne.
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Facebook umoĪliwia równieĪ korzystanie z dodatkowego narzĊdzia chroniącego CiĊ przed
spamem, hejtem i wulgaryzmami, czyli listy sáów zakazanych. System automatycznie ukrywa
post zawierający frazĊ wpisaną przez Ciebie na listĊ. Warto korzystaü z tego narzĊdzia z gáową,
bo moĪe ono znacznie usprawniü codzienną pracĊ moderatora.

1.15.8. Twój wizerunek to Twoje zyski
PrzedsiĊbiorcy czĊsto uwaĪają, Īe nie ma sensu dbaü o wizerunek. PrzecieĪ nikt nie czyta tych
komentarzy, a zarządzanie wizerunkiem w sieci rozumieją jako organizowanie konkursów na
polubienia.
Inwestycja w monitoring i dbanie o swoją reputacjĊ (podkreĞlam: inwestycja) to dobry sposób na zwiĊkszenie zysków dla Twojej firmy. Gáównym problemem jest fakt, Īe niezmiernie
trudno jest zmierzyü efekty takich dziaáaĔ.
Wielu klientów zrezygnuje z zakupów Twoich produktów czy nie skorzysta wiĊcej z Twoich
usáug, nawet nie informując CiĊ o swojej decyzji. Czy wiesz, ilu klientów miesiĊcznie tracisz? A ile osób rezygnuje z Twojej marki na etapie rozpatrywania?
Szacuje siĊ, Īe tylko co dziesiąty niezadowolony klient da Ci o tym znaü. OczywiĞcie to nie
znaczy, Īe jeĞli nie masz záych opinii, to wszyscy są zadowoleni.
Czytanie negatywnych opinii to równieĪ zysk — zamiast kosztownych badaĔ fokusowych
moĪesz po prostu dowiedzieü siĊ, co myĞlą Twoi klienci. I nie kosztuje CiĊ to ani záotówki
wydanej na prace badawcze.
Dobrze rozwiązany problem to takĪe moĪliwoĞü pozyskania nowych klientów. Ludzie chĊtniej skorzystają z usáug firmy, która dobrze opiekuje siĊ klientami, niĪ z takiej, która kasuje
albo cenzuruje negatywy.
Przede wszystkim potrzebujesz cierpliwoĞci. Nie da siĊ poradziü sobie z negatywami w ciągu
kilku chwil czy czĊsto nawet kilku dni. Depozycjonowanie negatywnych treĞci, zarządzanie krytyką czy praca nad wizerunkiem marki to proces zajmujący wiele tygodni, miesiĊcy, a w praktyce
lat. To nie zmienia faktu, Īe reagowaü trzeba szybko i w przemyĞlany sposób.
Nie da siĊ prowadziü firmy w taki sposób, aby nie otrzymywaü negatywnych komentarzy
czy nie natknąü siĊ wczeĞniej czy póĨniej na hejterów. Warto byü przygotowanym na taką
ewentualnoĞü i zmierzyü siĊ z tym wyzwaniem z otwartą przyábicą. KaĪda taka potyczka
spowoduje, Īe Twoja marka wyjdzie z niej jeszcze silniejsza. Dobrze zarządzona sytuacja
„semikryzysowa” to szansa na zaprezentowanie siĊ jako profesjonalna firma, która radzi sobie
w trudnych sytuacjach. Niezadowolonych klientów zawsze moĪesz zmieniü w najwierniejszych
fanów marki. A kaĪda záa sytuacja to szansa na odniesienie sukcesu, bo nie popeánia báĊdów
tylko ten, kto nic nie robi. Reszta musi umieü wypiü piwo, którego nawarzyáa.
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4.4. Personal branding w e-usäugach
(Maciej Dutko)
Marka wáasna przedsiĊbiorstwa, której poĞwiĊcony jest podrozdziaá 5.1, „Budowanie marki
online”, to niezbĊdny element odróĪnialnoĞci, ochrony i komunikacji firmy z rynkiem. Szczególnie kluczowy i strategiczny wydaje siĊ ten ostatni element: dobrze zbudowana marka komunikuje klientom wartoĞci dostarczane przez sprzedawcĊ i jego produkty. OczywiĞcie skala
tych wartoĞci jest niemal nieograniczona: marki premium komunikują m.in. solidnoĞü i prestiĪ,
marki ekonomiczne — atrakcyjne koszty. Marki familijne mogą komunikowaü i zapowiadaü
dostarczenie wartoĞci prorodzinnych, a marki sportowe — sygnalizowaü emocje czy wspóázawodnictwo. Marki máodzieĪowe to lans i moda, a marki eleganckie — styl i wyniosáoĞü.
Wyliczaü i egzemplifikowaü moĪna dáugo.

4.4.1. Rozwój, rozwój, rozwój…
Druga dekada XXI w. w Polsce przyniosáa eksplozjĊ zaimportowanego z Zachodu i czĊsto
wspieranego mądroĞciami Wschodu rozwoju osobistego. Zjawisko to nie jest wolne od patologii i manipulacji, zwanych áadnie praniem mózgów (stadionowe spĊdy po 20 – 30 tys. mentalnych owieczek, z których nie zawsze wartoĞciowi, ale Ğwietni w robieniu biznesu mówcy
motywacyjni wystrzygają swój kawaáek weány w postaci wartych od kilkuset do kilku tysiĊcy
záotych wejĞciówek). To negatywne w mojej ocenie zjawisko uwaĪam jednak za chorobĊ
wczesnego wieku dzieciĊcego, a ogólną ideĊ rozwoju personalnego — za wielce wartoĞciową
i wartą realizowania.
Jedną z odnóg owego nurtu jest personal branding, czyli promowanie budowania wáasnej
marki. Po dekadach wychowania w cieniu haseá: „nie pchaj siĊ na afisz”, „nie uda ci siĊ”,
„nie porywaj siĊ z motyką na sáoĔce” i innych klasycznych demotywatorów przyszedá czas
na zmianĊ w kierunku paradygmatu: „moĪesz wszystko”, „odwaĪ siĊ”, „Ğwiat jest na wyciągniĊcie rĊki”.
W realizacji tych ostatnich idei ogromną rolĊ odgrywa wzmacnianie poczucia wáasnej wartoĞci,
ale i odpowiedniego komunikowania jej Ğwiatu. A to juĪ bezpoĞrednio wiąĪe siĊ z budowaniem
wáasnej marki, która ma byü noĞnikiem tej komunikacji.

4.4.2. Osobista marka biznesowa
Tak naleĪaáoby nazwaü temat, który interesuje nas w kontekĞcie e-biznesu, a zwáaszcza e-usáug.
PamiĊtajmy wszak, Īe usáugi podzieliü ogólnie moĪna na dwie proste grupy:
 zwykáe,
 eksperckie.

Te pierwsze nazywam czerwonym oceanem usáug: to obszar oblegany przez wielu tanich
wykonawców, którzy nie mając innych argumentów w walce o klienta, rywalizują gáównie
ceną. CzĊsto są to studenci, osoby nisko wykwalifikowane, dorabiający emeryci itp.
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Usáugi eksperckie to te, w których Ğwiadczeniodawców jest znacznie mniej, a rosnący popyt
na nie powoduje, Īe stawki stanowią wielo-, a nawet wielodziesiĊciokrotnoĞü stawek zwykáych. Pod warunkiem wszak, Īe zamawiający otrzyma naleĪyte i przekonujące uzasadnienie
takiej inwestycji. To wáaĞnie zadanie dla biznesowego personal brandingu. Innymi sáowy: ekspert zarabia wiĊcej od nieeksperta, ale pod warunkiem, Īe postrzegany jest przez rynek jako
wykonawca wysokiej jakoĞci. W osiągniĊciu tej pozycji najwaĪniejszą rolĊ odgrywa wáaĞnie
odpowiednio mocna marka osobista.

4.4.3. Jak wzmacniaè swój „personalny brand”?
W ksiąĪce Efekt tygrysa — puĞü swoją osobistą markĊ w ruch!1 zawaráem kilkadziesiąt prostych i praktycznych podpowiedzi, jak sukcesywnie i efektywnie pozycjonowaü swoją ekspercką markĊ w branĪy, w której dziaáamy. Oto garĞü najciekawszych i najskuteczniejszych
— w mojej ocenie — metod, które Ğwietnie sprawdzą siĊ równieĪ przy budowaniu eksperckoĞci
w e-usáugach (wiĊkszoĞü z nich bazuje na wáasnych dziaáaniach, które doprowadziáy do wprowadzenia moich e-usáug audytorskich, edytorskich i szkoleniowych na poziom „báĊkitny”,
jeĞli miaábym pozostawaü w barwnej metaforyce oceanów biznesowych).

4.4.3.1. Publikacje branĔowe
O tym, Īe wydanie wáasnej ksiąĪki niejako z automatu „wbija” autora na poziom eksperckoĞci
w oczach klientów, przekonywaáem siĊ wielokrotnie. Pierwszy raz, kiedy w 2008 r. wydaáem
publikacjĊ dotyczącą domen internetowych (bardzo brakowaáo mi ksiąĪki o domenach i mimo
Īe bynajmniej nie miaáem wielkiego doĞwiadczenia w tym temacie, postanowiáem taką publikacjĊ stworzyü, przez co natychmiast zaczĊto mnie traktowaü jako specjalistĊ).
W 2013 r. spáodziáem z kolei e-booka Wolny od ZUS — króciutki poradnik, gdzie dzieliáem siĊ
swoimi pierwszymi doĞwiadczeniami i bardzo máodą jeszcze wiedzą polskiego przedsiĊbiorcy,
który odwaĪyá siĊ przenieĞü swój biznes za granicĊ i zarejestrowaü firmĊ w Anglii. MoĪe zabrzmi to ekshibicjonistycznie, ale przeraziáo mnie, kiedy po szybkim rozprzestrzenieniu siĊ
wieĞci o tej publikacji zaczĊáy zgáaszaü siĊ do mnie setki osób chcących pójĞü w moje Ğlady,
a nawet biznesowe czasopisma i portale (m.in.: „Puls Biznesu”, NaTemat.pl, Onet.pl) z proĞbą
o wywiad. W kwestiach, które znaáem, staraáem siĊ dzielnie sáuĪyü pomocą, jednak szybko
uznaáem, Īe rola wyroczni w temacie, w którym bynajmniej nie czujĊ siĊ ekspertem, nie jest
dla mnie — postanowiáem wiĊc sprzedaü prawa do projektu i wycofaü siĊ z branĪy, która niesáusznie uznaáa mnie za specjalistĊ.
Inne publikacje na temat e-przedsiĊbiorczoĞci (od E-biznes. Poradnik praktyka po BibliĊ
e-biznesu) byáy juĪ oparte na sporym doĞwiadczeniu, dlatego przy ich tworzeniu nie miaáem
podobnych rozterek — wszak pisaáem o naprawdĊ MOJEJ branĪy. Skutki: szybkie przypiĊcie
áatki „ekspert”, wysyp e-maili z pytaniami o radĊ, jak sprzedawaü skuteczniej, a w efekcie
kilkusetprocentowy wzrost stawek za usáugi (wszak gáowĊ i dobĊ ma siĊ jedną, godzina pracy
musi wiĊc byü odpowiednio wyceniana).
Czy musisz jednak od razu porywaü siĊ na wáasną ksiąĪkĊ, jeĞli chcesz pozycjonowaü swoją
ekspercką markĊ? PrawdĊ mówiąc, myĞlĊ, Īe ksiąĪka to jedna z najlepiej dziaáających dĨwigni
brandingowych. OczywiĞcie moĪesz zacząü skromniej: e-book, regularnie prowadzony i warto1

www.efekttygrysa.pl.
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Ğciowy blog ekspercki lub artykuáy publikowane w prasie branĪowej to równieĪ Ğwietne nasionka, z których z czasem zacznie kieákowaü Twój prestiĪ eksperta. Ale jeĞli tylko moĪesz, idĨ
w stronĊ wáasnej ksiąĪki.

4.4.3.2. Konferencje i imprezy branĔowe, obecnoĈè w mediach
Dziaáa tu zasada identyczna z powyĪszą: im czĊĞciej Twoje nazwisko bĊdzie siĊ pojawiaáo
na deskach branĪowych sympozjów czy seminariów, a jeszcze lepiej na szklanym ekranie, tym
lepiej marka wáasna bĊdzie monetyzowaáa Twoje dziaáania.
SądzĊ, Īe jeĞli wymieniĊ w tym kontekĞcie parĊ nazwisk (ot: Miodek, WoáoszaĔski, Cejrowski,
Lew-Starowicz, Gessler, Makáowicz, Chodakowska), bez problemu przypiszesz kaĪdemu z nich
branĪĊ, w jakiej stanowi ono Ğcisáą czoáówkĊ ekspercką. CzoáówkĊ, którą — oprócz ciĊĪkiej
pracy nad swoim kawaákiem rzeczywistoĞci — ludzie ci osiągnĊli równieĪ niezwykle metodyczną i mądrą obecnoĞcią swoich osobistych marek w mediach.
Zastanów siĊ, czy w swojej branĪy nie posiadasz juĪ wiedzy eksperckiej — zazwyczaj wystarczy kilka/kilkanaĞcie lat intensywnego udziaáu w danym obszarze, a doĞwiadczenie nabywane przez ten czas i Ğwiadomie wzmacniane daje podstawy do „ekspercenia”. No bo czy
ktoĞ, kto przez 15 lat intensywnie i metodycznie üwiczyá karate, nie zbliĪyá siĊ przez ten czas
do mistrzostwa? Czy osoba, która od dekady dzieĔ w dzieĔ Ğwiadczy doradztwo prawne albo
techniczne, nie jest juĪ ekspertem w swojej dyscyplinie? Albo czy ktoĞ, kto jest „tylko” gospodynią domową, nie moĪe tego robiü… perfekcyjnie i ekspercko, sprzedając swoją markĊ nawet
w formie programu telewizyjnego? Pewnie, Īe tak!

4.4.3.3. Kanaä ekspercki w socmediach
Czy komentarz do tego nagáówka jest w ogóle potrzebny? Zapewne znasz wielu specjalistów
w róĪnych dziedzinach, o których dowiedziaáeĞ siĊ z ich eksperckiego profilu na Facebooku
czy profesjonalnego kanaáu z poradami na YouTube. Efektywne z biznesowego punktu widzenia „gwiazdorzenie” w mediach spoáecznoĞciowych powinno byü oczywiĞcie oparte na
gáównych zaáoĪeniach content marketingu (zob. podrozdziaá 5.23), czyli bazowaü na konkretnych poradach, zaleceniach i podpowiedziach.
JeĞli w swoich usáugach czujesz siĊ wystarczająco mocny, aby doradzaü innym, moĪesz teĪ
dzieliü siĊ swoją wiedzą i doĞwiadczeniem w serwisach takich jak Spryciarze.pl, Zapytajeksperta.pl, a takĪe na forach czy w tematycznych grupach dyskusyjnych np. na Facebooku.
PamiĊtaj tylko, Īe osoby, które szukają tu odpowiedzi na doraĨne problemy, zazwyczaj potrzebują rozwiązania ad hoc — jeĞli bĊdziesz siĊ wiĊc udzielaá w tych miejscach, wyáącznie odpowiadając na zadawane pytania lub nagrywając nieobrandowane tutoriale wideo, to owszem,
Twoja rada zostanie pewnie doceniona i skonsumowana, moĪe nawet otrzymasz lokalnego
„lajka”, ale Twoja marka nie uroĞnie ani o milimetr.
Dlatego aktywna obecnoĞü ekspercka w serwisach poradnikowych i spoáecznoĞciowych powinna
byü budowana na podstawie dobrze zaplanowanej strategii, uwzglĊdniającej m.in.:
 regularnoĞü (jednorazowych ekspertów nikt nie zapamiĊtuje);
 konsekwencjĊ (warto skupiü siĊ na jednej, konkretnej niszy i w niej siĊ specjalizowaü);
 budowanie relacji (jeĞli ktoĞ juĪ skorzystaá z Twojej rady, poproĞ go o podzielenie

siĊ opinią, doáączenie do grupy tematycznej, a takĪe zarekomendowanie CiĊ znajomym
i przyjacioáom);
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 marketing (zwiĊkszanie zasiĊgu to podstawa, jeĞli chcesz docieraü do nowych

odbiorców, chyba Īe masz juĪ ich tak duĪo, Īe Ci wystarczy);
 elementarny branding (w internecie coraz wiĊcej osób chĊtnie doradza i pomaga

innym, ale nie pamiĊta o tym, by siĊ odpowiednio „podpisaü”; a przecieĪ bez
wyrazistej marki, nazwiska, kolorów firmowych i charakterystycznego logotypu
internauta, czyli Twój potencjalny klient, nie bĊdzie miaá punktu zaczepienia,
a raczej zapamiĊtania CiĊ jako eksperta).

4.4.3.4. Platformy networkingowe
OczywiĞcie warto mieü ustalone kanaáy dystrybucji wáasnych e-usáug i naleĪycie nimi zarządzaü. Ekspert prawdopodobnie bĊdzie miaá wáasną stronĊ WWW informacyjno-kontaktową,
ale nic nie stoi na przeszkodzie sprzedawania usáug równieĪ w serwisach agregujących w rodzaju
Allegro czy eBay. TakĪe OLX, Gumtree, Oferia czy Favore to miejsca, gdzie przewijają siĊ
miliony klientów; aczkolwiek wydaje siĊ, Īe tu raczej szuka siĊ usáug ekonomicznych, a niekoniecznie eksperckich.
Znacznie mocniejszą dĨwignią, która uáatwi profesjonalnym zleceniodawcom odnalezienie
CiĊ, bĊdą platformy spoáecznoĞciowo-networkingowe. GoldenLine czy LinkedIn zeswataáy juĪ
miliony klientów i poszukiwanych przez nich ekspertów, dlatego jeĞli jesteĞ nastawiony na
pozyskiwanie dobrego ruchu z internetu, warto mieü w tego rodzaju serwisach nie tylko aktualne konto i ciekawe portfolio, ale teĪ udzielaü siĊ w tematycznych grupach dyskusyjnych.

4.4.3.5. Rekomendacje i portfolio
Skoro padáo juĪ sáowo „portfolio”: z ciekawoĞcią i zdumieniem obserwujĊ, jak wielu naprawdĊ
niezáych specjalistów, którzy mają w swoim dorobku wspóápracĊ z prestiĪowymi, globalnie
rozpoznawalnymi firmami, nie tylko nie pozyskuje od nich czegoĞ, co kiedyĞ nazywano listami
referencyjnymi, ale nawet nie chwali siĊ takimi kontrahentami na swoich stronach.
I znów przykáad z wáasnego ogródka: moje Audite.pl, specjalizujące siĊ gáównie w audytach
i poprawie ofert Allegro, w ciągu kilku ostatnich lat doczekaáo siĊ juĪ co najmniej kilkunastu
„kopistów” — są wĞród nich zarówno moi branĪowi koledzy, którzy przez lata podpatrywali,
jak Dutko to robi, i skrupulatnie adaptowali sobie mój know-how. WĞród nich są teĪ ludzie
caákowicie obcy, co najciekawsze jednak, naĞladowaü ten sukces audytorski próbują nawet…
niektórzy z moich klientów, którzy najpierw zamówili taką usáugĊ, a nastĊpnie sami próbowali ją sprzedawaü np. na Allegro. Przykáad najĞwieĪszy, bo sprzed kilku zaledwie tygodni:
klient, który w lipcu 2015 r. zamówiá u mnie usáugĊ audytu Allegro, parĊ miesiĊcy póĨniej sam
zacząá ją sprzedawaü za cenĊ ok. dwukrotnie niĪszą.
Prosta logika nakazywaáaby klientowi dobrze siĊ zastanowiü, czy wybraü usáugĊ sprzedawaną
za 300, czy za 600 – 900 zá — bo przecieĪ, jak mawia kultowe juĪ hasáo reklamowe, „skoro
nie widaü róĪnicy, to po co przepáacaü?”. W tym pytaniu kryje siĊ odpowiedĨ — chodzi wáaĞnie o to, aby zamawiający Twoją trzykrotnie droĪszą usáugĊ otrzymaá wyraĨną informacjĊ,
na czym polega jej „lepszoĞü”.
Wáasna marka, dobra znajomoĞü branĪy i dáuga w niej obecnoĞü, imponujące statystyki, a nade
wszystko spektakularne portfolio klientów (jego wycinek widzisz na rysunku 4.4.1) stanowią
wszak konkretną tarczĊ i ochronĊ przed nieudolnymi naĞladowcami, którzy nie dysponują
nawet uáamkiem tego kapitaáu doĞwiadczenia.
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Rysunek 4.4.1. Portfolio klientów jako naturalna rekomendacja (www.audite.pl; dostĊp: 18.03.2016)

Ci bardziej rozsądni i rozumni kontrahenci wiedzą, Īe jeĞli to Ty jesteĞ numerem 1 w branĪy, to
kaĪdy pozornie taĔszy „zamiennik” moĪe kosztowaü ich znacznie wiĊcej w postaci utraconych
korzyĞci lub co najmniej braku oczekiwanych efektów. Dlatego buduj swoją markĊ osobistą
w e-usáugach, a z czasem zacznie ona stanowiü najwiĊkszą dĨwigniĊ dla Twojego e-biznesu.

4.5. Programy afiliacyjne
(Marcin Godlewski)
Na samym początku przygody z programami afiliacyjnymi, popularnie zwanymi programami
partnerskimi (PP), chciaábym wyjaĞniü, czym w ogóle jest program partnerski. KaĪdy zapewne zna system polecaĔ i stosuje go na co dzieĔ, ale okreĞlenie „program partnerski” moĪe
byü dla wiĊkszoĞci nieco tajemnicze.
Program partnerski to nic innego jak prosty system promocji produktów czy usäug w zamian
za prowizjö, która jest rozliczana w kilku modelach.

Z pewnoĞcią czĊsto stosujesz tzw. system bezprowizyjny, czyli polecanie. Poleca siĊ znajomym
wiele róĪnych rzeczy: filmy, ksiąĪki, sklepy itp. Jednak problem tkwi w tym, Īe osoba polecająca
ma sáabą motywacjĊ do tego, aby polecaü Twoje produkty innym. Co innego, kiedy otrzyma
za tĊ akcjĊ jakąĞ nagrodĊ — czy to rzeczową, czy finansową.
W przypadku programów partnerskich w grĊ wchodzą konkretne korzyĞci, ustalone z góry
przez wáaĞciciela programu partnerskiego. DziĊki temu osoba reklamująca/polecająca dane
produkty ma konkretną motywacjĊ do pracy.
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5.24. Blog jako samodzielny model
e-biznesowy
(Jason Hunt)
Nie ma podziaáu na blogosferĊ komercyjną i niekomercyjną. W praktyce taki podziaá nigdy
nie istniaá, a blogów nie wymyĞlono, aby wynieĞü dziennikarstwo obywatelskie na wyĪszy
poziom, bo nawet jeĞli dawniej wszyscy pisali za darmo, to nie dlatego, Īe chcieli, ale dlatego,
Īe nikt im za to nie chciaá páaciü.
Pieniądze w tym biznesie byáy zawsze, tyle Īe w pierwszych latach nowego stulecia czĊĞciej
nie zarabiano na blogach, lecz na blogerach, oferując im darmowe narzĊdzia do publikowania
treĞci w zamian za reklamĊ (rzadziej) lub Ĩródáo milionów dodatkowych odsáon (czĊĞciej).
Nieprzypadkowo juĪ pod koniec 2005 r. wszystkie liczące siĊ polskie portale miaáy swoje
platformy do blogowania. JuĪ wtedy najlepsi blogerzy notowali kaĪdego miesiąca miliony
odsáon, choü ta popularnoĞü nie miaáa Īadnego przeáoĪenia na ich prywatne zyski. Ba, pojĊcie
komercjalizacji bloga byáo li tylko poboĪnym Īyczeniem domorosáych pisarzy, którym marzyáo siĊ, Īe pewnego dnia ktoĞ zapáaci im za to, co na co dzieĔ robią za darmo.
Marzenie to speániaáo siĊ bardzo powoli. Wprawdzie nie zachowaáy siĊ Īadne Ĩródáa mogące
poĞwiadczyü, w którym roku i na którym blogu pojawiáa siĊ pierwsza reklama, ale pamiĊtam, Īe
kiedy w lutym 2007 r. wstawiáem niewielki baner reklamujący londyĔskie radio, w pierwszych
dniach czytelnicy klikali go, myĞląc, Īe to wizualna zapowiedĨ mojej kolejnej publikacji, i byli
wielce zdziwieni, Īe kieruje ich do obcego serwisu. Reklam na blogach nie byáo, a jeĞli siĊ pojawiaáy, to na nielicznych, i prawie zawsze ograniczaáy siĊ do pojedynczych banerów, pospiesznie zrobionych w MS Paincie.
Przeáomem byáo pojawienie siĊ w poáowie 2009 r. serwisu AdTaily. W skrócie — umoĪliwiá
on blogerom instalacjĊ na blogu widĪetu, którego obsáuga sprowadzaáa siĊ do wgrania baneru reklamowego, ustalenia budĪetu i opublikowania reklamy. Banaá, który dziĞ moĪna skwitowaü wzruszeniem ramion, bo takich serwisów jest juĪ na pĊczki. Miaáem przyjemnoĞü jako
pierwszy wprowadzaü ich usáugĊ do blogosfery i dosáownie po tygodniu od premiery serwisu
zaczĊáa siĊ gorączka zarabiania, a kilka miesiĊcy póĨniej próĪno byáo szukaü bloga, który nie
miaáby widĪetu od AdTaily. Od tamtej pory pieniĊdzy byáo wiĊcej i wiĊcej, choü nigdy wystarczająco duĪo, i trzeba sobie uczciwie powiedzieü, Īe blogosfera nie rozwinĊáa siĊ tak dobrze, jak jej to wróĪyáem, kiedy w czerwcu 2009 r. wypáacaáem potĊĪną, niewyobraĪalną
kwotĊ 1700 zá za miesiąc emisji reklam. SpodziewaliĞmy siĊ, Īe w najbliĪszych latach wielu
z nas stanie siĊ milionerami i choü kilkunastu blogerów juĪ swój pierwszy milion zarobiáo, to
miliony pozostaáych cieszą siĊ zarobkami rzĊdu kilkudziesiĊciu záotych na miesiąc.
Po czĊĞci sami są sobie winni, wiĊkszoĞü z nich stanowią bowiem osoby, które wierzą, Īe
najwiĊkszy sens ma model zarabiania oparty na reklamie displayowej. Tak byáo. WiĊkszoĞü
najlepiej dziĞ zarabiających blogerów swoje pierwsze pieniądze otrzymaáa dziĊki wyĞwietlaniu
banerów, ale to nie one są obecnie ich gáównym Ĩródáem dochodów. Nie ma teĪ zazwyczaj
przeáoĪenia liczba odsáon na blogu — wbrew powszechnemu mitowi, Īe im bardziej klikalny
tekst napisze bloger, tym wiĊcej zarobi. Byáoby tak, gdyby blogerzy czerpali zyski z odsáon
materiaáów sponsorowanych, ale zazwyczaj pobierają opáaty bez wzglĊdu na efekt kampanii
reklamowej.
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Nie ma jednej sáusznej drogi do zarabiania na blogu. Nie trzeba mieü wáasnej domeny, serwera, sztabu pracowników. Nie ma koniecznoĞci inwestowania w rozwój i co najgorsze —
nie moĪna przewidzieü, czy czyjĞ blog wybije siĊ z táumu, bo o tym najczĊĞciej decyduje
odrobina szczĊĞcia. ToteĪ zakáadanie bloga z myĞlą o zarabianiu na nim duĪych pieniĊdzy
jest tym samym, czym granie na gitarze w garaĪu z nadzieją na ogólnoĞwiatową sáawĊ.
Owszem, nielicznym siĊ udaje, ale jakkolwiek są inspiracją i motywatorem, nie powinni byü
wzorem do naĞladowania, poniewaĪ blogosfera nigdy nie byáa sprawiedliwa i nie byáo tak, Īe
najwiĊksze pieniądze zarabiali najbardziej pracowici i utalentowani. Tak naprawdĊ to mniej
wiĊcej do 2012 r. maáo kto zarabiaá na blogu wiĊcej niĪ staĪysta w podrzĊdnej redakcji prasowej, ale za to Ğwietnie potrafiliĞmy udawaü, Īe to, co tworzymy, przynosi nam ogromne
zyski. W istocie najlepiej wówczas zarabiający blogerzy mieli dochody nie wyĪsze niĪ 150 tys.
w skali roku, co obiektywnie rzecz biorąc, jest sumą bardzo duĪą, ale robi o wiele mniejsze wraĪenie, jeĞli spojrzeü na nią przez pryzmat zarobków liderów reprezentujących inne zawody.
Co ciekawe, tematyka bloga nie ma przeáoĪenia na wysokoĞü dochodów, a te ostatnie nie
zaleĪą od poczytnoĞci blogera. Teoretycznie najpopularniejszymi twórcami są osoby prowadzące blogi kulinarne. Niektóre z nich notują setki tysiĊcy unikalnych uĪytkowników miesiĊcznie i nie zarabiają na tym ani grosza, poniewaĪ jest duĪa róĪnica pomiĊdzy gromadzeniem
lojalnej spoáecznoĞci a Ğciąganiem z wyszukiwarek przypadkowych ludzi, którzy nie chcą czytaü
bloga, potrzebują tylko przepisu na zrobienie jajka sadzonego. Nie najlepiej radzą sobie takĪe
blogerki parentingowe, które prĊdzej czy póĨniej zderzają siĊ z problemem dorastania pociech i muszą ewoluowaü w inną tematykĊ. Poza paroma wyjątkami, wszyscy mocni blogerzy technologiczni juĪ dawno pomarli z gáodu, bo firmy nie są skore páaciü za testy. I sáusznie, bo blogerzy chĊtnie wspóápracują za darmo, byle tylko jak najszybciej mieü nowy sprzĊt.
Teoretycznie najlepszą tematyką do prowadzenia bloga jest lifestyle, co w przeáoĪeniu na jĊzyk polski oznacza pisanie o wszystkim i o niczym. To jednak powoli wychodzi juĪ z mody,
bo w dobie social media kaĪdy codziennie pisze o niczym, przez co blogerzy przestali byü
wyjątkowi. Dawniej wspomniane wyĪej jajko sadzone moĪna byáo pokazaü na milion sposobów. Teraz wystarczy szybki rzut oka na Instagram, aby siĊ przekonaü, Īe na milion sposobów
pokazano je w ciągu ostatnich trzech godzin.
Najbardziej przyszáoĞciowymi kierunkami rozwoju blogów są tematy poradnikowe. Jak Īyü?
Jak siĊ ubieraü? Jak üwiczyü? Co jeĞü? (Ze szczególnym uwzglĊdnieniem tematyki zdrowego
Īycia). Moda na ten gatunek dotaráa do nas z kilkuletnim opóĨnieniem w stosunku do zagranicznych kolegów, ale bardzo szybko siĊ rozwija i dziĞ wystarczy przez tydzieĔ wrzucaü selfie,
aby w krótkim czasie zdobyü tysiące „wyznawców”.
To teĪ wyznacza kierunek rozwoju formy. Dáugie treĞci zawsze bĊdą lubiane, poĪądane i szanowane, ale prĊdzej przyciągniesz na bloga czytelników dobrym zdjĊciem niĪ dobrym tekstem
i mówiĊ to jako ktoĞ, kto wciąĪ na blogu nie publikuje krótkich form. Nie do wszystkich
trendów muszĊ i chcĊ siĊ dostosowaü, choü nie mam pewnoĞci, czy tak samo bym myĞlaá, gdybym ciągle musiaá zabiegaü o kaĪdego czytelnika. O wiele áatwiej dawaü rady, mając zbudowaną spoáecznoĞü, niĪ bĊdąc na blogu samemu.
Polska blogosfera zarabia przede wszystkim na postach sponsorowanych, co zresztą jest takĪe
najwiĊkszym Ĩródáem dochodów zachodnich blogerów. NajczĊĞciej są to publikacje oparte na
recenzji produktów, ale czĊsto uatrakcyjniane wywiadami, relacjami z eventów i konkursami
dla czytelników. Blogerzy zazwyczaj nie szukają sponsorów i czekają na oferty wspóápracy,
co najczĊĞciej skutkuje bardzo nieregularnymi dochodami lub brakiem jakichkolwiek dochodów
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przez wiele miesiĊcy. Byáoby inaczej, gdyby w naszym kraju lepiej rozwinĊáy siĊ programy
afiliacyjne, czyli zarabianie na polecaniu konkretnych produktów lub usáug i uzyskiwanie
dochodów zaleĪnych od sprzedaĪy. Poniekąd winĊ za taki stan rzeczy ponosiáy firmy oferujące groszowe stawki w zamian za skuteczną (prowadzącą do sprzedaĪy produktu) reklamĊ.
PrzyjĊáo siĊ nawet mówienie, Īe „bloger nie sprzedaje”, a sama blogosfera wydaje siĊ jednym
z najlepszych miejsc do robienia kampanii PR-owych.
Dopiero w 2015 r. topowi blogerzy áaskawszym okiem spojrzeli na ten model zarabiania, a wiązaáo siĊ to z pojawieniem siĊ wielu firm proponujących Ğwietne stawki w zamian za skuteczne
polecenie produktu. Wszelkie programy partnerskie są najlepszym, bo najpewniejszym i najbardziej staáym Ĩródáem dochodów z prowadzenia bloga i choü bardzo bym chciaá w tym miejscu powiedzieü, Īe warunkiem do zwiĊkszenia dochodów jest publikowanie jak najlepszej
treĞci, to doĞwiadczenie uczy, Īe afiliacja spáyca treĞü. O wiele szybciej i proĞciej zarobiü
przecieĪ na poleceniu dziesiĊciu par butów (z linkami do sklepów) niĪ napisaü jeden, pogáĊbiony
test najlepszego produktu w swojej klasie.
Generalnie rzecz biorąc, caáy sens zarabiania na blogu opiera siĊ na sztuce rekomendacji,
dlatego od samego początku warto zapomnieü o czymĞ tak przestarzaáym i niepopularnym
jak obiektywizm. Obiektywny bloger to nieczytany bloger, a nieczytany bloger jest blogerem,
który nie zarabia.
Paradoksalnie najwiĊcej zarabiają ci, którzy od blogowania odchodzą, traktując swoją stronĊ
jako wizytówkĊ, dlatego przy opracowywaniu strategii rozwoju marki naleĪy juĪ na samym
początku przyjąü zaáoĪenie, Īe blog jest co najwyĪej początkiem dziaáalnoĞci, swoistym centrum dowodzenia blogera, natomiast nie jest i prawdopodobnie nigdy nie bĊdzie miejscem,
które przynosi najwiĊksze zyski. W prosty sposób moĪna siĊ o tym przekonaü, zaglądając na
blogi najbardziej wpáywowych blogerów. Jeszcze do 2014 r. publikowali po 15 – 21 artykuáów miesiĊcznie, starając siĊ zachowaü dwudniowe odstĊpy. Obecnie liczba publikacji spadáa
do zaledwie kilku na miesiąc, co sami táumaczą chĊcią podniesienia poziomu i dopracowania
kaĪdej publikacji. Mniej oficjalna wersja jest taka, Īe rozwój bloga (jako strony internetowej) jest maáo przyszáoĞciowy. Nie naleĪy tego lekcewaĪyü, jednakĪe o wiele lepsze efekty
osiąga siĊ, kreując markĊ na serwisach spoáecznoĞciowych.
To poniekąd jest powodem, dla którego nie mogĊ i nie chcĊ jednoznacznie wskazaü najlepszej formy zarabiania na blogu. KiedyĞ byáy to banery, póĨniej zaczĊáy siĊ posty sponsorowane, a dziĞ najwiĊkszą wartoĞcią na blogu jest nie sam blog i treĞü na nim zgromadzona, ale
bloger jako mikrocelebryta promujący okreĞlony styl Īycia. W niedalekiej przyszáoĞci
wszystkie najpopularniejsze sposoby zarabiania na blogu zostaną w caáoĞci przeniesione do
serwisów spoáecznoĞciowych, a rola blogów zostanie zmarginalizowana. Jeszcze przez wiele
lat blisko 100% blogerów bĊdzie zarabiaáo relatywnie niewielkie sumy na postach sponsorowanych, afiliacji i banerach, natomiast najwiĊksze pieniądze uzyskają ci, którzy potraktują
swój blog jako miejsce reklamy i sprzedaĪy. Wáasnych produktów.
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5.25. AdWords — reklama päatna
w wyszukiwarce
(Maciej Lewiþski)
AdWords jest wszĊdzie tam, gdzie siĊga Google. Są miejsca na Ğwiecie, gdzie Google nie
jest dominującą wyszukiwarką, gdzie YouTube nie jest najczĊĞciej odwiedzanym serwisem
wideo, a na stronach internetowych próĪno szukaü reklam AdSense. JednakĪe tam, gdzie w biznesie króluje jĊzyk angielski, czyli w Ğwiecie cywilizacji zachodniej, w internecie króluje
Google, która dziĊki swojemu globalnemu zasiĊgowi udostĊpnia potĊĪne narzĊdzie reklamowe
— AdWords.
Mówisz „AdWords” — widzisz linki sponsorowane w wyszukiwarce. SpostrzeĪenie trafne,
tym bardziej Īe juĪ w samej wyszukiwarce kryją siĊ ogromne moĪliwoĞci reklamowe.
Wszystko to, co mogáoby siĊ znaleĨü w wyszukiwarce Google, wszystko, czego poszukują
internauci, moĪe siĊ znaleĨü w reklamie PPC (ang. pay per click — páaü za klikniĊcie)
AdWords. Kursy walut, pogoda, rozrywka, artykuáy branĪowe, opinie na temat produktu,
wiadomoĞci na temat ulubionej druĪyny sportowej, oferty sklepów z artykuáami dla niemowląt — wszystkie te pola aktywnoĞci i związane z nimi zapytania mogą staü siĊ noĞnikiem reklamy AdWords. Czy na kaĪde zapytanie wpisywane do Google pojawiają siĊ reklamy?
OczywiĞcie Īe nie, jednak jest to tylko kwestią ograniczeĔ budĪetowych reklamodawców,
którzy wybierają spoĞród miliardów zapytaĔ tylko te najbardziej powiązane z ich serwisem.
To jednak zdecydowanie nie wszystkie moĪliwoĞci reklamowe Google. DziĊki udostĊpnieniu w programie AdWords sieci witryn partnerskich, czyli Google Display Network, moĪesz
kierowaü reklamy graficzne, interaktywne, wideo oraz tekstowe na tysiące stron o rozmaitej
tematyce. WĞród udostĊpniających swoje „áamy” reklamie GDN są giganci, jak Onet, Wirtualna Polska i pokrewne serwisy, oraz szerokie Ğrodowisko podmiotów mniejszych, a nawet
mikropodmiotów — blogów tematycznych, forów, serwisów informacyjnych itp.
Reklama w sieci reklamowej Google Display Network to dwie strony medalu. Z jednej są
reklamodawcy, którzy korzystają z powierzchni reklamowej, a z drugiej ci, którzy udostĊpniają powierzchniĊ, korzystając z programu AdSense. Zarabiaü w AdSense moĪe kaĪdy wáaĞciciel strony internetowej. W ten sposób zarabiają wáaĞciciele blogów, serwisów tematycznych oraz wielkie portale. Z uczestnikami programu AdSense Google dzieli siĊ opáatami za
klikniĊcia reklam w sieci GDN.

5.25.1. Kto moĔe korzystaè z AdWords?
Z reklamy w wyszukiwarce i sieci reklamowej moĪe korzystaü kaĪdy, kto jest w stanie zaoferowaü przekierowanie do odpowiednio dopasowanej strony docelowej. Nic dziwnego, Īe
z reklamy PPC w Google korzystają w jednym szeregu wielcy i mali. WĞród tych pierwszych moĪna znaleĨü wydających na reklamĊ w wyszukiwarce setki tysiĊcy záotych miesiĊcznie: banki, serwisy e-commerce, strony medialnych gigantów, partie polityczne. Wiele
mniejszych przedsiĊbiorstw, w tym przedstawiciele MĝP, takĪe korzystają z Google Search
i GDN, poniewaĪ mają moĪliwoĞü ograniczenia ruchu do wąskiej, wyselekcjonowanej grupy
zapytaĔ, do powiązanych kontekstowo witryn czy nawet do okreĞlonych uĪytkowników wáaĞciwie bez Īadnego wiĊkszego progu wejĞcia. Nawet z budĪetem 100 zá miesiĊcznie.
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8.10.2.2. Zalety outsourcingu
Do najwaĪniejszych zalet outsourcingu naleĪą:
 redukcja kosztów związana z zatrudnianiem personelu, inwestycją w narzĊdzia oraz

czasem poĞwiĊconym na wdroĪenie;
 moĪliwoĞü poĞwiĊcenia zaoszczĊdzonego czasu na planowanie rozwoju oraz wdraĪanie

nowych rozwiązaĔ w firmie dla zmaksymalizowania zysków;
 dostĊp do specjalistów, których normalnie nie moĪna by zatrudniü w związku

z kosztami;
 powierzenie obowiązków firmom mającym wąską specjalizacjĊ, dziĊki czemu

zyskujesz wysoką jakoĞü Ğwiadczonych przez nie usáug;
 wprowadzenie nowych obszarów dziaáalnoĞci, które w innych warunkach nie byáyby

moĪliwe do realizacji ze wzglĊdu na wysoki koszt wdroĪenia;
 moĪliwoĞü wyeliminowania kosztów staáych na rzecz rozliczeĔ za konkretny efekt.

Warto przemyĞleü moĪliwoĞci, jakie daje outsourcing, poniewaĪ jest to bardzo dobra droga
do obniĪania kosztów i eliminowania wąskich gardeá. Zastanów siĊ, czy w Twojej firmie nie
ma obszarów, które moĪna by outsourcowaü, dziĊki czemu zyskaábyĞ nie tylko pieniądze, ale
i czas bĊdący wspóáczeĞnie mocno ograniczonym zasobem. PamiĊtaj, Īe jako przedsiĊbiorca
lub osoba zarządzająca zespoáem moĪesz potrzebowaü zwáaszcza czasu, bo tak naprawdĊ to na
Ciebie spada ciĊĪar pracy kreatywnej.

8.11. M-biznes
(Monika Mikowska)
8.11.1. Smartfonizacja w Polsce i na Ĉwiecie
W 2015 r. penetracja smartfonów na Ğwiecie wynosiáa 28,2%3. Warto wiedzieü, Īe Europa
Zachodnia jest jednym z pionierskich regionów w tej kwestii. Tutaj wskaĨnik ten w roku
ubiegáym oscylowaá wokóá 55%, podczas gdy w Polsce smartfonizacja wynosiáa 58%4. Dzisiaj w kieszeniach Polaków w wieku powyĪej 15 lat znajduje siĊ zatem niemal 19 mln smartfonów. Jak widaü, nasz kraj jest bardzo dobrym reprezentantem tej czĊĞci Ğwiata i z caáą
pewnoĞcią moĪemy stwierdziü, Īe to, co siĊ dzieje u nas, moĪe byü wzorem i inspiracją dla
innych. Nie mamy siĊ czego wstydziü.
Co prawda (w porównaniu z latami poprzednimi) dynamika wzrostu penetracji smartfonów
w Polsce odrobinĊ wyhamowaáa, ale dziĞ jest na stabilnym poziomie i wynosi ok. 3% w skali
póárocza5. Podobnie hamuje dynamika wzrostu penetracji smartfonów na Ğwiecie, co pokazuje
rysunek 8.11.1.
3
4

5

ħródáo danych: Statista.com 2015.
Stan na grudzieĔ 2015 r. ħródáo: TNS Polska, badania wáasne: Mobile Life 2012, N=502; Mobile Life 2013,
N=915, Omnibus — badanie cykliczne realizowane dwa razy w miesiącu na N=1000, Connected Life 2014,
N=979; podstawa Polacy.
ħródáo: raport „POLSKA.JEST.MOBI 2015” (maj 2015).
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Rysunek 8.11.1. Penetracja smartfonów na Ğwiecie w latach 2011 – 2018
ħródáo: Statista.com, data dostĊpu: 12.01.2015

Deklaracje Polaków odnoĞnie do typu posiadanego telefonu są juĪ zgodne ze stanem faktycznym. W badaniach TNS Polska, do których siĊ najczĊĞciej odnoszĊ, uwzglĊdnia siĊ dwie
definicje telefonu typu smartfon. Pierwsza z nich oparta jest na subiektywnej deklaracji respondenta, Īe posiada takie urządzenie. Drugą opracowuje siĊ na podstawie kryteriów związanych z parametrami technicznymi telefonu. Przyjmując, Īe smartfonem nazywamy telefon,
który ma dotykowy ekran lub peáną klawiaturĊ QWERTY i jednoczeĞnie system operacyjny
oraz moĪliwoĞü instalowania aplikacji i korzystania z internetu, w 2012 r. aĪ 64% posiadaczy
smartfonów nie byáa Ğwiadoma, Īe ma tego typu telefon (wedáug subiektywnych deklaracji
penetracja smartfonów w Polsce wynosiáa zaledwie 9%, a po weryfikacji kryteriów opartych
na parametrach technicznych — 25%).
Z upáywem czasu ĞwiadomoĞü oczywiĞcie wzrosáa. W 2013 r. róĪnica miĊdzy penetracją
mierzoną na podstawie subiektywnej deklaracji (19%) a tą, której podstawą byáa weryfikacja
kryteriów wedáug parametrów technicznych (33%), zmniejszyáa siĊ do 42%, aby w kolejnym
roku równaü do poziomu typowego báĊdu statystycznego (4%), który dalej juĪ nie ma wpáywu
na wnioskowanie (44% wedáug parametrów, 41% wedáug deklaracji). Dlatego dziĞ z caáą pewnoĞcią moĪna stwierdziü, Īe wiedza o tym, czym są smartfony, upowszechniáa siĊ. OczywiĞcie
wciąĪ nie oznacza to, Īe wszyscy posiadacze tych urządzeĔ są Ğwiadomi ich róĪnych moĪliwoĞci ani tym bardziej — Īe z nich korzystają. Jest jednak baza, na której moĪna obserwowaü
ciekawe zjawiska.
Dla zainteresowanych dodam jeszcze, Īe penetracja tabletów w Polsce w 2015 r. wynosiáa 21%6.
6

ħródáo: TNS Polska. Odsetek 21% dotyczy ogóáu Polaków 15+ (a wiĊc z uwzglĊdnieniem takĪe osób po 60. roku
Īycia). JeĞli zawĊzimy wiek Polaków do przedziaáu 15 – 59 lat, to penetracja tabletów w tak zdefiniowanej grupie
wynosiáa w maju 2015 r. 26%.
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8.11.2. RoĈnie grupa uĔytkowników mobile-only
UĪytkownicy mobile-only to uĪytkownicy niekorzystający z serwisu/usáugi z poziomu komputera, lecz wyáącznie przez telefon. Dobitniej mówiąc, uĪytkownicy mobile-only to osoby,
które nigdy nie zobaczą Twojej strony internetowej w „klasycznej” wersji.
Rysunek 8.11.2 pokazuje skalĊ zjawiska na przykáadzie Ğwiatowych portali internetowych.
Rysunek 8.11.2.
Dane liczbowe
dotyczące
najwiĊkszych
spoáecznoĞci
mobile-only w USA
ħródáo: comScore.
Dane z początku
2014 r. zebrane
przy wykorzystaniu
narzĊdzia
Media Metrix
Multi-Platform

W TOP 10 są obecne: radio internetowe, telewizja internetowa, serwis pogodowy, portale
rozrywkowe, informacyjne, platforma zakupowa… Warto zwróciü uwagĊ, Īe portal rozrywkowy
BuzzFeed.com Ğledzony jest wyáącznie mobilnie aĪ przez ponad poáowĊ jego uĪytkowników.
Bardzo istotny wynik notuje radio internetowe Pandora.com dostĊpne w Stanach Zjednoczonych,
Nowej Zelandii i Australii, którego grupa uĪytkowników mobile-only stanowi aĪ 73% wszystkich uĪytkowników. W przypadku wszystkich zamieszczonych w TOP 10 stron WWW moĪna
uogólniü, Īe przynajmniej 20% uĪytkowników nie odwiedza w ogóle tradycyjnych wersji stron
internetowych tych serwisów. Ten trend dynamicznie roĞnie.
Na podstawie takich danych moĪna i trzeba wysunąü pewne hipotezy, które bĊdą siĊ potwierdzaü w ciągu najbliĪszych miesiĊcy. Bardzo duĪa grupa uĪytkowników nie jest obecna we
wszystkich kanaáach, którymi firmy starają siĊ dotrzeü ze swoim komunikatami.
Grupa uĪytkowników, która o jednej porze dnia korzysta z naszego serwisu/aplikacji z desktopu, a o innej porze dnia korzysta mobilnie, moĪe byü mniej liczna niĪ siĊ Ci wydaje. Popeánisz spory báąd w zaáoĪeniach, jeĞli uznasz, Īe wiĊkszoĞü uĪytkowników bĊdzie korzystaü
z Twojego serwisu równoczeĞnie i przez telefon, i przez komputer. Coraz wiĊcej osób (jeĞli
ma taką moĪliwoĞü) chce i/lub woli korzystaü z danej usáugi tylko mobilnie. Ba, grupa uĪytkowników mobile-only chce dziaáaü jak najbardziej niezaleĪnie od tradycyjnych komputerów.
Tych osób bĊdzie z kaĪdym miesiącem coraz wiĊcej. Zastanów siĊ, w jakim stopniu juĪ teraz
to zjawisko dotyczy oferty Twojej firmy.
W przypadku usáug, z których moĪna korzystaü bez koniecznoĞci logowania (np. JakDojade,
Yanosik czy FunApp), precyzyjne zdefiniowanie liczebnoĞci grupy mobile-only jest, z oczywistych wzglĊdów, niemoĪliwe. Dla przykáadu: w bankowoĞci mobilnej mBanku i PKO Banku
Polskiego procentowy udziaá uĪytkowników, dla których smartfon stanowi jedyny kanaá dostĊpu
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do usáug finansowych w banku, w stosunku do wszystkich posiadaczy rachunków osobistych
w tych bankach wynosi ok. 5%. Z kolei na platformie aukcyjnej Allegro w maju 2014 r. 30%
spoĞród wszystkich, którzy kupują tu mobilnie, kupuje tylko mobilnie. Na początku 2015 r.,
po udanych seriach kampanii popularyzującej kupowanie przez aplikacjĊ mobilną, odsetek
ten wzrósá aĪ do 50%! Z roku na rok parametr ten jest brany pod lupĊ przez kolejne podmioty
badawcze. Najbardziej aktualne dane, z lutego 2016 r., podawane przez Mobile Institute,
mówią o tym, Īe juĪ 13% wszystkich internautów w Polsce kupuje wyáącznie za poĞrednictwem
swoich smartfonów, nie korzystając w ogóle z komputerów.
W Ğwiecie mobilnym bardzo dáugie drogi przechodzimy bardzo szybko. Mam wiĊc poczucie, Īe podobnie lekcewaĪony moĪe byü dzisiaj potencjaá osób, chcących korzystaü z usáug
internetowych tylko mobilnie. OczywiĞcie, na razie są to maáe liczby, ale w duĪej mierze ten
stan wynika stąd, Īe uĪytkownicy mobilni, chcąc byü tylko mobilni, napotykają jeszcze zbyt
wiele ograniczeĔ i barier. BądĨ na nich gotowy i toruj im drogi!

8.11.3. Ruch mobilny w Polsce
W paĨdzierniku 2012 r. smartfony i tablety wygenerowaáy 10% ruchu w globalnej sieci
internetowej7. W Polsce ten dwucyfrowy próg przekroczyliĞmy juĪ we wrzeĞniu 2013 r.8.
PamiĊtam, gdy jeszcze w 2012 r. w czasie wielu dyskusji branĪowych sporo osób lekcewaĪyáo temat, twierdząc, Īe jednocyfrowy procent ruchu z urządzeĔ mobilnych na ich stronach
internetowych to nic wartego uwagi. DziĞ, gdy zadajĊ pytanie menedĪerom róĪnych firm o udziaá
ruchu z urządzeĔ mobilnych, zawsze odpowiedzią jest juĪ liczba dwucyfrowa. Nierzadko
zaskakująco wysoka. Przykáadowo: Allegro notuje 31% ruchu pochodzącego z urządzeĔ mobilnych9. Dla porównania, rok temu byáo to 20%. Serwis internetowy Polki.pl generuje obecnie
ponad 40% ruchu ze smartfonów i tabletów10. Dynamika wzrostu w jego przypadku szacowana
jest na ok. 10% w skali póárocza. Serwis internetowy rozkáad-pkp.pl prezentuje dziĞ podobne
wyniki — w grudniu 2015 r. miaá 40% ruchu z urządzeĔ mobilnych11. W caáym 2015 r. byáo to
37%. W 2014 r. byáo to 28%, a w 2013 r. 18%. Ile wynosi ten wskaĨnik na Twojej stronie internetowej? I jak szybko roĞnie?

8.11.4. Optymalizacja strony internetowej
pod urzñdzenia mobilne
Dzisiaj optymalizacja strony pod urządzenia mobilne to absolutny obowiązek, choüby ze
wzglĊdu na rekomendacje firmy Google, która w kwietniu 2015 r. zakomunikowaáa, Īe
w mobilnych wynikach wyszukiwania bĊdzie obniĪaü pozycjĊ stron internetowych, które
7
8
9

10

11

Wedáug NetMarketShare.com.
Wedáug StatCounter.com.
Dane uzyskane bezpoĞrednio od Grupy Allegro. ħródáo: Google Analytics. W grudniu 2015 r. ruch z urządzeĔ
mobilnych wynosiá 31,4%. W grudniu 2014 r. 20,4%.
Dane uzyskane bezpoĞrednio od Edipresse. ħródáo: Google Analytics. We wrzeĞniu 2015 r. ruch mobilny na
serwisie Polki.pl wynosiá dokáadnie 43%.
Dane uzyskane bezpoĞrednio od PKP Informatyka. ħródáo: Google Analytics.
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nie są zoptymalizowane pod smartfony12. Co prawda zmiana w algorytmie nie powinna
wpáywaü na wyniki wyszukiwania w desktopie, ale kto moĪe sobie dziĞ pozwoliü, aby nie byü
widocznym dla internautów wyszukujących treĞci mobilnie13?
JeĞli masz wątpliwoĞci, czy i co dokáadnie naleĪy poprawiü na Twojej stronie internetowej,
w pierwszej kolejnoĞci moĪesz skorzystaü z darmowego narzĊdzia: Mobile-Friendly
Test14. Do najczĊstszych problemów naleĪą: widoczny obszar zawartoĞci strony niedopasowany
do rozmiaru ekranu urządzenia, za maáy font obniĪający czytelnoĞü tekstów, elementy dotykowe (np. przyciski, linki nawigacyjne) poáoĪone zbyt blisko siebie, korzystanie ze skryptów
i/lub wtyczek niewspieranych na urządzenia mobilne itd.
Jak siĊ zabraü za optymalizacjĊ? MoĪesz skorzystaü z darmowych rozwiązaĔ, które zrobią to
za Ciebie, np. ActiveMobi15. MoĪesz samodzielnie przygotowaü nową wersjĊ swojej strony
internetowej przeznaczoną na urządzenia mobilne. MoĪesz teĪ caákowicie przebudowaü
swoją stronĊ internetową, aby automatycznie dopasowywaáa siĊ do rozmiaru ekranu, na którym
Twój czytelnik bĊdzie ją otwieraá. W nastĊpnych trzech podrozdziaáach omówiĊ te dwa ostatnie
podejĞcia i róĪnice miĊdzy nimi.

8.11.5. Dedykowana strona mobilna
StronĊ dedykowaną smartfonom rozpoznasz przede wszystkim po konstrukcji jej adresu
URL. Strony mobilne zazwyczaj otrzymują adresy domen z subdomeną lub teĪ pracują na
zupeánie innej domenie (np. m.nazwastrony.pl, mini.nazwastrony.pl, nazwastrony.mobi).
Na stronie dedykowanej smartfonom jej struktura, nawigacja i treĞci mogą byü zaprojektowane od nowa, niezaleĪnie od strony desktopowej. JeĞli wiesz, Īe internauta wykonuje inne
czynnoĞci na Twojej stronie, kiedy ogląda ją na telefonie komórkowym, a inne praktykuje na
jej tradycyjnej wersji, moĪesz to wykorzystaü i zaproponowaü mu róĪne doĞwiadczenia.
Wybór takiego podejĞcia zazwyczaj oznacza koniecznoĞü zarządzania i aktualizowania wielu wersji serwisów, co z jednej strony moĪe byü koszto- i czasocháonne, ale z drugiej — uáatwia tworzenie i serwowanie róĪnych treĞci, osobno dla wersji mobilnej i osobno dla wersji tradycyjnej.
DuĪą zaletą stron dedykowanych jest ich krótszy czas áadowania siĊ w przeglądarce, co dziĞ
(jeszcze) stanowi o ich przewadze. Internet dostĊpny z poziomu telefonów komórkowych jest
niemal 30% wolniejszy niĪ ten szerokopasmowy, a mobilni internauci nie wykazują duĪej cierpliwoĞci podczas czekania na zaáadowanie siĊ wszystkich danych. Kwestia tempa áadowania
oraz obciąĪenia stron zmienia siĊ wraz z rozwojem technologii i rozwiązaĔ, argument ten zatem
przytaczam jako obowiązujący dziĞ, ale w najbliĪszym czasie coraz mniej waĪny.

12

Oficjalny komunikat Google: https://googlewebmastercentral.blogspot.com/2015/02/finding-more-mobilefriendly-search.html, data dostĊpu: 21.04.2015.
13
Wedáug raportu Mobile Search Moments, wydanego przez Google i Nielsen w marcu 2013 r., aĪ 68%
wyszukiwaĔ mobilnych dokonywanych jest w domu lub w pracy, czyli w miejscach, w których mamy
bezproblemowy dostĊp do komputerów i laptopów.
14
NarzĊdzie Google dostĊpne jest pod adresem: https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/.
15
http://activemobi.com.
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8.11.6. Strona RWD
Responsive Web Design to podejĞcie, filozofia (uwaga — nie jest to technologia!) tworzenia
i budowania serwisów i aplikacji internetowych z nadrzĊdnym zaáoĪeniem responsive websites respond to their environment (z ang. strony responsywne dostosowują siĊ do urządzenia,
na którym są otwierane). Responsive Web Design to termin ukuty przez Ethana Marcotte’a
w artykule o tytule wáaĞnie Responsive Web Design16. Zgodnie z tym podejĞciem serwis
WWW tworzony jest w taki sposób, który pozwala na jego samodzielną adaptacjĊ do wielkoĞci ekranu/urządzenia czy okna przeglądarki. Strona prezentuje siĊ wiĊc w róĪny sposób
w zaleĪnoĞci od szerokoĞci (i rzadziej wysokoĞci) wyĪej wymienionych. Takie podejĞcie do
projektowania serwisów uáatwia internautom czytanie zawartoĞci strony, nawigacjĊ po niej
oraz ogranicza potrzebĊ powiĊkszania/pomniejszania i przewijania. RWD szybko zyskaáo uznanie w opinii Google i od 2012 r. jest to rekomendowane podejĞcie do tworzenia stron internetowych.

8.11.7. Porównanie podejĈcia do tworzenia stron
— mobilne dedykowane czy RWD?
W tabeli 8.11.1 spróbujĊ zatem porównaü wady i zalety obu opisywanych wyĪej rozwiązaĔ.
PorządkujĊ cechy charakterystyczne poszczególnych podejĞü i kaĪdej z nich przyznajĊ punkty,
na podstawie których moĪna siĊ pokusiü o wskazanie wyĪszoĞci jednego rozwiązania nad
drugim.
Tabela 8.11.1. Porównanie cech strony dedykowanej i strony przygotowanej w RWD17
Determinanty wyboru

16
17

Strona dedykowana

Strona RWD

NoĞniki — dziĞ (tj. komputery
stacjonarne, laptopy, tablet, smartfony,
feature phone’y)

**

***

NoĞniki — jutro (w kontekĞcie trendu
„internetu rzeczy”)

*

***

Tempo áadowania strony i przygotowanie
róĪnych wielkoĞci obrazków

***

**

User Experience (moĪliwoĞü
wypracowania nowego zestawu
doĞwiadczeĔ dla mobilnego
internauty)

***

**

Oryginalny artykuá: http://alistapart.com/article/responsive-web-design, z dnia 25.05.2010.
Tabela pochodzi z tekstu opublikowanego na jestem.mobi: http://jestem.mobi/2013/06/dedykowana-stronamobilna-vs-responsive-web-design/. Legenda do oznaczeĔ stosowanych w tabeli: jedno serce oznacza, Īe dane
rozwiązanie umiarkowanie odpowiada na dane potrzeby, dwa — wzglĊdnie dobre dopasowanie, a trzy serca
— najlepszy wybór.
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Tabela 8.11.1. Porównanie cech strony dedykowanej i strony przygotowanej w RWD — ciąg dalszy
Determinanty wyboru

Strona dedykowana

Strona RWD

Kontent: treĞci, komunikaty, akcje

Mit o 3 plusach

Mit o tym, Īe kontent
musi byü ten sam

na rzecz „zawsze bardziej dopasowany
kontent” (to Ty i zespóá projektantów
decydujecie, co zobaczy uĪytkownik
i najczĊĞciej okrajacie kontent — czy
na pewno tego chce Wasz odbiorca?)

Wykonanie serwisu — optymalizacja
procesu tworzenia (w tym wybór
wykonawcy)
Wykonanie serwisu — koszty

**
(czĊsto dwa zespoáy, osobne
projektowanie i wdraĪanie,
dwukrotnoĞü procesu)
**

(nie zawsze musisz
pokazywaü te same treĞci
w wersji RWD; RWD
to nie tylko pomniejszanie
i skracanie, to takĪe
ukrywanie i dodawanie
treĞci)
***
(jeden zespóá, jeden
projektant UI, jednokrotne
decyzje, jeden kod)
**
(jeĞli tworzysz serwis od
zera lub chcesz przebudowaü
istniejący — czĊsto *)

Utrzymanie, aktualizacje, rozwój
serwisu

*
(porządne projektowanie i wdroĪenie
gwarantuje przynajmniej czĊĞciowe
poáączenie zarządzania stroną
w wersji standardowej i mobilnej
— wówczas * *)

***
(jeden kod, jedno miejsce
zmian treĞci, danych)

Zarządzanie URL-ami — promocja,
komunikacja, wspóádzielenie i wpáyw
na SEO

*

***

Google-friendly

*

***
(Google preferuje RWD)

Jedynym argumentem przemawiającym za koniecznoĞcią utrzymywania dwóch stron (tzw.
klasycznej i dedykowanej mobilnej) wydają siĊ wyáącznie koszty budowy RWD przewyĪszające
spodziewane korzyĞci z optymalizacji. Niemniej jeĞli startujesz z nowym projektem i/lub chcesz
zbudowaü swój serwis internetowy od nowa, buduj go zgodnie z ideą Responsive Web Design.

8.11.8. Jakie narzödzia mogñ zmobilizowaè Twój biznes?
8.11.8.1. Zmobilizowana strona internetowa
JuĪ wiesz, Īe optymalizacja strony internetowej pod urządzenia mobilne to Twój obowiązek.
Optymalizacja ma na celu uáatwienie i przyspieszenie obsáugi podstawowych czynnoĞci realizowanych na stronie internetowej w kontekĞcie uĪycia mobilnego. Z najwaĪniejszych wymieniĊ: po pierwsze, umoĪliwienie wykonania poáączenia telefonicznego bezpoĞrednio po dotkniĊciu
numeru telefonu na podstronie kontaktowej (funkcja click-to-call), po drugie, umoĪliwienie
bezpoĞredniego przejĞcia ze strony internetowej do aplikacji nawigacyjnej (np. Maps, Google
Maps) po dotkniĊciu adresu firmowego, po trzecie, skrócenie formularzy do niezbĊdnego
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minimum. Pisanie na smartfonach nie jest áatwe, dlatego warto pomyĞleü nawet o moĪliwoĞci
gáosowej obsáugi formularzy internetowych.

8.11.8.2. Zmobilizowany sklep internetowy
Oprócz powyĪszych wskazówek weĨ sobie do serca kolejne dwie. Nie wymagaj zakupów z koniecznoĞcią rejestracji w Twojej bazie klientów. UmoĪliwiaj jak najszybszą finalizacjĊ zakupów
(tzw. check-out), aby moĪliwie jak najmniej klientów zaczynaáo zakupy na smartfonie, a koĔczyáo na komputerze (po co przerywaü im przyjemnoĞü kupowania, prawda?). Zweryfikuj
metody páatnoĞci, które oferujesz swoim klientom, i postaraj siĊ o mobilne páatnoĞci za „jednym
dotkniĊciem”. SprawdĨ, jak to robi PayPal za pomocą usáugi One Touch18. W Polsce podobne
rozwiązanie testuje PayU z mBankiem na platformie Allegro.pl19.

8.11.8.3. Zmobilizowana praca wewnñtrz organizacji
ZachĊcam CiĊ do korzystania z oprogramowania dla firm usprawniających organizacjĊ pracy,
takich jak np. Basecamp, Base CRM, inFakt, które wystĊpują zarówno w formie aplikacji
webowych, jak i mobilnych. RównieĪ dla Twoich pracowników to kluczowe, abyĞ wybieraá
takie oprogramowanie, którym moĪna zarządzaü z poziomu urządzeĔ mobilnych. Podrzucaj
swoim podwáadnym tak doskonaáe narzĊdzia jak np. Office Lens20. Zastanów siĊ, jak zamieniaü
mobilne usáugi w benefity dla pracowników (moĪe np. zaáoĪysz konto firmowe na myTaxi, aby
umoĪliwiü sobie i osobom pracującym w Twojej firmie bezgotówkowe przejazdy po mieĞcie?).

8.11.8.4. Zmobilizowany marketing — dla poczñtkujñcych
Zanim siĊ pokusisz o bardziej wysublimowane aktywnoĞci, poĞwiĊü chwilĊ na zastanowienie
siĊ, ile moĪesz zyskaü bĊdąc obecny w mediach spoáecznoĞciowych, w których aktywnoĞci
odbywają siĊ w wiĊkszoĞci mobilnie. W tym miejscu odsyáam CiĊ do rozdziaáów poĞwiĊconych
social media (np. podrozdziaá 5.10), które podają konkretne porady i inspiracje, jak to robiü.
ZachĊcam szczególnie do przecierania szlaków. Trzymaj rĊkĊ na pulsie i obserwuj nowinki
mobilne. MoĪesz wiele zyskaü, gdy jako prekursor bĊdziesz pokazywaá swoim konkurentom,
jak eksploatowaü nowy kanaá kontaktu ze swoimi odbiorcami21.

8.11.8.5. Zmobilizowany marketing — dla bardziej zaawansowanych
W nastĊpnej kolejnoĞci moĪesz eksperymentowaü z takimi narzĊdziami, jak np. QR kody,
tagi NFC, beacony, itp. Nie sposób wskazaü, które z tych narzĊdzi są lepsze, a które gorsze.
Wszystko zaleĪy od kontekstu, w którym postanowisz je wykorzystaü. Dla przykáadu: zaprzeczĊ
pogáoskom, jakoby QR kody odeszáy do lamusa. Polecam Ci zapoznaü siĊ z studium przypadku wprowadzania na rynek oficjalnej aplikacji mobilnej McDonald’s Polska22. W kampanii
informacyjnej byáy wykorzystywane m.in. QR kody. Byáy one umieszczane na róĪnych no18
19
20

21

22

Czytaj wiĊcej: www.paypal.com/pl/webapps/mpp/one-touch-checkout, data dostĊpu: 12.01.2015.
Czytaj wiĊcej: www.payu.pl/mbank-i-payu, data dostĊpu: 12.09.2015.
Aplikacja Office Lens: https://itunes.apple.com/us/app/office-lens/id975925059?mt=8,
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officelens&hl=pl, data dostĊpu: 12.01.2015.
Dla inspiracji podrzucam studium przypadku H&M i Boiler Room w akcji na Snapchacie:
http://socjomania.pl/akcja-marketingowa-h-m-na-snapchacie-wywiad-i-case-study, data dostĊpu: 24.01.2014.
MoĪesz przeczytaü je np. tutaj: http://gomobi.pl/case-studies/qr-kody-dzialaja-case-study-aplikacji-mcdonalds/,
data dostĊpu: 23.10.2014.
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Ğnikach, w róĪnych miejscach. Linkowaáy do marketów z aplikacjami mobilnymi, przyspieszając moĪliwoĞü ich pobrania na telefon. W ciągu pierwszego miesiąca kampanii uzyskano
62,5 tys. skanów (to rekordowy wynik jak na polskie realia). NajwiĊcej skanów pochodziáo
z tekturowych standów na stoáach w restauracji (aĪ 52 tys.!). DomyĞlasz siĊ dlaczego? Byáo
to bowiem najbardziej komfortowe miejsce, w którym moĪe siĊ znaleĨü osoba, gotowa do podjĊcia wysiáku zeskanowania QR kodu (ma czas, poniewaĪ czeka na znajomych, którzy skáadają zamówienie, albo sama spoĪywa juĪ posiáek, a takĪe ma poczucie intymnoĞci — nikt siĊ na
nią dziwnie nie „gapi”, gdy skanuje, inaczej niĪ to siĊ dzieje np. na przystankach autobusowych
z citylightami, na których czasem widzi siĊ QR kody).
DziĊki smartfonizacji moĪliwoĞci kontaktu z Twoją firmą staáy siĊ dla Twoich klientów nieograniczone (moĪna to zrobiü gdziekolwiek, kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób). Trzymam
wiĊc kciuki za Twoją kreatywnoĞü, odwagĊ i konsekwencjĊ!

8.12. Aplikacje mobilne dla e-biznesu
(Monika Mikowska)
8.12.1. Aplikacje mobilne w liczbach
Zainteresowanie tematem aplikacji mobilnych23 nie sáabnie. Jest to narzĊdzie, które nadal
powoduje przyspieszone bicie serca osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami i eksperymentowaniem z nowymi formatami. Nic dziwnego, aplikacji mobilnych jest coraz wiĊcej —
w dwóch najpopularniejszych marketach z aplikacjami dostĊpnych ich jest ponad 3 mln! LiczbĊ
aplikacji dostĊpnych w piĊciu najpopularniejszych marketach przedstawia rysunek 8.12.1.
Tylko w App Store odnotowano do tej pory áącznie 100 mld pobraĔ aplikacji (rysunek 8.12.2).
W kaĪdej sekundzie jest ich pobieranych 850!
W porównaniu ze stronami internetowymi aplikacje są oceniane jako wygodniejsze, áatwiejsze
do nawigacji i szybsze24. Wedáug danych firmy Apple25 przeciĊtny uĪytkownik iPhone’a ma
na nim zainstalowanych ok. 119 aplikacji. OczywiĞcie nie korzystamy ze wszystkich z nich.
Zdecydowana wiĊkszoĞü uĪywa nie wiĊcej niĪ 10 aplikacji dziennie26. Do najpopularniejszych aplikacji mobilnych naleĪą: klient poczty (tak wskazaáo 57% zapytanych), Facebook
(41%), budzik (31%)27. KaĪdy z nas byáby gotów wymieniü z pamiĊci te dziesiĊü aplikacji
mobilnych, z których korzysta najczĊĞciej. Z duĪym prawdopodobieĔstwem naleĪeü do nich
bĊdą m.in.: pogodynka, nawigacja, bank, aplikacje spoáecznoĞciowe (np. Instagram, Twitter,
Snapchat, YouTube), Messenger i/lub inne komunikatory mobilne (np. What’sApp, Viber).
23

Aplikacja mobilna to oprogramowanie, które dziaáa na urządzeniach przenoĞnych, takich jak: palmtopy, telefony
komórkowe (w tym smartfony), tablety, fablety, urządzenia ubieralne, jak np. smart zegarki.
24
Z raportu Compuware wynika, Īe 85% uĪytkowników smartfonów, mając do wyboru mobilną stronĊ vs aplikacjĊ,
wybierze tĊ drugą (marzec 2013 r.).
25
ħródáo: TechCrunch, czerwiec 2015 r. (http://techcrunch.com/2015/06/08/itunes-app-store-passes-1-5m-apps100b-downloads-30b-paid-to-developers/, dostĊp: 08.06.2015).
26
Wedáug raportu Apigee 72% posiadaczy smartfonów uĪywa nie wiĊcej niĪ 10 aplikacji mobilnych. Tylko 2%
posiadaczy smartfonów uĪywa 50 aplikacji dziennie. ħródáo: „2013 mobile app behavior survey”.
27
ħródáo: „2013 mobile app behavior survey” (Apigee).
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