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WPROWADZENIE METODOLOGIA

We wrześniu 2018 r. 
firma Xaxis zleciła 
przeprowadzenie  
w Polsce badania wśród 
marketerów, którzy są 
odpowiedzialni za wydatki 
na media cyfrowe. Celem 
była ocena nastawienia 
marketerów wobec 
mierników wykorzystywanych 
do określenia sukcesu 
ich strategii w mediach 
cyfrowych. W badaniu 
zapytano o tradycyjne 
mierniki medialne oraz  
o media rozliczane za  
wyniki zdefiniowane jako:

„Planowanie i optymalizacja 
kampanii pod kątem 
kluczowych wskaźników 
efektywności (KPI) – 
często dostosowanych do 
potrzeb reklamodawcy lub 
kampanii – które są znacznie 
bardziej dopasowane 
do najważniejszych 
celów marketingowych 
i biznesowych” niż inne, 
bardziej tradycyjne mierniki.
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Badanie dotyczące mediów ukierunkowanych na 
wyniki 2018 zostało przeprowadzone na zlecenie 
firmy Xaxis przez Censuswide, czołową firmę 
konsultingową zajmującą się badaniami rynku, która 
przestrzega zasad określonych przez Towarzystwo 
Badań Rynku (opartych na zasadach ESOMAR)  
i zatrudnia jego członków. Było to internetowe 
badanie ilościowe, obejmujące 11 pytań, 
przeprowadzone między 14 września a 4 
października 2018 r. 

Globalny raport dotyczący mediów  
ukierunkowanych na wyniki opublikowano tutaj.

Oprócz 100 marketerów z Polski, których odpowiedzi zostały 
omówione w niniejszym opracowaniu, ankietę przeprowadzono wśród 
4798 zweryfikowanych kierowników wyższego szczebla ds. marketingu 
cyfrowego na 16 rynkach:

Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Niemcy
Włochy

Hiszpania
Argentyna
Australia
Kanada

Chiny
Dania
Indie
Meksyk

Norwegia
Polska
Singapur
Szwecja

https://www.xaxis.com/2018-outcome-media-report
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PODSUMOWANIE

Na przestrzeni ostatnich kilku lat media cyfrowe poddawane były skrupulatnej analizie, 
ponieważ marketerzy musieli wykazać, że ich inwestycje mają bezpośredni wpływ na 
wyniki biznesowe.

Szybki napływ danych z coraz większej liczby źródeł może być przytłaczający.  
Punktem zwrotnym wydaje się sposób, w jaki marketerzy ustalają wpływ wydatków na 
media cyfrowe.

Podczas gdy większość ankietowanych polskich marketerów stwierdziła, że jest 
zadowolona z tego, na ile ich aktualne mierniki decydują o skuteczności podejmowanych 
inwestycji w media, to jednak również większość zamierza przynajmniej rozważyć zmianę 
podstawowego miernika w nadchodzących latach.

Duża część polskich marketerów wciąż opiera się na tradycyjnych kluczowych 
wskaźnikach efektywności, ale dwa razy więcej twierdzi, że w uzyskaniu maksymalnego 
zysku z inwestycji w media pomaga im wiele niestandardowych mierników. Marketerzy 
jasno wskazują również swoje priorytety dotyczące wydatków na media:

68%  
twierdzi, że zwiększenie 
efektywności jest ich 
najwyższym priorytetem

68%  
korzysta z niestandardowych 
wskaźników KPI, które ściślej wiążą 
ich inwestycje z rzeczywistymi 
wynikami biznesowymi

69%  
współpracowałoby  
z partnerem w dziedzinie 
mediów ukierunkowanych  
na wyniki

Ogólne wyniki wskazują, że marketerzy w całej Polsce interesują się mediami 
ukierunkowanymi na wyniki i w nadchodzących miesiącach zamierzają zwiększyć swoje 
inwestycje w te media.

Wyniki te dają powody do optymizmu. Wskazują, że marketerzy ewoluują wraz z całą 
branżą mediów cyfrowych.

Marketerzy mają coraz lepsze nastawienie wobec zmian, chętniej korzystają z doświadczenia 
partnerów i są bardziej otwarci na nowe strategie, mierniki oraz technologie.



RZECZYWISTE WYNIKI 
BIZNESOWE SĄ NIEZBĘDNE
Nowe badanie przeprowadzone przez 
Xaxis, dział GroupM zajmujący się mediami 
programatycznymi wskazuje, że ponad 
cztery piąte (81%) kierowników wyższego 
szczebla ds. marketingu uważa, iż 
niezbędne jest bezpośrednie powiązanie 
kampanii z rzeczywistymi wynikami 
biznesowymi (takimi jak sprzedaż online  
i offline).

Również 81% twierdzi, że ich podstawowy 
miernik jest obecnie przynajmniej  
„w pewnym stopniu skuteczny”  
w ocenie skuteczności kampanii względem 
strategicznych celów marketingowych.

Wyniki wskazują, że chociaż wielu 
marketerów w Polsce polega obecnie na 
bardziej tradycyjnych, standardowych 
miernikach, to wiedzą oni również, że 
jeśli chcą pozostać konkurencyjni, muszą 
podjąć większe wysiłki, aby powiązać 
swoje wskaźniki z wynikami biznesowymi.

„Musimy odejść od mediów które tylko 
pośrednio przyczyniają się do realizacji 
celów, które marketerzy chcą osiągnąć, 
a zamiast tego skupić się na miernikach 
zbliżających ich znacznie bardziej do 
wyników, które chcą osiągnąć dzięki 
inwestycjom w media” – powiedział 
dyrektor naczelny Xaxis, Nicholas Bidon.
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polskich  
marketerów uważa, 
że konieczne jest 

bezpośrednie 
powiązanie kampanii  

z rzeczywistymi 
wynikami biznesowymi,  

takimi jak sprzedaż 
online i offline”.
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MARKETERZY DOSTRZEGAJĄ WARTOŚĆ  
MEDIÓW UKIERUNKOWANYCH NA WYNIKI
Marketerzy cyfrowi w Polsce w dużym stopniu rozumieją korzyści płynące z mediów 
ukierunkowanych na wyniki – 84% wskazuje, że zdolność do realizacji celów biznesowych ma 
pozytywny wpływ na przydział budżetu marketingowego, a 79% twierdzi, że zrozumienie, w jaki 
sposób media realizują cele biznesowe, daje wymierną przewagę nad konkurentami.

Marketerzy już teraz działają zgodnie z tymi założeniami. Aż 96% z nich wykorzystuje jakąś formę 
pomiaru do oceny zwrotu z wydatków na media cyfrowe (rysunek 1) – najpopularniejszą z których 
jest „koszt pełnego obejrzenia” (CPCV) (30%).

Ponad dwie trzecie (68%) już stosuje niestandardowe mierniki do pomiaru efektywności swoich 
działań. Niestandardowe wskaźniki KPI to mierniki sukcesu, które wykraczają poza proste 
marketingowe wskaźniki KPI, zapewniając bezpośredni związek z najważniejszymi celami 
marketingowymi i rzeczywistymi celami biznesowymi marki.

84%

WYŻSZEGO SZCZEBLA KIEROWNICY DS. MARKETINGU

RYSUNEK 1

4%

6%

7%

17%

18%

18%

30%

Nie używamy żadnej metody jako miernika do oceny sukcesu
wydatków na media cyfrowe

Widoczność

Koszt kliknięcia (CPC)

Koszt zaangażowania (CPE)

Współczynnik klikalności (CTR)

Koszt pozyskania (CPA)

CPV (koszt pełnego obejrzenia)

Pyt. 1 Jakiej metody używają Państwo jako miernika do oceny sukcesu wydatków na media 
cyfrowe? (Wybrać jedną odpowiedź)

79%

„ZDOLNOŚĆ 
REALIZACJI CELÓW 
BIZNESOWYCH 
MA POZYTYWNY 
WPŁYW WYSOKOŚĆ 
PRZYDZIELONEGO 
MI BUDŻETU 
MARKETINGOWEGO”.

„ZROZUMIENIE, 
W JAKI SPOSÓB 
MEDIA SPEŁNIAJĄ 
CELE BIZNESOWE, 
ZAPEWNIA MOJEJ 
ORGANIZACJI 
WYMIERNĄ 
PRZEWAGĘ NAD 
KONKURENCJĄ”.



EFEKTYWNOŚĆ, ZGODNOŚĆ I ZASOBY
Sześćdziesiąt osiem procent respondentów z Polski twierdzi, że 
zwiększenie efektywności jest najwyższym priorytetem w dziedzinie 
wydatków na media w ich organizacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy 
(rysunek 2). Jest to najwyższy odsetek spośród wszystkich rynków. 
Dla porównania, w Meksyku i Wielkiej Brytanii jest to połowa (50%) 
respondentów, zaś w Chinach – dwóch na pięciu (40%) respondentów.

Polscy marketerzy chcą również wykazać zgodność strategii 
marketingowej z celami biznesowymi (48%), a także efektywną 
alokację zasobów (28%).

Zmiana mierników na niestandardowe może jednak trochę potrwać. 
Choć 57% marketerów sugeruje, że zmiana podstawowego miernika  
w ciągu najbliższych dwóch lat jest „dość prawdopodobna”, to tylko 
12% twierdzi, że jest ona „bardzo prawdopodobna”.

32% marketerów cyfrowych w Polsce, którzy nie wykorzystują 
niestandardowych wskaźników KPI, to wynik znacznie wyższy od światowej średniej wynoszącej 
13%, odbiegający jeszcze bardziej od wyniku Norwegii i Szwecji, wynoszącego 12%, oraz wyniku 
Chin, wynoszącego 4%.

PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZWIĘKSZENIA INWESTYCJI W 
EFEKTYWNOŚĆ
Z badania wynika jednak, że 84% polskich marketerów planuje z pewnym lub dużym 
prawdopodobieństwem zwiększyć w ciągu najbliższych dwóch lat inwestycje w media rozliczane 
za wyniki.

„To pocieszające, że marketerzy w całej Polsce interesują się mediami rozliczanymi za na wyniki 
i rozważają zwiększenie inwestycji w tym obszarze w nadchodzących miesiącach” — powiedział 
Tomasz Kuisz, dyrektor zarządzający [m]Platform w Polsce.

„Wdrożenie niestandardowych mierników sukcesu, które są zgodne z celami biznesowymi, a nie 
poleganie na klasycznych wskaźnikach z ad serverów, będzie kluczową częścią tej inwestycji, jeśli 
marketerzy mają osiągnąć swój priorytet: czyli zwiększoną efektywność wydatków na media” – dodał.

„Wykorzystując niestandardowe KPI, marketerzy mogą być pewni, że ich strategie marketingowe 
przynoszą pożądane rezultaty, niezależnie od tego, czy zwiększają świadomość marki i jej 
postrzeganie, czy po prostu zwiększają sprzedaż, przyczyniając się do efektywniejszego 
wykorzystania budżetów i wyeliminowania zmarnowanych wydatków” – podkreślił Tomasz Kuisz.

Wszystko to nie tylko wspomaga osiąganie wyników i realizację celów marketingowych  
oraz biznesowych, lecz także pogłębia deklarowane dążenie do zwiększenia skuteczności  
i efektywności wydatków marketingowych.
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RYSUNEK 2

9%

15%

25%

27%

28%

39%

48%

68%

Powiązanie mediów cyfrowych z aktywnością offline

Zapewnienie, że wszystkie kampanie reklamowe są prowadzone w
środowiskach bezpiecznych dla marki

Stworzenie skutecznych punktów odniesienia w mierzeniu sukcesu kampanii

Uzyskanie pełnej przejrzystości w odniesieniu do skuteczności kampanii

Efektywna alokacja zasobów

Poprawa poziomu widoczności reklam

Wykazanie, że strategia marketingowa jest zgodna z celami biznesowymi

Zwiększona efektywność

Pyt. 6 Jakie są Państwa najważniejsze priorytety dotyczące wydatków Państwa organizacji na 
media w ciągu najbliższych 12 miesięcy? (Zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
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69% 
szukałoby możliwości 
współpracy z partnerem 
w dziedzinie mediów 
ukierunkowanych  
na wyniki

WNIOSEK: NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA
Ponieważ niestandardowe mierniki stają się 
nieodłącznym elementem strategii medialnych 
rozliczanych za wyniki, nie jest zaskoczeniem, że 
84% polskich marketerów wyższego szczebla jest 
skłonnych zainwestować w media ukierunkowane na 
wyniki w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy.

Nie dziwi również, że ponad dwie trzecie (69%) 
mówi, że będzie współpracować z partnerem w 
dziedzinie mediów rozliczanych za wyniki, który 
pomoże im osiągnąć cele marketingowe i biznesowe.

Aby skutecznie poruszać się w coraz bardziej 
złożonym środowisku medialnym, przepełnionym 
ogromną ilością danych, marketerzy poszukują 
wyraźnej korelacji pomiędzy wydatkami 
marketingowymi a wynikami biznesowymi.

W nadchodzących latach marketerzy będą starali 
się zoptymalizować swoje działania w dziedzinie 
mediów cyfrowych poprzez wykorzystywanie 
niestandardowych mierników prowadzących do 
rzeczywistych wyników biznesowych, aby zapewnić 
rzeczywisty wpływ na budżet marketingowy i zyski.

polskich  
marketerów planuje  

z pewnym lub dużym 
prawdopodobieństwem 

zwiększyć w ciągu 
najbliższych dwóch  

lat inwestycje  
w media rozliczane  

za wyniki
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DALSZE MATERIAŁY NA TEMAT  
MEDIÓW ROZLICZANYCH ZA EFEKT

INFORMACJE O XAXIS

Xaxis jest firmą oferującą klientom 
agencji WPP zaawansowane usługi  
i technologie zakupu mediów cyfrowych. 
Dysponując własnymi rozwiązaniami 
technologicznymi, Xaxis ułatwia 
reklamodawcom realizację kampanii  
o zakładanych wskaźnikach zwrotu  
z inwestycji, których celem jest wzrost 
świadomości marki, angażowanie 
klientów czy działania komunikacyjne 
obejmujące różnorodne kanały cyfrowe. 
Poza Polską Xaxis ma swoje biura na 
47 rynkach: w Ameryce Północnej 
i Łacińskiej, Europie, na Bliskim 
Wschodzie, w Azji Pacyficznej i Afryce.

Zapraszamy do rozmowy z Xaxis 
na temat uzyskania wymiernych, 
rzeczywistych wyników biznesowych 
dzięki reklamie cyfrowej. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie 
www.xaxis.com.

>  Od CPM do wymiernych wyników: zmiana postrzegania  
kupna, optymalizacji i oceny reklam

>  Reklama ukierunkowana na wyniki: co to oznacza  
i dlaczego ma znaczenie

>  Dlaczego marki powinny koncentrować się na pożądanych  
wynikach a nie na ogólnych miernikach efektywności  
Nicolas Bidon, Globalny dyrektor generalny

>  Znaczenie ukierunkowania na wyniki

http://www.xaxis.com
https://www.xaxis.com/insights/whitepapers/from-cpms-to-measurable-outcomes/
https://www.xaxis.com/insights/whitepapers/from-cpms-to-measurable-outcomes/
https://www.xaxis.com/insights/xaxis-outcomes-one-sheet/
https://www.xaxis.com/insights/xaxis-outcomes-one-sheet/
https://www.xaxis.com/insights/blog/why-brands-should-focus-on-their-desired-outcomes-instead-of-generic-performance-metrics/
https://www.xaxis.com/insights/blog/why-brands-should-focus-on-their-desired-outcomes-instead-of-generic-performance-metrics/
https://www.xaxis.com/insights/xaxis-emea-on-the-importance-of-an-outcomes-focus/

