
AAaaby dać się znaleźć.  

Jak skutecznie komunikować się z cybermieszkańcem? 

12 czerwca 2014  



Słowem wstępu 
nowi, choć dobrze znani – Media Impact Polska 

Nowoczesny partner zintegrowanej komunikacji marek, 

który dociera do 19 mln Polaków miesięcznie. 

Silne wsparcie międzynarodowych struktur RAS  

(14 krajów w Europie, know-how, zasięg) 

Portfolio: najchętniej wybierane przez Polaków  

marki i tytuły (lokalne i ogólnopolskie) 

Źródło: suma zasięgów print + online (PBC + Megapanel PBI/Gemius) z uwzględnieniem duplikacji, all 15+, fale 01-10.2013 



Cybermieszkaniec 
czyli kto? 

Odbiorca 

nowoczesnych 

mediów 



Żyje w świecie wielu ekranów 
jednocześnie 

40% czasu  = multiscreen 

   (TV+online) 

AdReaction 2014, Millward Brown, w Polsce próba: 780 konsumentów, 16-44 lat 



Internet jest dla niego jak prąd 
cyberczłowiek 

• Już 21 milionów Polaków  

jest online 

 

• 70% korzysta codziennie 

 

 

 
Źródło: Gemius Megapanel 03.2014 (wiek 7+), TGI SMG/KRC 2014 (wiek 15+) 



Jest stale online (always-on) 
na smartfonie, tablecie 

Już w 2015 r. w Polsce smartfonów 

będzie w użyciu więcej niż 

tradycyjnych komórek (PWC) 



Social, mobile…wciągają go bez reszty 

https://www.youtube.com/watch?v=_u3BRY2RF5I  

https://www.youtube.com/watch?v=_u3BRY2RF5I


Social, mobile…wciągają go bez reszty 



Jaki to mieszkaniec? 
Tempo życia rośnie 

 



Zamiast czytać, skanuje informacje 
Żyje szybko, coraz szybciej 

 

 



Woli „korzystać”, a nie „mieć” 
nawet z roweru 

 



Woli „korzystać”, a nie „mieć” 
także samochodu 

 

 



Tworzy wirtualne społeczności 
w podróży 



Udostępnia, współużytkuje 
w życiu codziennym 

 



Z technologii korzysta naturalnie 
jak gdyby urodził się z nimi 



Cyberprzestrzeń 
czyli gdzie? 

Gdzie znaleźć 

cybermieszkańca 



Tam, gdzie właśnie się znajduje 
tu coraz rzadziej 



Gdzie nie spodziewa się komunikacji 
Aaaaby wzbudzić emocje 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNM0ENUCO5I 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNM0ENUCO5I


Gdzie nie spodziewa się komunikacji 
Aaaaby wzbudzić emocje 



W parku, na plaży, w podróży 
AAaaby  informację znalazł tu i teraz 



W korku, w drodze – w telefonie 
AAaaby wiedział jak dojechać 

 



Gdzie może się zaangażować 
AAaaby ulepszyć transport miejski 

 



Gdzie może się zaangażować 
AAaaby wspólnie projektować przestrzeń miejską 

 



Podczas spaceru po mieście 
AAaaby zaangażowanie przekuć w działanie 

 



Gdy na chwile się zatrzyma… 
przy komputerze 

 



i zaczyna szukać w otchłani internetu 
Warto być tam gdzie… 



czyta o swoim mieście 
Aaaaby dotrzeć z lokalnym komunikatem 

 

KONTEKSTOWO 



szuka ważnych informacji 
Aaaaby znalazł szybko – tak jak lubi 

 

INTUICYJNIE 



szuka usług, firm w swojej okolicy 
Aaaaby znalazł szewca czy bank 

 

LOKALNIE 



szuka usług, firm w swojej okolicy 
Aaaaby znalazł urząd, również mobilnie 

LOKALNIE 

I MOBILNIE 



planuje podróż 
AAaaby poznał miasto z najlepszej strony 

MULTIMEDIALNIE 

http://www.youtube.com/watch?v=hQ5PSCNFHq8 

http://www.youtube.com/watch?v=hQ5PSCNFHq8


planuje podróż 
AAaaby poznał miasto z najlepszej strony 



Aaaaby dać się znaleźć 

LOKALNIE 

MOBILNIE 

INTUICYJNIE 

KONTEKSTOWO 

         MULTI 
MEDIALNIE 



należy stale obserwować 
i reagować na potrzeby cyber-mieszkańców 



Beata Nikielska 
Senior Account Executive  

T: 662 280 595 

beata.nikielska@mediaimpact.pl 

Zapraszam do kontaktu. 


