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Badanie poprzedzające raport „Wideo mobile 2016” zostało 
przeprowadzone metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) na 
próbie 1120 osób powyżej 15 roku życia. Struktura próby jest zgodna 
ze strukturą internautów w Polsce pod względem płci, wieku i miejsca 
zamieszkania. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 18 - 26 lipca 
2016 roku przez agencję badawczą Mobile Institute. 

W 56 procentach były to osoby korzystające z urządzeń z systemem 
Android, po 13% z Windows Phone i iOS, 8% z urządzeń z Blackberry, 
3% z Symbianem. 7% nie wiedziało, jaki system znajduje się na ich 
urządzeniach mobilnych.
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Łukasz Kłosowski
Wydawca GoMobi.pl 

Idea powstania raportu „Wideo mobile 2016” zrodziła się w czasie, kie-
dy granica między desktop, a mobile jeszcze nigdy nie było tak krucha i 
ulotna. Przygotowując się do badania panelowego wykonaliśmy ogrom-
ny research. Na jego podstawie doszliśmy do wniosku, że dynamicznie 
rozwijający się polski rynek marketingu internetowego potrzebuje twar-
dych statystyk na temat kluczowych parametrów wideo konsumowane-
go na urządzeniach mobilnych. Poniższa publikacja ma za zadanie wyjść 
naprzeciw wydawcom i marketerom. To oni w chwili obecnej inwestują 
w formaty interaktywne, dywersyfikują usługi, szukają nowych rynków 
zbytu i starają się je monetyzować. Dedykujemy ją także reklamodaw-
com poszukującym nowych i skutecznych formatów w celu promocji 
swoich produktów. 

Temat wideo mobile staraliśmy się zaprezentować w raporcie w sposób 
pełny i kompleksowy. Znalazły się w nim kluczowe dane dla rynku, a 
więc penetracja, konsumpcja, zastosowanie urządzeń, dostępność tech-
nologii, zakres konsumowanych treści, postawy behawioralne użytkow-
ników. Ale także zupełnie nowe zjawiska, jak mobilne wideo nadawane 
na żywo, wirtualna rzeczywistość, wideo sferyczne, 360°. 

Dziś w Polsce treści wideo w internecie coraz bardziej się profesjonali-
zują, jednak ogromna część formatów to produkcje rozrywkowe skiero-
wane głównie do młodego użytkownika, dla którego tradycyjną telewi-
zję coraz częściej zastępuje internet. W dobie mobile tego typu treści 

konsumują już oni nie tyle na komputerze i laptopie, co na smartfonie 
i tablecie. Dlatego w raporcie znajdują się także informacje dotyczące 
polskiej vlogosfery, a nawet twórców wykorzystujących jeszcze nowsze 
media, jak Vine i Snapchat. 

W publikacji znajdują się także dane dotyczące reklamy wideo oraz tre-
ści premium. 

Wiele zagadnień w raporcie „Wideo mobile 2016” została opisana i zin-
terpretowana po raz pierwszy w Polsce.
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Andrzej Kędzierawski
Ekspert wideo online oraz bloger GoMobi.pl

Od kilku lat patrzymy z przekąsem na każdą informację o tym, że wła-
śnie nadszedł rok mobile. Jedni przekonują, że ten rok minął niepostrze-
żenie. Inni, że po prostu nigdy nie nadejdzie. Punktem spornym jest 
oczywiście sama definicja. Dla wielu rok 2016 będzie rokiem... wideo 
mobilnego.

Badanie, jakie przeprowadził Mobile Institute na zlecenie GoMobi.pl 
wykazało, że aż 41% internautów w Polsce ogląda materiały wideo na 
smartfonie bądź tablecie. To odsetek ponad dwa razy większy, niż w 
wynikach raportu „Digital in 2016. We Are Social”. Według tamtejszych 
danych, w styczniu br. 19% Polaków oglądało filmy mobilnie. 41% to 
wartość bliska tendencji światowej. Według lipcowego raportu Zenith 
pt. „Online Video Forecasts” jeszcze w tym roku platformy mobilne będą 
pierwszą przestrzenią do wyświetlania wideo internetowego. Do tego 
dochodzi konsumpcja danych. Już w ubiegłym roku analitycy donosili, że 
treści audiowizualne przekroczyły granicę 50% całego ruchu na urzą-
dzeniach przenośnych.

Rosnącą popularność wideo mobilnego podtrzymuje dobra passa serwi-
sów społecznościowych. Ponad 90% globalnych użytkowników Facebo-
oka łączy się przez smartfony bądź tablety. Nawet serwisy skupione na 
ilustracjach statycznych, coraz bardziej otwierają się na obrazy ruchome. 
Idealnym przykładem jest tu niedawne uruchomienie Stories w Instagra-
mie. 

Pomaga także postęp technologiczny. Internet 4G LTE staje się już tak 
powszechny, że coraz częściej słyszy się o nadejściu jego następcy, czyli 
5G. Z drugiej strony nasze smartfony posiadają coraz większe wyświe-
tlacze. Niekiedy gotowe są nawet wyemitować jakość obrazu 4K, której 
paradoksalnie użytkownik posiadający kilkucalowy wyświetlacz, niemal 
nie jest w stanie odróżnić od zwykłego HD. 

Drogę torują też same sieci telekomunikacyjne. Coraz częściej tworzą, 
bądź skupują treści wideo. Następnie by zachęcić abonentów do oglą-
dania wideo w sieci, oferują bezpłatne pakiety danych do wykorzystania 
w obrębie konkretnych usług. Dzięki tego typu zabiegom w USA już pod 
koniec 2014 r. konsumenci spędzali więcej czasu wpatrując się w wy-
świetlacze tabletów i smartfonów, niż w ekran telewizora. 

Prawdziwym wyzwaniem pozostaje dziś dobre zrozumienie przyzwycza-
jeń amatorów urządzeń przenośnych oraz otwartość na wykorzystanie 
nowych form przekazu, jak choćby wideo na żywo, czy filmów 360°. 
Moment, w którym powinniśmy przestać tytułować urządzenia mobilne 
określeniem „second screen” właśnie nadchodzi, a rok 2016, choć dla 
wielu zapewne rokiem wideo mobile nie będzie, jest czasem, kiedy po 
prostu trzeba ten obszar zbadać. 

Także i przede wszystkim w Polsce.
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41% ankietowanych zadeklarowało, że ogląda materiały wideo onli-
ne na smartfonie bądź tablecie. To bardzo dobra statystyka, która już 
teraz pokazuje, że mamy w Polsce stosunkowo wysoką konsumpcję 
tego typu treści. Potwierdza się także to, że wideo online jest jednym z 
najważniejszych trendów w marketingu i nie ogranicza się wyłącznie do 
urządzeń desktopowych. 26% ankietowanych ogląda tego typu treści na 
smartfonie, a 15% na tablecie. 

Z badania wynika, że nieco mniej respondentów ogląda materiały wideo 
online stacjonarnie. Na ekranie komputera lub laptopa jest to 38% osób, 
a na telewizorze z dostępem do internetu 10%. 32% zadeklarowało, że 
raczej nie ogląda tego typu treści w sieci.

Konsumenci przenoszą się na urządzenia mobilne

Wśród osób, które oglądają wideo na ekranie urządzenia stacjonarnego, 
aż 29% deklaruje, że używa do tego także smartfona, 10% tabletu i 7% 
telewizora z dostępem do internetu. Odbiorcy, których pierwszym urzą-
dzeniem jest smartfon, w 38 procentach korzystają także z komputera, 
w 12% z tabletu, i w 8% z TV. Odbiorcy korzystający z tabletu, są też w 
30 procentach użytkownikami desktopu, smartfona w 25% i TV w 15%. 
36% użytkowników mobilnych używa też swojego urządzenia po to, by 
wyszukać dany materiał wideo i następnie „przesłać sygnał” na smart 
TV.

To mężczyźni podwyższają statystyki konsumpcji materiałów wideo na 
urządzeniach mobilnych - łącznie na smartfonie i tablecie taką deklara-
cję złożyło 51% wszystkich internautów. Kobiet jest w tym przypadku 
aż o 19 punktów procentowych mniej. Kobiety (39%) częściej za to, niż 
mężczyźni (37%) deklarują, że oglądają treści wideo na zwykłym kompu-
terze.

Wideo mobile jest domeną dwóch najmłodszych grup badawczych (15 
– 18 oraz 19 – 24 lata). W pierwszej smartfona i tabletu łącznie używa 
58% badanych, zaś w drugiej 65%. W obu grupach ponad połowa bada-
nych używa też do tego komputera/laptopa, co jest drugim najpopular-

niejszym rodzajem używanego przez nich sprzętu. 

Najwyższą penetrację wideo mobile obserwujemy w największych mia-
stach >500 tys. mieszkańców - łącznie 62%. Zaskakująco aktywni pod 
tym względem są też mieszkańcy miast <20 tys. mieszkańców – 52%. 
Najniższy wskaźnik jest na wsiach – 30%.

Osoby, które nie oglądają wideo w internecie, zaledwie w 12% przyzna-
ją, że powodem jest obawa o koszty przesyłu danych. Wynika z tego, 
że Polacy coraz mniej traktują opłaty za transfer, jako ograniczenie w 
konsumpcji treści na urządzeniach mobilnych. Pozostałe odpowiedzi 
były bardziej ogólne oraz prozaiczne: niemal 40% nie wie, dlaczego nie 
ogląda, a drugie tyle nie ma czasu, bądź po prostu nie ma takiej potrze-
by. Ciekawe, że aż 50% nieoglądających wideo online zadeklarowało, 
że nie zamierza w ogóle oglądać takich treści w internecie. „Raczej nie” 
odpowiedziało 35% osób, „raczej tak” 11%. 5% odpowiedziało, że zde-
cydowanie zamierza oglądać. 

Bariery, jakie stoją przed konsumpcją treści wideo na urządzeniach 
mobilnych można podzielić na dwie kategorie: materialne oraz technicz-
ne. Z jednej strony istnieje grupa osób, dla których barierą jest zużycie 
pakietu danych internetowych, bądź też mówiąc ogólnie koszty, jakie 
wiążą się z konsumpcją wideo mobile - zgłasza to ponad 1/4 użytkowni-
ków. Z drugiej strony niemal 6 na 10 użytkowników uważa, że przy tego 
typu materiałach ciągle brakuje satysfakcjonującej jakości i płynnego 
odtwarzania się, żeby można je było komfortowo oglądać. Dla 1/5 bada-
nych problemem jest też zbyt duża liczba tapnięć w ekran (by wyświetlić 
interesujący materiał).
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Anna Kuropatwa 
Data&Insights Director w Havas Media Group

Wyniki badania zrealizowanego przez GoMobi.pl są bardzo zbieżne 
z wynikami naszych badań dotyczących konsumpcji mediów, w tym 
oglądania treści wideo na różnych urządzeniach. Dobrze wiemy, że dziś 
zarówno telefon, jak i tablet, mogą być istotnymi kanałami komunikacji 
z konsumentem. Poprzez swój rosnący zasięg kanały te wydają się być 
niezwykle ciekawe pod kątem uzupełnienia komunikacji w tradycyjnych 
mediach, zwłaszcza jeśli myślimy o młodych grupach, które uciekają 
sprzed telewizora i linearnej ramówki. 

Oczywiście musimy pamiętać o specyfice kanałów takich jak YT w 
odniesieniu do choćby klasycznej telewizji. O ich ogromnej dynamice, 
zmienności treści oraz o sposobach ich rozprzestrzeniania się w sie-
ci społecznej. Jeśli nasi znajomi oglądają coś i komentują dziś, to i my 
musimy to dziś zobaczyć. Wczorajszych dowcipów już nikt nie pamięta i 
nikt nie będzie do nich wracał. 

Nie jest to rzecz jasna zjawisko nowe w świecie mediów, jednak tempo, 
w jakim się dzieje, jest bezprecedensowe. Codziennie mamy do wyboru 
niemalże nieskończoność śmiesznych filmików, fragmentów wydarzeń 
sportowych, czy teledysków. To nic, że angażują uwagę tylko na chwilę 
i często są oglądane pomiędzy wykonywaniem innych czynności. Ilość 
atrakcyjnego contentu, który jest pod ręką niemalże dla wszystkich 
użytkowników smartfonów, jest dla marketingu prawdziwym wyzwa-
niem. 

Dla efektywnej komunikacji nie wystarczy dać konsumentom możliwość 
obejrzenia w telefonie telewizyjnego spotu. Aby w pełni wykorzystywać 
możliwości marketingu mobilnego, trzeba patrzeć na ten kanał przez 
pryzmat jego personalizacji przekazu oraz rozbudowania dialogu z mar-
ką rozpoczętego lub prowadzonego poprzez inne media.
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Kalina Kalinowska
Specjalista ds. UX, Insys

Wideo oglądane na urządzeniach mobilnych stało się faktem! Wyniki 
badania wskazały, że 41% ogląda materiały wideo na urządzeniu mobil-
nym w sieci. Co ciekawe 47% respondentów ogląda materiały wideo w 
domu. To pokazuje, że nie wielkość ekranu jest decydująca, a wielkość 
transferu. Najwięcej spośród osób badanych ogląda filmy w jakości HD, 
co jest trudne poza domem przy przeciętnej wielkości pakiecie interne-
towym. 

Należy też pamiętać, że takie „mobilne oglądanie” jest bardziej sponta-
niczne, stąd wybierane są krótkie filmiki, nieobciążające kieszeni, naj-
częściej otrzymane w linku od znajomego. Trudno jest sobie wyobrazić 
włączanie telewizora tylko po to, by obejrzeć 30-sekundowy zabawny 
film z kotami. Urządzenia mobilne są szybsze i dużo łatwiejsze w ob-
słudze. Dodatkowo pozwalają na rozesłanie treści znajomym w kilka 
sekund. Stąd też zaskakujący na pierwszy rzut oka wynik, wskazujący, że 
Facebook zaczyna przeganiać w popularności odtwarzania wideo aplika-
cję, która jest do tego stworzona - YouTube. Na korzyść Facebooka szalę 
może przechylać to, że dzięki niemu można nadawać wideo na żywo (z 
usługi Live korzysta już 28% ankietowanych).

Użytkownik urządzenia mobilnego chce być na czasie i, aby nie tracić 
ani chwili, korzysta też z niego do oglądania wideo. Duża popularność 
oglądania sportu na urządzeniach mobilnych wynika z tego, że możemy 

zabrać wydarzenie ze sobą niemal wszędzie i mieć je w kieszeni. Dzięki 
dedykowanym aplikacjom, takim jak np. Canal+ Sport Online, nie tylko 
możemy oglądać wydarzenia sportowe na żywo, ale też zobaczyć te, 
które nam umknęły, a także sprawdzić statystyki, czy wyniki. 

Widoczny jest też trend pozwalający na dokonanie opłaty za dostęp do 
jednego konkretnego wydarzenia, tzw. pay per view. Dzięki takiej opcji 
użytkownik ma możliwość obejrzenia wybranej audycji lub programu.

Kolejną tendencją, którą potwierdzają wyniki badania, jest prepaid - an-
kietowani w 70% zadeklarowali chęć opłacania dostępu do treści wideo 
w ten sposób. Bez wielomiesięcznych zobowiązań w postaci abonamen-
tów i konieczności płacenia za treści, z których być może się nigdy nie 
skorzysta, użytkownik płaci niewielką kwotę za interesujący go film.

Wideo staje się mobilne - jest to trend z przyszłości, który stał się teraź-
niejszością. I nie sądzę, że należy z nią walczyć, a zaakceptować i poszu-
kać w tym jak najwięcej korzyści.
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62% osób oglądających materiały wideo mobile ogląda je codziennie. 
12% kilkanaście materiałów wideo dziennie, 50% jeden lub kilka dzien-
nie, 26% co najmniej 1 tygodniowo, a 10% minimum jeden miesięcznie. 
Okazuje się zatem, że dla większości ankietowanych konsumentów 
wideo mobilne jest codzienną praktyką.

Najpopularniejszy rodzaj treści to zabawne filmiki – takiej odpowiedzi 
udzieliło 38% oglądających mobilnie. Następne kategorie w kolejności 
to: sport (25%), teledyski i koncerty (24%), moda i uroda (23%) oraz, 
co ciekawe, całe filmy fabularne i dokumentalne (22%). Okazuje się, że 
podobnie jak w tak zwanym „dużym internecie”, w mobile’u również 
królują humorystyczne treści. Stosunkowo słabo wypadają tu wyda-
rzenia z kraju i ze świata - zaledwie 18% wskazań. Wydaje się, że tego 
typu treści ciągle oglądamy najczęściej w telewizji stacjonarnej. Albo po 
prostu oglądamy ich coraz mniej. 

Kobiety i mężczyźni, a tematyka konsumowanych treści

28% kobiet ogląda tematy poradnikowe (ale tylko 12% mężczyzn). Za-
skakuje natomiast, że jedynie 13% kobiet wyświetla wideo o gwiazdach. 
Więcej kobiet, niż mężczyzn ogląda newsy (22% i 14%). 15% kobiet 
przegląda ciekawe reklamy (robi to tylko 9% mężczyzn). Z kolei nawet 
11% mężczyzn ogląda modę i urodę. Ciekawe jest też to, że w przypad-
ku kobiet moda i uroda jest tym, czym dla mężczyzn sport (dokładnie po 
34% ankietowanych ogląda takie treści).

Filmiki udostępniamy przy pomocy funkcji „share” w mediach społecz-
nościowych raczej na desktopie (39%), niż mobilnie (31%). Ale aż 37% 
oglądających nie robi tego wcale. 

Na pytanie, jaki powinien być czas materiału wideo, który użytkownik 
chętnie obejrzy na urządzeniu mobilnym, 13% ankietowanych odpowie-
działo, że maksymalnie do 30 sekund. Następne w kolejności to: mate-
riał do 1 minuty i do 2 minut - odpowiednie 12 i 9%. Wskazywano także 
na tzw. materiały microwideo (kojarzone głównie z Vinem i wcześniej 
Instagramem), czyli do 6 i 15 sekund. Tu również po 9% odpowiedzi. 

Jedynie 4% odpowiadających na pytanie zgodziło się, że materiał może 
być nawet dłuższy niż 10 minut. 

44% oglądających wyświetla filmiki w ciągu dnia, 30% przed pójściem 
spać, 16% robi to zaraz po pracy lub po zajęciach w szkole/na uniwersy-
tecie, 12% w nocy, 11% zaraz po przebudzeniu. 11% nie pamięta, kiedy 
ogląda wideo. 

Okazuje się, że gdy oglądamy wideo mobilnie, robimy to już niemal 
wszędzie. 47% ankietowanych wyświetla filmiki w domu. Zaskakujący 
odsetek – aż 29% – ogląda wideo w pracy. Na zajęciach w szkole i na 
uczelni robi to 15%. Filmiki przeglądamy także na spacerze (13%), a 
nawet, gdy stoimy w kolejce (10%). 

Badanie GoMobi.pl jasno pokazuje też, że oglądając wideo mobilne, 
jesteśmy najbardziej uważni. Jedynie 18% respondentów potrafi jedno-
cześnie wykonywać inne czynności podczas oglądania wideo na smart-
fonie – pisać SMS-y, gotować itp. Okazuje się, że mobile jest bardziej 
absorbujący, niż telewizja (33% zajętych jest innymi czynnościami) i de-
sktop (24%). To dobra wskazówka dla tych marketerów, którzy obawiają 
się, że ich treści audiowizualne choć są wyświetlane, umykają uwadze 
odbiorców. Z drugiej strony aż 37% ankietowanych odpowiedziało, że 
nie zakłóca percepcji niczym innym, gdy ogląda wideo. 

Nowe żniwa operatorów

Według badania, aż 41% Polaków deklaruje, że ogląda wideo mobile. 
Obok tej głównej statystyki, jedną z najważniejszych jest fakt, że użyt-
kownicy niemal w równym stopniu korzystają tutaj z sieci Wi-Fi (55%), 
co z internetu mobilnego dostępnego w ich urządzeniu (45%). To szcze-
gólnie istotna kwestia w przypadku operatorów komórkowych. Warto 
powołać się w tym miejscu na wielokrotnie przytaczane w kontekście 
przesyłu danych internetowych raporty „Ericsson Mobility Report 2016” 
i „Ericsson ConsumerLab, TV and Media 2015”. Między 2015, a 2021 
rokiem ruch z wideo mobile będzie rósł rocznie o 55%, osiągając na ko-
niec tego okresu ponad 70% całego przepływu danych. Optymistyczne 
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prognozy na przyszłość wynikają nie tylko ze zmiany sposobu konsumo-
wania mediów, ale także z samej zmiany pokoleniowej. W ciągu tylko 
czterech lat (2011 – 2015) ilość czasu spędzanego przez nastolatków na 
oglądaniu telewizji/materiałów wideo na ekranie telewizora, zmniejszyła 
się o 50%. W tym samym okresie czas oglądania telewizji/materiałów 
wideo na smartfonie wzrósł o 85%. 

Gwałtowny wzrost przesyłu danych obserwowany jest zarówno w 
sieciach Wi-Fi, jak i sieciach operatorów. Ericsson podaje ponadto, że 
we wszystkich grupach wiekowych zwiększa się ilość przesyłu danych 
pochodzących od telekomów. Między lipcem 2014, a październikiem 
2015 roku największy, bo aż 127-procentowy wzrost, miał miejsce w 
najmłodszej grupie celowej, czyli wśród osób do 20. roku życia. I to w 
nich upatruje się dzisiaj najważniejszą grupę konsumencką.
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Dominika Mrowińska-Bolka
Communications Manager, SkyConcept

Analizując wyniki osób oglądających wideo w różnych miejscach, dość 
zaskakujące jest to, że około połowa korzysta z urządzeń mobilnych w 
ruchu - czy to na spacerze, czy w komunikacji miejskiej. Zainteresowanie 
wideo w takich okolicznościach może wynikać z faktu, że często wyma-
ga ono mniejszego poziomu skupienia niż np. przeczytanie artykułu, a 
przy tym może towarzyszyć innym czynnościom. Wyniki badania wska-
zują zatem, że filmowe materiały marketingowe powinny być dostoso-
wane do zmieniających się nawyków odbiorców i warunków, w jakich 
są oglądane. Przykładem mogą być filmy umieszczane na Facebooku, 
które uruchamiają się w tle. Coraz więcej z nich posiada także napisy 
pozwalające zrozumieć treść nawet przy wyłączonym dźwięku. W ten 
sposób wideo może zainteresować odbiorcę, który wcale nie zamierzał 
go obejrzeć.

Badania GoMobi.pl pokazują, że miejsce dostępu do internetu i urzą-
dzeń mobilnych zaczyna determinować sposób oglądania wideo. Od-
twarzanie treści towarzyszy nam praktycznie wszędzie. Jest to wyraźna 
wskazówka dla twórców, a szczególnie dla marketerów, którzy chcą 
zwiększać widoczność marki w sieci i docierać do jak największej liczby 
użytkowników. Wideo to obecnie nie sama treść, ale też swoista forma, 
która musi być przede wszystkim elastyczna pod względem dostępno-
ści. A jak wskazują liczne raporty, ich liczba na rynku wciąż rośnie.
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Postęp technologiczny sprawia, że urządzenia, które do tej pory były 
tymi z najwyżej półki, po 2 - 3 latach są wypierane przez zupełnie nowe 
i bardziej zaawansowane. Prowadzi to do sytuacji, w której również 
konsumenci średnio co 2 lub 3 lata zmieniają smartfona. W ankiecie 
poprzedzającej badanie „Wideo mobile 2016” spytaliśmy użytkowników 
także o to, czy przy wyborze nowego urządzenia dbają o jak najlepsze 
parametry do oglądania i nagrywania wideo: przekątna ekranu, rozdziel-
czość, jakość kamery. Okazało się, że aż 66% osób faktycznie zwraca na 
to uwagę. 

Użytkownicy widzą coraz bogatszą ofertę obrazów audiowizualnych 
i chcą z niej korzystać. Sami również chcą produkować jak najlepszej 
jakości treści. Interesujące odpowiedzi padły w pytaniu dotyczącym 
jakości materiałów wideo. Okazuje się, że dla większości osób nie jest 
to obojętne. Najwięcej wskazań (30%) było tu na korzyść materiałów w 
jakości 720p, czyli materiałów HD. 26% stara się oglądać materiały w 
jeszcze wyższej jakości, czyli w Full HD (1080p). Dopiero trzecia odpo-
wiedź (20%) to „najchętniej oglądam wideo nadawane automatycznie”. 
Ciekawe, że gdy np. w YouTubie materiały uruchamiają się z tak zwane-
go defaultu, użytkownicy i tak chętnie sami wybierają preferowaną ja-
kość. 14% ankietowanych optuje za filmikami w 480p i o niższej jakości, 
13% już za wideo w 1440p, a 12% nie ma zdania na ten temat.

Interesujące dane uzyskaliśmy w pytaniu dotyczącym dźwięku w wideo 
odtwarzających się z automatu bez fonii. Aż 39% ankietowanych od-
powiedziało, że raczej włącza dźwięk, a 20%, że robi to zawsze. Twór-
cy wideo mobile powinni jednak pamiętać, że nie jest to powszechna 
praktyka. 41% nie włącza dźwięku, bądź nie przypomina sobie, żeby to 
robiło. Dlatego szczególnie publikujący na Facebooku powinni pamiętać, 
że warto zamieścić tam także napisy. Dzięki temu będziemy mieli pew-
ność, że materiał będzie czytelny zarówno dla jednych, jak i drugich. 

Polak średnio zaawansowany

Polscy użytkownicy doskonale znają trendy oraz nowinki technologicz-
ne. Wynika to nie tylko z raportu „Wideo mobile 2016”, ale również z 

wielu innych publikacji. Nawet, gdy w badaniu padło pytanie o rozpro-
pagowane przez Snapchata wideo wertykalne, 42% oglądających zade-
klarowało, że zna taki format. Ale tylko 17% preferuje pionowe filmiki. 
35% woli wideo poziome (horyzontalne), a dla 48% nie ma to znaczenia. 
Wertykalny format będzie jednak zyskiwał na znaczeniu, chociażby ze 
względu na rosnącą popularność Snapchata właśnie. Audi już w ubie-
głym roku promowało tak swoje samochody, chwaląc się przy tym 
wysokim odsetkiem wyświetleń reklamy do końca.

Respondenci ankiety GoMobi.pl sami uważają się za zorientowanych 
w kwestiach mobilnej konsumpcji wideo. 33% oglądających na urzą-
dzeniach przenośnych określiło siebie jako średnio zaawansowanego 
konsumenta, a 16% jako zaawansowanego. 14% uznało się innowato-
rem oraz fascynatem tej dziedziny. Jedynie 23% osób stwierdziło, że są 
zupełnie początkujący w tej materii.
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R E K L A M A

http://www.skyconcept.pl/produkty/filmkorporacyjny/
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Maciej Czekała
Head of mobile, Insys

Chyba dla nikogo nie jest zaskoczeniem, że większa część ankietowa-
nych zdecydowanie preferuje wideo w jakości HD. Dodatkowo, 26% 
ankietowanych preferuje jakość Full HD. Problemy, których znacznie 
rzadziej konsumenci są świadomi, to kwestie transferu oraz szybkości 
łącza. Aby zapewnić ciągłość odtwarzania, wprowadzono standard ada-
ptacyjnego streamingu wideo, które automatycznie dostosowuje się do 
prędkości łącza. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne i bezobsługo-
we, lecz może być kosztowne, gdy nasz pakiet danych jest ograniczony. 
Materiały wideo w jakości HD lub Full HD mogą pochłonąć powyżej 
gigabajta danych w godzinę, czego doświadczyłem na własnej skórze, 
podróżując po Polsce i oglądając spokojnie telewizję w telefonie. Spory 
pakiet skończył się bardzo szybko, a ja stałem się bardzo niezadowolo-
ny. 

Obecnie w Insys wdrażamy dwutorowe odtwarzanie wideo, które daje 
pełną kontrolę nad jakością materiału, pozwalając ustawić automatycz-
ne wykrywanie lub ręczne sterowanie rozdzielczością. Łącząc te dwa 
rozwiązania, wychodzimy naprzeciw wymaganiom użytkowników z 
różnych segmentów rynku, nie zamykając się na klientów z nieograni-
czonymi pakietami.
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R E K L A M A

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.interia.news&referrer=utm_source%3Dgomobi%26utm_medium%3Dgomobi%26utm_campaign%3Dgomobi%26anid%3Dadmob
https://itunes.apple.com/app/apple-store/id548261668?pt=584558&ct=gomobi&mt=8
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Skoro 41% badanych internautów przyznaje się do oglądania wideo na 
urządzeniach mobilnych, można było spodziewać się, że wykażą się oni 
też znajomością usług opartych na wideo. Ankietowani zapytani byli o 
serwisy wideo, aplikacje oraz usługi VOD.

Bezkonkurencyjnie najpopularniejszym serwisem wideo odwiedzanym 
na tabletach i smartfonach okazał się YouTube. Wskazało na niego aż 
51% respondentów. Sporo, bo 42% badanych, wyróżniło też Facebooka. 
Kolejne wybory przestawiają się następująco: cda.pl (19%); gazeta.tv i 
wrzuta.pl (po 14%); onet.tv (11%); wp.tv i spryciarze.pl (po 10%); vimeo.
com i liveleak.com (po 9%); dailymotion.pl (8%); patrz.pl i Twitter (po 
7%); interia.tv, smog.pl i pudelekt.tv (po 6%); kafeteria.tv (5%), metacafe.
com i maker.tv (4%); flickr.com (3%). 1% respondentów odpowiedziało, 
że ogląda „inne” serwisy, a 5% nie wiedziało, gdzie ogląda filmiki. 

Zaskakuje wysoka pozycja wrocławskiego serwisu cda.pl, który plasuje 
się w czołówce innych badań dotyczących wideo online. Niespodzianką 
jest za to dość wysoka nota witryn gazeta.tv, wrzuta.pl i spryciarze.pl. 
Serwis gazety plasował się zwykle dość nisko w badaniach PBI poświę-
conych portalom wideo w Polsce. Na należącą do Grupy WP wrzuta.
pl w badaniu wskazywano częściej, niż na portal wp.tv. A spryciarze.pl 
zdobyli niezłą pozycję, mimo że sami twórcy serwisu kojarzeni są dziś 
raczej z youtube’owym kanałem 5 Sposobów na...

Facebook przed YouTube

W pytaniu o aplikacje społecznościowe wykorzystujące wideo mamy 
zamianę miejsc w czołówce. Tu badani wyróżnili bardziej Facebooka, niż 
aplikację YouTube - przewaga tylko jednego punktu procentowego (46% 
i 45%). Okazuje się, że aplikacja kojarzona z wideo nieprzerwanie od po-
czątku swojego istnienia, musiała uchylić pierwszeństwa aplikacji, która 
z wideo kojarzona jest stosunkowo od niedawna. 

Dwie czołowe aplikacje nie mają jednak sobie równych. Następny w ko-
lejności Instagram zyskał 21% głosów. Kolejny był Snapchat, na którego 
wskazało 16% ankietowanych. Nieco mniej popularna okazała się apli-

kacja Twittera, zdobywając 11% głosów. Niemałą popularnością cieszy 
się też modny wśród amerykańskich celebrytów Keek – 9% odpowiedzi. 
Polacy chętniej korzystają z niego, niż z uznanego na świecie Vine’a – 
8% wskazań. Ten sam odsetek respondentów wskazał na zorientowaną 
na muzykę aplikację musical.ly. Nieco mniej popularne okazały się nie-
miecki Dubsmash (6%) i należąca do youtubera Casey’a Neistata aplika-
cja Beme (5%). 4% odpowiadających na pytanie przyznało, że korzysta 
z „innych” programów mobilnych, a 13% uznało, że nie wie, z jakich 
korzysta aplikacji.

VOD już dla YouTube

Gdzie konsumenci wideo mobilnego najchętniej oglądają filmy na żąda-
nie? 35% robi to na YouTubie. 22% korzysta w tym przypadku z player.
pl, serwisu należącego do TVN-u. 19% ogląda filmy na cda.pl. Z polsa-
towskiej Ipli korzysta 16% ankietowanych, z vod.tvp.pl 13%, a z należą-
cego do Onetu VoD.pl 12% badanych. Następne wskazania przedsta-
wiają się następująco: eska.tv (10%), nc+ GO (9%), Telewizja Tu i Tam 
oraz Netflix (po 8%), HBO GO (7%), Horizon Go (6%). 1% badanych 
odpowiedziało, że korzysta z „innych” usług tego typu, a 17%, że w ogó-
le nie korzysta z takich serwisów. Ciekawe jest to, że największa część 
badanych uruchamia YouTube’a, a nie typowe usługi VOD, by obejrzeć 
pełnometrażowy film. Dużą popularnością cieszą się serwisy należące 
do stacji telewizyjnych, ale już HBO GO wypada tu gorzej niż na przy-
kład Netflix, który na naszym rynku gości od niedawna.

Choć badani chętnie korzystają z serwisów VOD zaproponowanych 
przez stacje telewizyjne, dość rzadko oglądają kanały telewizyjne online. 
27% ogląda je na komputerze lub laptopie, 20% na smartfonie lub table-
cie, a 13% za pośrednictwem smart TV. Jednak 48% pytanych w ogóle 
nie ogląda takich kanałów w internecie. Zapewne oglądamy je raczej po-
przez telewizję tradycyjną, a w internecie szukamy innego rodzaju treści.

20 zł za wideo premium

Wysoki odsetek wyświetlających długie filmy na YouTubie sygnalizuje 
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też, że chętniej oglądane są treści bezpłatne. 31% osób zapytanych o 
to, jaką kwotę byłoby w stanie przeznaczyć na mobilny dostęp do treści 
premium, takich jak materiały filmowe czy sportowe, odpowiedziało, 
że nie chce płacić za nie w ogóle. 15% zapłaciłoby około 20 zł za mie-
siąc. 13% już tylko 5 zł, a 12% 10 zł miesięcznie. Po 9% ankietowanych 
przeznaczyłoby 15 albo 30 zł, a 7% nawet 50 zł. 100 zł miesięcznie 
zapłaciłoby 3% osób, a 200 zł tylko 1% respondentów. Łatwo więc za-
obserwować, że osoby, które skłonne byłyby płacić za dostęp do wideo 
premium, przeznaczyłyby na to najchętniej taką sumę, jaka jest obecnie 
potrzebna, by mieć np. dostęp do mobilnego streamingu muzyki w Spo-
tify Premium.

Podsumowując

YouTube wciąż wydaje się pozostawać liderem w obszarze wideo inter-
netowego. Jednak rozwój Facebooka w zakresie krótkich form filmo-
wych oraz nasze przyzwyczajenie do tego serwisu sprawiają, że spoty-
kamy się tam z treściami wideo na porządku dziennym. Choć internauci 
z pewnością często nawet nie zauważają, kiedy film z posta na Facebo-
oku pochodzi faktycznie z tego serwisu, a kiedy np. z YouTube’a, przy-
znają, że częściej korzystają z aplikacji Facebook, niż aplikacji YouTube. 
Prawdopodobnie do tej drugiej wracać będziemy częściej, gdy pojawi 
się tam funkcja live. Jednak przywiązani pozostaniemy bardziej do ikonki 
Facebooka w naszych urządzeniach mobilnych. Przypuszczalnie Insta-
gram i Snapchat, które są całkowicie serwisami mobilnymi, będą wciąż 
ze sobą konkurować. A popularność będzie rosła dla jednego i drugiego.

Ciekawe, że mniej rozpoznawalne aplikacje wykorzystujące wideo, też 
nie są nam obce. Na pewno w zaznajomieniu się z nimi pomagają obser-
wowani przez nas celebryci. Kto wie, jaki procent osób znałoby Keek, 
gdyby nie profil Maffashion w tej aplikacji. Garniemy się też tam, gdzie 
gromadzą się nowe społeczności i gdzie możemy pokazać swój talent i 
rozpocząć rywalizację – np. na musical.ly.

Filmy pełnometrażowe wciąż oglądać będziemy najchętniej za darmo i 
tam, gdzie nie napotkamy na skomplikowany proces rejestracji. Nawet 

jeśli do Polski wejdzie w końcu płatna usługa YouTube Red, wygrywać 
będą raczej bezpłatne kanały z reklamami. Ci nadawcy, którzy dostar-
czać będą ciekawe treści za opłatą, będą musieli proponować relatyw-
nie niskie ceny i ciekawe pakiety. W przeciwnym razie internauci wciąż 
szukać będą filmów w serwisach takich jak cda.pl. To niemałe wyzwanie, 
bo użytkownicy gotowi są płacić za usługi VOD tyle, co za streaming 
muzyki, a koszty licencji i przesyłu danych w obu przypadkach wyraźnie 
się różnią.

Doszliśmy też do momentu, kiedy to telewizja tradycyjna potrzebuje 
gwiazd z internetu, kiedy bardziej niż o celebrytach zaczynamy mówić 
o „ceWEBrytach”. Ajgora Ignacego można zobaczyć w 4fun.tv, na TVP2
widzieliśmy już Radka Kotarskiego i Rezigiusza. Wszyscy pokazali się
jako prowadzący. Choć telewizja nieźle radzi sobie w sieci, rozwijając
także swoje profile społecznościowe i dominując w obszarze VOD, to
świat vlogerów może z powodzeniem funkcjonować i bez niej. To tele-
wizja wciąż będzie musiała doinformowywać się w tematyce interneto-
wych nowinek. A prócz kręgu popularnych youtuberów przyjdzie i pora
na zainteresowanie snapchaterami czy instagramerami.
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Agnieszka Maciaszek
Mobile&Video Director w Interii

Nie dziwi fakt, że YouTube zajmuje pierwsze miejsce jako najpopular-
niejszy serwis, w którym Polacy oglądają wideo (nie tylko mobilne, ale 
również desktopowe) oraz, że tuż za nim uplasował się Facebook. Gi-
ganci sukcesywnie zagarniają rynek reklamowy, obecnie coraz bardziej 
wykorzystując rosnącą popularność treści multimedialnych. Niestety 
nie zaskakuje również fakt, że na miejscu trzecim najpopularniejszych 
serwisów, w których oglądane jest wideo na urządzeniach mobilnych, 
uplasował się serwis z pirackim treściami. Mimo działań edukacyjnych 
podejmowanych na rzecz legalnej kultury i działań prawnych podej-
mowanych w tym zakresie, aż 94% osób poszukujących wideo w sieci, 
korzysta z serwisów oferujących nielegalny dostęp do treści. 

Widać tu też wyraźnie, że użytkownicy mobilni oprócz krótkich form 
coraz częściej oglądają na swoich urządzeniach filmy i seriale. Dosyć 
często użytkownicy oglądają też materiały wideo w telewizjach interne-
towych największych polskich portali, co cieszy tym bardziej, że treści 
dostarczane przez te serwisy są zwykle unikalne i bardzo różnorodne. 
Twórcy aplikacji również dostrzegają ogromny potencjał wideo, oprócz 
wspomnianego już YouTube’a i Facebooka, także Instagram, Snapchat i 
Twitter umożliwiają nie tylko oglądanie, ale także dodawanie materiałów 
tego typu, z czego ci skwapliwie korzystają. Użytkownicy Snapchata 
oglądają 10 mld filmików dziennie, Twitter zwiększył niedawno limit 
filmów do 140, a Instagram do 60 sekund. Wideo mobilne ma się świet-
nie, a będzie jeszcze lepiej!

Maciej Czekała
Head of mobile, Insys

Oglądanie wydarzeń sportowych staje się coraz popularniejsze na urzą-
dzeniach mobilnych. Jest to naturalne zjawisko w dobie społeczeństwa 
mobilnego, które przestaje być ograniczane miejscem oraz czasem. Kon-
sumenci coraz częściej wymagają, aby usługa była dostępna na urządze-
nia mobilne, gdyż telefon oraz tablet stają się przodującymi narzędziami 
do konsumpcji multimediów. Wynika to z faktu, że są oni przyzwyczaje-
ni, że mogą mieć dostęp do wszystkich treści zawsze i wszędzie. 

Same treści też powinny być dostępne nie tylko w czasie emisji, ale tak-
że po - w formie catch-up. Badania pokazują, że użytkownicy nie boją 
się rozwiązań premium - aż 69% ankietowanych deklaruje, że jest skłon-
na zapłacić za taką usługę, aby mieć dostęp do stabilnego i łatwo do-
stępnego rozwiązania. Na polskim rynku mamy już dedykowane rozwią-
zania w tym obszarze, takie jak np. Canal+ Sport Online, dostępne dla 
abonentów nc+. Kolejnym krokiem będą aplikacje oparte o mały abo-
nament lub model pay per view umożliwiający zakup tylko konkretnego 
wydarzenia sportowego, tak aby uniknąć płatności za treści, z których i 
tak nie zamierzamy korzystać. 

Sport to duży rynek z ogromnym potencjałem rozwojowym w zakresie 
mobile wideo. Przewiduję, że zobaczymy sporo zmian w tym segmencie 
w przeciągu kolejnych kilku lat.
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Jarosław Śliżewski
Dyrektor ds. produktów mobilnych i wideo w Gazeta.pl

Przyszłość wideo należy do mobile, a przyszłość mobile należy do wideo 
- to od kilku lat jest dość oczywiste. Proces ten przyspieszyło masowe 
serwowanie krótkich plików wideo w aplikacjach społecznościowych, 
których dziś w zasadzie nie da się używać bez wideo. Z tą samą intencją 
zaczęliśmy w ubiegłym roku zmieniać naszą produkcję wideo, serwisy 
i aplikacje grupy Gazeta.pl. Wyniki raportu potwierdzają, że idziemy w 
dobrym kierunku.

M.in. zmieniliśmy priorytety, dostosowując większość produkcji wideo 
do smartfonów: skróciliśmy je, przyspieszyliśmy, wprowadziliśmy napisy 
i testy materiałów na małych ekranach, stworzyliśmy też nowe formaty 
dedykowane social mediom i mobile, jak informacyjne „Wideonewsy” i 
kulinarny „Haps”.

Mobile to nie tylko mały ekran - to też zupełnie inne zachowania, 
oczekiwania i preferencje widza, których raczej nie zaspokoi produkcja 
telewizyjna czy „paratelewizyjna”. Pozytywne opinie zbiera też aplikacja 
Gazeta.pl LIVE, która - używając natywnego playera wideo - połączy-
ła feed tekstowy, zdjęciowy i wideo, podobnie jak Facebook. Praca z 
kamerą to codzienność wysłanników Sport.pl np. na igrzyska w Rio. 
Relacje na żywo, snapy i wywiady świetnie oddają emocje, których 
użytkownicy szukają w mediach mobilnych. Prawda, jaką niesie ze sobą 
transmitowanie zdarzeń, jest dla odbiorców ważniejsza, niż jakość obra-
zu czy montaż. 

Bardzo mnie też cieszy wynikająca z badania pozytywna percepcja 
reklam wideo na mobile – bez nich nie mielibyśmy za co tworzyć tre-
ści. Byłoby świetnie, gdyby za wzrostem wideo na komórkach, szybciej 
podążał rynek reklamy. 

Klip 10-15-sekundowy na urządzeniu mobilnym jest lepszy niż 
20-30-sekundowy przeniesiony wprost z internetu. Dostosowanie re-
klam do kanału mobile pozwala nam jako wydawcy pracować nad dużo 
lepszą równowagą pomiędzy kontentem, a przekazami reklamowymi.
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Autor: Tomasz Szulkowski, Head of Mobext (Havas Media Group)
 
Wyniki badania GoMobi.pl jednoznacznie wskazują, że potencjał wideo 
w kanale mobile jest imponujący, a jesteśmy dopiero na początkowym 
etapie zagospodarowywania tego kanału przez biznes reklamowy. Ze 
względu na swoje cechy, mobile różni się od desktopu. Warto zatem 
zebrać zestaw dobrych praktyk, w jaki sposób przygotować kampanię, 
aby spotkała się z zainteresowaniem ze strony konsumentów.

Kampania wideo powinna być multiscreeningowa, ale z przesłaniem 
mobile first

Według raportu „Wideo mobile 2016” już 41% osób w Polsce zadekla-
rowało, że ogląda materiały wideo online na smartfonie bądź tablecie. 
Wyniki wyraźnie wskazują, że mobile stał się popularnym i masowym 
kanałem, zaś w przeciwieństwie do telewizora, towarzyszy nam 24h/7. 
Planujmy zatem działania tak, żeby dać konsumentowi szansę obejrze-
nia spotu reklamowego, zanim wieczorem zasiądzie przed ekranem TV.

Wyniki badania wskazują, że dystrybucja wideo odbywa się głownie na 
czterech/pięciu platformach: YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat. 
Zatem za pierwszą rekomendacją przemawia kolejna - przy odpowied-
nim doborze grupy odbiorców, mamy o wiele większe szanse dotrzeć do 
konsumenta, niż w trakcie bloku reklamowego na dużym ekranie. 

Mobile nie ma jeszcze problemu adblocków

To problem, z którym mierzy się dziś desktop, a Polska z wynikiem 42%1 
jest w czołówce niechlubnego zestawienia. W przypadku mobile przyj-
muje się, że ten wskaźnik wynosi poniżej 5%, wiec możliwość dotarcia z 
reklamą jest o wiele większa. 

Na korzyść mobile wpływa fakt, że znaczna część ruchu odbywa się w 
aplikacjach, a nie poprzez przeglądarki internetowe, które mają moż-
liwość instalacji wtyczek blokujących reklamy. Dodatkowy argument 
to np. znacznie lepiej rozwinięte mechanizmy reklamy natywnej, która 
wynagradza użytkowników wirtualną walutą, w zamian za obejrzenie 
spotu z listy ofert, z których użytkownik dowolnie wybiera wg własne-
go uznania (tzw. rewarded engagement). Każde zadanie jest opisane 
(obejrzyj spot/zainstaluj aplikację) wraz z ilością wartości bonusu, który 
zostanie przyznany za jego wykonanie.

Case study kampanii2 realizowanych w tym modelu wskazuje jedno-
znacznie, że to sprawdzone i efektywne rozwiązanie. Wskaźnik CV 
(Completed Views) oscyluje tam na poziomie blisko 90%, co stanowi 
niemal ewenement w świecie mediów. Rozwiązanie jest dostępne 
głownie w grach i aplikacjach randkowych, które nie cieszą się jeszcze 
popularnością wśród reklamodawców, ale biorąc pod uwagę wskaźniki 
zaangażowania, jakie generują, należy spodziewać się, że wkrótce zosta-
ną dostrzeżone przez największe marki.

Właściwe proporcje

Dużym błędem powielanym przez marketerów jest adaptacja forma-
tów desktopowych do mobile, przez co niektóre elementy po przeska-
lowaniu stają się zupełnie nieczytelne. Są nimi m.in. zbyt małe napisy 
na ostatniej klatce spotów finansowych, które zawierają istotne uwagi 
ustawowe (np. wysokość oprocentowania RRSO), zaś w przypadku pro-
duktów FMCG właściwy oraz wyraźny montaż packshotów.

1 Źródło: http://www.cloudtechnologies.pl/
2 Źródło: http://b.ssacdn.com/brandconnect_demos/mobile_demo_general/spiderman2_on_lovoo.html 

http://www.cloudtechnologies.pl/
http://b.ssacdn.com/brandconnect_demos/mobile_demo_general/spiderman2_on_lovoo.html
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Z mojej obserwacji wynika, że kreacje mobilne są przygotowywane i 
prezentowane na dużych ekranach w salach konferencyjnych oraz bazu-
ją na filmie w jakości HD, gdzie wszystkie detale są doskonale widoczne. 
Rzadko kiedy prezentacja agencji odbywa się na smartfonie, nie mówiąc 
już o tanich modelach za przysłowiową złotówkę, które stanowią istot-
ną masę na polskim rynku. Kluczowe są też testy kreacji na łączu 3G, 
a nie na szybkim Wi-Fi. Współczesne adserwery dostosowują jakość 
streamu do szybkości łącza, ale warto „organoleptycznie” sprawdzić, czy 
nasza kreacja będzie wystarczająco czytelna także w gorszej rozdziel-
czości.

Krótki lecz treściwy kontent

Ankietowani badania odpowiedzieli, że czas reklamy wideo mobile, 
który chętnie obejrzą, powinien mieć do 30 sekund (13%). Następne w 
kolejności są: materiał do 1 minuty oraz do 2 minut - odpowiednio 12 i 
9%. Dalej mamy tzw. materiały microwideo (kojarzone głównie z Vinem 
i Instagramem), czyli do 6 s. i 15 s. Okazuje się, że 7% preferuje tylko 
takie materiały, które da się pominąć (tzw. funkcja skip). Wraz z rosną-
cym natłokiem reklam w mobile, zwolenników funkcji skip z pewnością 
przybędzie. Warto już teraz tak ją przygotować, aby kluczowy przekaz 
i Call-To-Action został zawarty w pierwszych sekundach filmu. To tak-
że kolejny kontrargument za adaptacją spotu z TV, gdzie jest całkowity 
brak opcji pominięcia.

Spot internetowy ma o wiele większe szanse spotkać się z zaintereso-
waniem, jeśli przed premierą w telewizji ma premierę w online. Odkryto 
to już kilka lat temu, ale wciąż nie jest powszechnie stosowane. Warto 
pamiętać o efekcie viralowym, a także starać się stworzyć background 
PR w social mediach. Ograny spot TV w sieci będzie pomijany, przez co 
ostatecznie efektywność całej kampanii okaże się gorsza.

Kreacja wideo, którą dobrze ogląda się z dźwiękiem oraz bez

Wg badania GoMobi.pl 61% konsumentów ogląda wideo z wyłączo-
nym defaultowo dźwiękiem, a tylko 20% zawsze włącza dźwięk. Warto 

to uwzględnić przy kreacji i przegotować spot w taki sposób, żeby był 
zrozumiały również bez dźwięku – np. na Facebooku coraz bardziej po-
wszechne staje się stosowanie przy filmach napisów. Sam motyw ciszy 
może być fajnym pomysłem do wykorzystania np. w reklamie pojazdów 
z napędem elektrycznym.

Wideo na żywo

Już 1/4 przebadanych internautów spotkała się z formatem live stream, 
z czego najpopularniejsze platformy (Facebook, Meerkat, Periscope) 
funkcjonują głownie na smartfonach, więc założenie, że to format de-
dykowany dla mobile, można uznać raczej za słuszne. Live stream staje 
się istotny wraz ze wzrostem aktywności marek na eventach. Nieprzy-
padkowo coraz więcej brandów angażuje się w masowe festiwale typu 
Open’er, Woodstock etc. Dzięki prywatnym transmisjom udostępnia-
nym na platformach social media, uzyskują one darmowy zasięg oraz 
znakomicie budują pozytywne skojarzenia z marką.

360°

Wideo 360° to z kolei wstęp do zupełnie nowego świata wciągającego 
spektakularnymi doznaniami Virtual Reality. Oculus Rift wyznaczyło 
kierunek, ale spektakularny sukces przyszedł w momencie, kiedy do 
odtwarzania VR zaprzęgnięto smartfony wsunięte do specjalnych okula-
rów, czego synonimem stał się projekt Google Cardboard.

Zupełnie nowe możliwości otwierają się tutaj przed reklamodawcami. 
Pionierzy produkcji zyskują dodatkowo otoczkę innowatorów, a co za 
tym idzie ogromne zasięgi organiczne.

Obecność w głównych aplikacjach: YouTube, Facebook, Snapchat

Według raportu „Wideo mobile 2016” dwa najpopularniejsze serwisy 
wideo wśród mobilnych użytkowników to YouTube i Facebook - odpo-
wiednio 51 i 42% ankietowanych. Zaś w przypadku aplikacji mobilnych 
wykorzystujących wideo kolejność ta jest zamieniona. Facebook ma 
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46% odpowiedzi, a YouTube 45%. Na kolejnych miejscach jest Instagram 
(21%), Snapchat (16%), Twitter (11%). YouTube jest też najpopularniejszą 
stroną bądź aplikacją do oglądania filmów na żądanie za pośrednictwem 
urządzenia mobilnego.

Rekomendacje dla marketerów - warto, aby wideo mobile ads jak naj-
bardziej przypominały kontent tworzony przez użytkowników najpo-
pularniejszych serwisów. Materiał ma być jak najbadziej autentyczny. 
Nagranie i montaż szybciej zróbmy z tak zwanej „ręki”, a nie jak do tej 
pory w studiu.

Oglądanie wideo w pionie i poziomie

Według platformy Celtra specjalizującej się w dostarczaniu formatów 
rich media i hostingu kreacji, 98%3 użytkowników surfuje po internecie 
trzymając telefon pionowo (vertical). Aktualnie dominuje poziom, jednak 
dla optymalnego komfortu dobrą praktyką jest, aby wideo emitowane 
było także w formacie pionowym. Format wertykalny otwiera sporo no-
wych kreatywnych możliwości dla twórców. Wpisuje się także w trend 
wideo 360°.

„Drive to store” czyli generowanie odwiedzin w POS

Głównym wyróżnikiem mobile w świecie reklamy jest możliwość geo-
lokalizacji. Oprócz emisji reklamy w kontekście miejsca i czasu, warto 
też wykorzystać możliwości nawigacji do najbliższego POS. Mechanizm 
sprawdzi się w przypadku sieci o dużym ogólnopolskim zagęszczeniu, 
np. stacje Orlen, sklepy Lidl, Rossmann etc.

3 Źródło: http://www.slideshare.net/celtra/outstream-video-advertising-with-celtra-56240883 

http://www.slideshare.net/celtra/outstream-video-advertising-with-celtra-56240883
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Jakich twórców wideo znamy?
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65% respondentów zapytanych o to, jakich zna twórców wideo inter-
netowego, było w stanie wymienić co najmniej jednego z nich. W zde-
cydowanej przewadze wskazywali autorów kanałów serwisu YouTube. 
Najbardziej zorientowani wypisali nawet 30 ulubionych vlogerów. Nieco 
większą orientacją wykazały się tutaj kobiety, niż mężczyźni. Najspraw-
niej imiona i pseudonimy twórców wyliczały osoby w przedziale wieko-
wym 15 – 34 lata. Zaledwie kilka razy padła nazwa vlogera zagraniczne-
go (np. Bart Baker), a przytłaczająca większość to autorzy z rodzimego 
podwórka.  

Najbardziej znani są pranksterzy

Najczęściej w odpowiedziach przewijał się kanał AbstrachujeTV. Wska-
zało na niego 9% osób śledzących vlogi. 8% wytypowało Blowka i 
kolejne 8% kanał SA Wardega. Oprócz AbstrachujeTV i Sylwestra War-
dęgi, badani z łatwością wymieniali innych zgrywusów i pranksterów. 
Nie zabrakło miejsca dla kanałów: Z Dupy, smiechawaTV, Ravgor.TV, 
Cyber Marian, TheChwytak, czy Wapniak. Ankietowani wykazali też 
niemałe obeznanie w temacie vlogerów kojarzonych z grami komputero-
wymi. Prócz kanału Blowek, najczęściej wspominano o: Rezigiusz, Stuu, 
IsAmUxPompa, izak Live, ROJSON, Gimper, czy Buki. Nieco rzadziej 
wyróżniano autorów komentujących otaczającą nas rzeczywistość. Poza 
szeroko rozpoznawanym AdBusterem, wskazywano zwykle na koloro-
wyvlog, Ajgora Ignacego, Krzysztofa Gonciarza, czy Niekrytego Krytyka. 

Spośród vlogów edukacyjnych wyszczególniono przede wszystkim: 
Polimaty, Mówiąc Inaczej i Historia bez cenzury. Oprócz kanału Red 
Lipstick Monster, dość rzadko przywoływano twórców skupiających 
się na modzie i urodzie. Wyróżniono jednak: Maffashion, stylizacjeTV i 
maxineczka. Zwrócono także uwagę na kanał modowy dla mężczyzn – 
Czas Gentlemanów. 

Jeśli chodzi o sport, pojawiały się przede wszystkim kanały fitness: 
DEYNN & MAJEWSKI, WarszawskiKoks, Ewa Chodakowska. Nie zapo-
mniano też o wywiadach wideo (20m2, Duży w Maluchu), kulinariach 
(paei100, Kotlet.TV) i filmach „zrób to sam” (5 Sposobów na...). Niewiele 

uwagi poświęcono vlogom o podróżach, motoryzacji i technologii. No-
wym trendem mogą za to okazać się kanały dla fanów gry Pokemon GO. 
Wymieniano tu: Hikomikos.pl i PokeTrener Kushi.

Choć ankietowani pytani byli o wymienienie konkretnych twórców 
wideo, ujawniali swoje przywiązanie do dużych kanałów muzycznych 
i serii filmów animowanych. Miłośnicy gier byli w stanie wyróżnić dość 
początkujących graczy, a nawet kanały z muzyką z gier. Często wskazy-
wano także na stosunkowo nowe osobowości w świecie wideo. Warto 
wymienić: Karolka, który i gra, i rozbawia; Marcina Dubiela, który podej-
muje się przeróżnych challenge’y, młodego gadułę Po Prostu Patryka, 
czy aktora Cezarego Pazurę. Zdarzało się także, że wspominano kanały 
nieaktywne od lat – TOSIEWYTNIE.

Spora część respondentów, która wskazywała na humorystyczną twór-
czość to ci, którzy chętnie oglądają wideo na urządzeniach mobilnych. 
Animatorzy porad dla graczy korzystają tutaj z kolei głównie z kompute-
rów stacjonarnych.

Twórcy mobilni

65% osób skonfrontowanych z pytaniem o twórców wideo publikują-
cych w aplikacjach, takich jak Instagram, Vine, czy Snapchat, odpowie-
działo, że w ogóle nie zna takich autorów. Najbardziej rozpoznawalna 
wśród badanych okazała się jednak trenerka Ewa Chodakowska. Wska-
zało na nią 6% ankietowanych. Po 4% przypadło graczowi StuuOfficial 
oraz kontrowersyjnej SexMasterce. Szafiarkę Maffashion oraz youtube-
ra Marcin Dubiela wskazało 3,5% osób. Niejednokrotnie wymieniono 
także: youtubera AdBustera, modela Rafała Jonkisza, youtuberkę Red 
Lipstick Monster oraz blogerkę littlemooonster96. Większą znajomością 
wykazały się tutaj kobiety, a pytanie sprawiło najmniej trudności oso-
bom w wieku 15 – 34 lata.

Większość wyróżnionych wyżej twórców popularna jest i na Instagra-
mie, i na Snapchacie. Ewa Chodakowska i Maffashion stanowią pierwszą 
piątkę polskiego Instagrama i pierwszą dzisiątkę polskiego Snapchata. 
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SexMasterka plasuje się na pierwszej pozycji na Snapchacie w naszym 
kraju. Zabrakło nieco snapchaterów, którym popularność przyniosłaby 
twórczość w tej aplikacji właśnie. O słynnym Shondurasie, czy polskim 
matpaszkiewiczu zaledwie wspomniano. Twórców filmików z aplikacji 
Vine wskazywano sporadycznie. Wymieniono: Logana Paula, Patricka 
Bernesa, Brandona Bowena i Marcusa Johnsa.

W oczekiwaniu na polskich vinerów i snapchaterów

Charakterystyczna wartość 65% dobrze odzwierciedla naszą znajomość 
twórców wideo online. Tyle samo procent jest w stanie wskazać zna-
nych youtuberów, co nie jest w stanie wskazać autorów świata mobilne-
go. Z drugiej strony respondenci bez trudu wymienili twórców z top 20 
polskiego YouTube’a i top 10 polskiego Snapchata. 

O ile wyróżnieni youtuberzy to twórcy swoją działalność koncentrujący 
właśnie na YouTubie, o tyle wymienieni twórcy mobilni, to osoby znane 
głównie z innej działalności. Wciąż brakuje nam polskich vinerów czy 
snapchaterów z krwi i kości. Nie zaskakuje też brak odniesień do wideo 
na Facebooku, gdzie wciąż trudno mówić o vlogerach skupionych na 
tym serwisie. Chcemy oglądać przede wszystkim rozrywkę i naszych 
idoli. Gdy w ręku mamy tablet lub smartfon, nie mamy ochoty na relacje 
od graczy, chyba że właśnie występują „po godzinach”. Ale rozwój tech-
nologii VR na pewno wkrótce znów rozbudzi mobilne preferencje fa-
nów gier. Niepokojące jest z kolei to, że połowa osób kojarzących profil 
SexMasterki to osoby niepełnoletnie. 

Wyniki badania potwierdzają też fakt, że w wideo przestrzeni wciąż jest 
miejsce dla mniej popularnych tematów, takich jak choćby moda męska 
i podróże. 
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Kamil Bolek
PR & Brand Manager LifeTube

Od kilku lat co roku słyszymy, że nastał rok mobile. Na początku 2016 
jako LifeTube również dołączyliśmy do tego chóru - z tą różnicą, że 
mówimy o roku mobile… wideo. Dawno, dawno temu, w odległej epo-
ce - czyli w 2011 roku, liczba wyświetleń na urządzeniach mobilnych na 
YouTube globalnie wynosiła 6%. Aktualnie to ponad 50% na YouTube 
i 65% na Facebooku! W Polsce jest dość podobnie i statystyki naszej 
sieci (a to jedna z największych w Polsce prób, bo: 230 niemuzycznych 
kanałów, 213 mln wyświetleń miesięcznie i 27,5 mln subskrybentów) 
również to potwierdzają. W ciągu ostatnich 90 dni (maj - sierpień) aż 
54% wyświetleń na YouTube w sieci LifeTube pochodziło z urządzeń 
mobilnych. Imponujący jest również średni watchtime jednego wideo 
(rok temu wynosił 3:47, obecnie 4:10), który praktycznie nie ustępuje 
desktopom (4:37). 

Wyniki potwierdzają oczywistą tezę, że odbiorcy chcą mieć dostęp do 
wideo zawsze i wszędzie (w autobusie, w poczekalni itp.), oglądać filmy 
w najwygodniejszy dla siebie sposób (np. leżąc na kanapie) i korzystać 
z najnowszych interaktywnych rozwiązań (jak coraz bardziej popularne 
wideo sferyczne - tzw. 360 - i VR). Wnioski dla markaterów płynące z 
tych statystyk są dość proste. Wideo mobile ma ogromny zasięg, który 
stale rośnie i - w przeciwieństwie do telewizji - nie jest medium towa-
rzyszącym. Jest oglądane z wyboru, długo i z pełną uwagą. Z istnienia 
tak ogromnej przewagi wideo mobile, nad tradycyjnym spotem telewi-
zyjnym powinien zdawać sobie sprawę każdy marketer.
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Marketer/Klient: 

Vistula Group S.A. 

Agencja: 

AdPrime

Czas trwania kampanii (akcji):

kwiecień 2016

Wykorzystane media: 

Witryny mobilne oraz sieć AdPrime WiFi.

Cel:

Kampania wizerunkowa promująca kolekcje koszul marki Wólczanka 
wiosna/lato 2016. 

Opis:

W kampanii wykorzystano dwa formaty interstitial mobile i rich media z 
wideo.

Komentarz:

W większości realizowanych przez nas kampanii mobilnych wykorzy-
stujemy formaty wideo. Analizując ich wyniki widzimy, że poziom za-
angażowania użytkownika jest kilkukrotnie wyższy, niż w przypadku 
standardowych banerów. Wyniki z kampanii AdPrime, w których użyto 
format rich media z wideo, współczynnik Video Engagement Rate wy-
niósł 2-8%. Formaty nie zawierały funkcji autoplay, a użytkownicy, aby 
je odtworzyć, musieli włączyć przycisk play na banerze.

To dużo więcej, niż reklam mobilnych bez wideo. Statystyki dla całego 
rynku pokazują, że średni CTR reklam display na urządzeniach mobil-
nych jest wyższy od tych na komputerach i oscyluje w granicach 0,84% 
na smartfonach i 0,87% na tabletach, zaś na komputerach wynosi 
0,73%. W sieci AdPrime zdarzają się też kampanie mobile na poziomie 
0,2%.

Kliknij i zobacz wideo:

https://www.youtube.com/watch?v=GXbZmmM_veM
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AdPrime™

Mobile is the future of everything
Rich Media
Produkcja reklam
i realizacja kampanii

Reklama Wi-Fi
Unikalny kanał komunikacji. Docieramy do 
użytkowników w ponad 1000 lokalizacji

Mobile Video
Realizacja efektywnych kampanii  
z wykorzystaniem formatów video

R E K L A M A

http://adprime.pl
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Od kilku lat możemy obserwować dynamiczny rozwój rynku wideo. 
Jednym z kluczowych jego segmentów jest wideo online – najszybciej 
rosnący i przynoszący duże zyski. Na rynku polskim wydawcy stale kon-
kurują ze sobą o tytuł lidera, realizując różne strategie rozwoju wideo w 
internecie. 

Na wyróżnienie zasługuje jedna z nich – konsekwentna strategia posze-
rzania oferty Grupy Onet-RAS Polska. To pierwszy wydawca interneto-
wy, który kładzie nacisk na długie, cykliczne treści wideo własnej pro-
dukcji – w tym emitowane na żywo. Grupa Onet-RAS Polska jest dzisiaj 
niekwestionowanym liderem segmentu wideo online i zawdzięcza to 
własnym formatom, programom i współpracy z coraz większą ilością 
partnerów polskich i zagranicznych. 

Serwis VoD.pl należący do grupy to obecnie największy legalny serwis 
wideo na życzenie w Polsce. W jego ofercie możemy znaleźć 8 tysięcy 
pozycji filmowych, popularnych seriali, filmów fabularnych i dokumen-
talnych, a także bajek i programów dla dzieci. 

Serwis WWW, platformy Smart TV oraz aplikacje na iOS i Androida 
oferują dostęp do materiałów bezpłatnych oraz płatnych w jakości HD. 
Ponadto dzięki realizacji własnych produkcji możemy oglądać nowe pro-
gramy publicystyczne, lifestyle’owe, sportowe i rozrywkowe.

Autorska 40-tka Onetu

W tym roku Grupa Onet-RAS Polska wyprzedziła o krok konkurencję 
prezentując wiosenną ramówkę programów wideo własnej produkcji, 
dostępnych jedynie online. Onet podszedł do tematu bardzo ambitnie i 
z dużym zaangażowaniem. Jako pierwszy wydawca przeprowadził spek-
takularny transfer znanych dziennikarzy telewizyjnych i ekspertów do 
internetu. Jednym z głośniejszych nazwisk był Tomasz Lis. Wśród zna-
nych osobistości telewizyjnych, które otrzymały własny program znalazł 
się m.in. Michał Broniatowski z „Twarze Biznesu”, Tomasz Jachimek z 
„Żółte papiery”,  Bartosz Węglarczyk z emitowanym na żywo „Subiek-
tywny” oraz Michał Pol z jednym z ważniejszych formatów „Euro Misja 

2016”. Wśród oferty programowej pojawiły się również kolejne edycje 
programów: „Lustro” Pauliny Młynarskiej, „Mordor na podsłuchu” oraz 
Zbyszek Urbański w „Urbański Testuje”. Współtwórcami nowych treści 
zostali również Łukasz Grass, Marcin Cejrowski oraz Tomasz Raczek. Ra-
mówka objęła w sumie ponad 40 produkcji własnych Onetu, w tym 15 
nowości i 6 cyklicznych programów nadawanych na żywo. To pierwsze 
tego typu działanie grupy medialnej na tak szeroką skalę, szczególnie 
biorąc pod uwagę ostatni rodzaj programów, które w Polsce stanowią 
ewenement. 

Siła najlepszych formatów

Transfer Tomasza Lisa z mediów tradycyjnych do serwisu online okazał 
się wyjątkowo spektakularnym przedsięwzięciem. Jeden z najbardziej 
wpływowych dziennikarzy publicystycznych w Polsce zdecydował się 
kontynuować spotkania ze swoją publicznością właśnie w formie pro-
gramu na żywo dostępnego tylko w internecie. Program znanego dzien-
nikarza, prowadzony na żywo stał się najchętniej oglądanym formatem 
w historii serwisu. Widać to po wynikach oglądalności pierwszego 
sezonu – suma wyświetleń – 30 mln, średnia liczba wyświetleń odcinka 
1,4 mln. Widz programu poświęcił przeciętnie ponad 25 minut na obej-
rzenie odcinka w ramach platformy VoD.pl.

Kolejnym najlepszym formatem okazała się „Euro misja 2016”. Onet ba-
dając trend i zaangażowanie Polaków w narodowy sport zdecydował się 
wystartować z programem na kilka miesięcy przed ceremonią otwarcia 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, angażując w ten format najlepszych 
i najbardziej cenionych ekspertów oraz komentatorów właśnie w tej 
kategorii. W trakcie tegorocznego turnieju Euro Grupa Onet-RAS Polska 
wyemitowała serie materiałów wideo przygotowywanych codziennie ze 
studia w Warszawie i bezpośrednio z Francji. Zgodnie z danymi prezen-
towanymi przez Onet program obejrzało w sumie 50 mln widzów.

W tym roku Onet należy również wyróżnić za transmisje na żywo festi-
walu Open’er, dostępną za darmo dla wszystkich użytkowników. Serwis 
zapewnił fanom muzyki, którzy nie mogli być w Gdyni, możliwość obej-
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rzenia ponad 30 koncertów z każdego dnia widowiska na dedykowanym 
kanale www.opener.onet.tv. Ponadto, były one transmitowane w dwóch 
osobnych oknach playera, dzięki czemu użytkownicy mogli wybierać 
między koncertami odbywającymi się w tym samym czasie. Statysty-
ki podsumowujące wydarzenia wyglądają imponująco – transmisje na 
żywo zanotowały w sumie ponad 6,5 mln odtworzeń. Każdego dnia 
koncerty na żywo oglądało ponad 500 tysięcy użytkowników. Jak widać 
streaming wydarzeń online i programów na żywo przyniósł Grupie Onet 
wyniki pozycjonujące segment wideo, jako lidera w tej kategorii.  

Ilość w parze z jakością

Obserwując na bieżąco rozwój wideo można śmiało powiedzieć, że 
Grupie Onet-RAS Polska udało się stworzyć od zera zupełnie coś inne-
go i nowego w segmencie wideo online. Kampanie przeprowadzone w 
związku z autorskimi produkcjami wiosennej ramówki pozwoliły marce 
pozyskać rekordową ilości widzów i wyświetleń stron – tych ostatnich 
w liczbie ponad 2,7 mld odsłon. Niewątpliwie na taki sukces i wzrost 
oglądalności programów ma wpływ unikalna jakość dostarczanych przez 
Onet treści. Wydawca nieustannie inwestując w nowe formaty i progra-
my, dba o szeroki wybór contentu wideo przy równoczesnym zachowa-
niu wysokiej jakości. 40 produkcji Onetu to programy, w których przede 
wszystkim najważniejsza jest możliwość wyrażania różnorodnych opinii i 
poglądów. Tytuły takie jak „Tomasz Lis” czy „Euro misja 2016” już na za-
wszę będą wyróżniać ofertę multimedialną Onetu od konkurencji, stając 
się znakiem rozpoznawczym i cegiełką budującą tożsamość marki. 
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Jak się okazuje podejście polskich użytkowników do reklamy wideo 
na urządzeniach mobilnych jest raczej pozytywne. 29% akceptuje ją w 
ograniczonej liczbie, ale aż 33% nie ma na ten temat zdania. Jedynie 
1/4 ankietowanych nie akceptuje reklamy wideo mobile. Co ciekawe, aż 
13% toleruje wszystkie formaty.

Respondenci potrafili też przyznać, że reklamy bywają dla nich irytują-
ce. 25% użytkowników mobilnych wyraziło swoją dezaprobatę wobec 
reklam z wideo, w których kreacja zajmuje cały obszar ekranu. 22% nie 
przepada za reklamami pre-roll, czyli tymi, które poprzedzają dane wi-
deo. 15% za reklamą wideo w formie baneru, a 14% za reklamą natyw-
ną. 25% osób nie wiedziało, jak odpowiedzieć na to pytanie. 

Najchętniej najkrótsze formaty

Zbadane zostały także preferencje, co do długości reklamy wideo mo-
bile. Po 20% osób jest gotowa obejrzeć materiały reklamowe do 6 i 15 
sekund. 13% obejrzy promocję wideo do 30 sekund, 12% do minuty, 7% 
tylko reklamy dające się pominąć, a 5% te powyżej minuty. 23% nie ma 
zdania na ten temat. 

Podobne odpowiedzi padają zarówno z ust kobiet, jak i mężczyzn. Wy-
raźne dysproporcje pojawiają się jedynie w przypadku formatów 6-se-
kundowych, które aprobuje 16% kobiet i aż 23% mężczyzn.

Analizując dane z perspektywy grup wiekowych można zauważyć, że 
największa tolerancja jest dla najkrótszych formatów. Natomiast spada 
ona, im spoty są dłuższe. Najbardziej tolerancyjne są dwie najmłodsze 
grupy wiekowe - 15 - 18 oraz 19 - 24. Okazuje się, że aż 27% osób w 
wieku 15 - 18 lat toleruje reklamy trwające nawet do minuty, gdzie w 
grupie 25 – 34 lata ten współczynnik jest zaledwie na poziomie 9%.

Angażujące i nieintruzywne

Reklamy wideo mobile można podzielić dzisiaj na dwie, a nawet trzy ka-
tegorie. Przenosząc je z dużego internetu, można wyszczególnić pre-roll, 

mid-roll i ewentualnie post-roll. Reklama typu pre-roll to typ produktu, 
który jest emitowany przed rozpoczęciem wybranego przez użytkow-
nika materiału. Reklama typu mid-roll to reklama emitowana w trakcie 
materiału, zaś reklama typu post-roll to reklama po materiale. Przykła-
dowo w serwisach Onet.pl możemy znaleźć dwie pierwsze z wymienio-
nych. Pre-roll wideo odnajdziemy także na stronach Wirtualnej Polski. 
Dodatkowo ma ona w ofercie także tak zwane interstitial z wideo. Jest 
to forma reklamowa emitowana na warstwie materiału. Charakteryzuje 
się tym, że można ją zamknąć wyraźnie oznaczonym przyciskiem, bądź 
zamyka się sama standardowo po kilku sekundach.

Kształtowanie się i rozwój mobilnych formatów wideo najlepiej moż-na 
zaobserwować na podstawie trzech mediów społecznościowych. W 
przypadku serwisów Facebook i Instagram filmy wyświetlane są w 
sposób natywny w newsfeedzie, czyli na tak zwanej tablicy, gdzie scrol-
lując w dół, można je łatwo pominąć. W przypadku Snapchata reklamy 
są wplecione w tak zwane Live Stories, gdzie również można łatwo je 
pominąć jednym tapnięciem w ekran smartfona. W przypadku serwisu 
YouTube reklamy są najczęściej wyświetlane jako pre-rolle z możliwością 
pominięcia po 5 sekundach. Powyższe przykłady pokazują, że formaty 
wideo mobile są na razie nieintruzywne, co sprawia, że największe pod-
mioty zaczynają z nimi coraz bardziej eksperymentować. Na przykład 
YouTube wprowadził ostatnio 6-sekundowe bumper video ads, czyli 
krótkie pre-rolle, których nie da się pominąć. Facebook z kolei ekspe-
rymentuje właśnie z mobilnymi mid-rollami w filmach na żywo, czyli w 
swojej usłudze Live.

Formaty mobile wideo są w chwili obecnej w początkowym stadium 
rozwoju. Można przypuszczać, że w najbliższym czasie zobaczymy naj-
więcej reklam typu wideo native, testów konsumenckich, bądź innych 
formatów sponsorowanych, czy też znanych najpierw z telewizji, a póź-
niej z desktopu, spotów reklamowych. Eksperci sugerują, że konstruując 
tego typu formaty, pamiętać należy o trzech rzeczach: aby wideo nie 
było zbyt długie, by uwzględniało format wyświetlacza oraz by reklamę 
można było łatwo pominąć po kilku sekundach.
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Agnieszka Maciaszek
Mobile&Video Director w Interii

Rok do roku rynek reklamy mobilnej notuje wzrosty, rośnie więc także 
reklama wideo w tym segmencie. Na urządzeniach mobilnych ponad 
40% użytkowników akceptuje reklamę przed materiałem wideo, choć 
zdecydowana większość wskazuje na krótkie formy nie przekraczające 
15 sekund. Nie dziwi fakt, że najbardziej irytujące są dla użytkowników 
formy intruzywne, wyświetlające się na całym ekranie czy wyświetlane 
jako baner na stronie. Trzeba podkreślić fakt, że na urządzeniach mobil-
nych specyfika oglądania treści wideo jest nieco inna, niż na desktopie. 
Obecnie na większości stron desktopowych wideo odpala się automa-
tycznie, jest treścią typu PUSH, serwowaną użytkownikowi niezależnie 
od jego woli. Natomiast na urządzeniach mobilnych z systemem iOS czy 
Android wymagane jest intencjonalne działanie i wciśnięcie „Play”, aby 
odtworzyć materiał wideo, stąd poziom akceptacji dla reklam jest zdecy-
dowanie wyższy, niż na stronach desktopowych. 

Reasumując - gdy użytkownik świadomie wybiera treści, które chce 
obejrzeć (PULL), jest większe prawdopodobieństwo, że poświęci czas na 
reklamę, by dotrzeć do materiału, który go zainteresował.

Marta Zarosa 
Head of sales and communication, indaHash

Formaty wideo są coraz częściej i chętniej konsumowane przez użyt-
kowników mobilnie. Widzimy to zwłaszcza na podstawie obserwacji 
największych mediów społecznościowych, które wprowadzają coraz 
ciekawsze formaty bazujące na wideo. Oferuje je nie tylko YouTube i Fa-
cebook, ale również takie aplikacje mobilne, jak Instagram czy Snapchat. 
To właśnie Instagram wprowadził w ostatnim czasie największe zmiany. 
Najpierw dał możliwość publikacji dłuższych materiałów wideo, nawet 
do 60 sekund. A następnie, przed kilkoma dniami, wprowadził Instagram 
Stories, czyli Relacje – sposób publikowania materiałów wideo, bazujący 
na znanym snapchatowym formacie. Relacje dają możliwość publikacji 
24-godzinnych materiałów foto i wideo, co czyni go medium jeszcze
bardziej skoncentrowanym na wideo. Z powyższych zmian na pewno
wynika długość materiałów, jaki użytkownicy konsumują przez mobile.
Okazuje się bowiem, że najczęściej są to materiały 30-sekundowe, do
których użytkownicy internetu są poniekąd przyzwyczajeni. Ale ob-
serwujemy też zmianę w kontekście konsumpcji dłuższych materiałów
(powyżej 1 minuty), do czego przyzwyczajają nas społeczności jak FB,
czy Instagram właśnie. Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju micro-
wideo sądzę, że te formy w najbliższym czasie najbardziej zyskają na
popularności. Widzimy to przede wszystkim, obserwując influencerów.
To oni publikują kilkadziesiąt snapów dziennie i jako pierwsi wrzucają
swoje Stories na Instagram. We współpracy z nimi i dzięki np. indaHash,
reklamodawcy mogą już wchodzić w dedykowane współprace marka -
influencer na poziomie krótkich form, co daje przeogromne możliwości
natywnego i autentycznego marketingu.
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Choć pierwsze transmisje internetowe mogliśmy oglądać już lata temu, 
a ich mobilne wersje też nie są dziś nowością, dopiero teraz wideo na 
żywo ze smartfona staje się powszechne. Przyczynił się do tego z pew-
nością szerszy dostęp do internetu mobilnego i popularyzacja tej funkcji 
przez wielkie serwisy społecznościowe. Opcja Live to teraz oczko w 
głowie przedstawicieli Facebooka, a YouTube właśnie szykuje się do 
uruchomienia takiej możliwości w swojej aplikacji.

Już 22% badanych, którzy oglądają wideo online, nadawało samodziel-
nie przekaz na żywo przy pomocy smartfona bądź tabletu. 26% osób 
przyznało, że na swoim urządzeniu mobilnym oglądało już wideo na 
żywo. 42% nie widziało takiego materiału, a 32% nie jest w stanie sobie 
przypomnieć. 

Jakiego typu treści live oglądali respondenci w Polsce?

Blisko połowa to relacje z wydarzeń o charakterze politycznym, społecz-
nym, bądź ekonomicznym (49%). Następnie były to transmisje z kon-
certów i innych imprez masowych (30%) oraz relacje nadawane przez 
znajomych (28%). 4% ankietowanych spotkała się z „innymi” przekaza-
mi, wymieniając choćby relacje o tematyce sportowej.

A skoro popularność aplikacji umożliwiających transmisje rośnie w siłę, 
można było się spodziewać, że mobilni konsumenci internetowych 
filmów będą znali więcej niż jeden z takich instrumentów. 28% ankie-
towanych wskazało na usługę Live w Facebooku. Po 13% przypadło 
należącemu do Twittera Periscope’owi, aplikacji Meerkat, która również 
skierowana jest do tweetujących odbiorców oraz młodziutkiej Live.ly, 
wykreowanej przez autorów aplikacji Musical.ly. 11% rozpoznało narzę-
dzie Ustream należące do firmy streamingowej o tej samej nazwie. 37% 
pytanych odpowiedziało, że nie zna takich narzędzi w ogóle.

Spośród tych, którzy pierwszą własną transmisję mobilną mają już za 
sobą, 29% używało Facebooka. Aż 23% wykorzystało do tego celu live.
ly, po 21% aplikacje Periscope i Meerkat, a 18% Ustream. Z facebooko-
wej opcji Live najchętniej korzystały osoby w przedziale wiekowym 15 

– 44. Periscope przypadł do gustu szczególnie respondentom w wieku 
45 – 54, a osoby powyżej 54 roku życia wybierały przede wszystkim 
Ustream.

Wideo na żywo uśmiecha się do marketerów

Jeszcze dwa lata temu podtrzymanie zaangażowania użytkowników 
aplikacji do transmisji wideo było niezwykle trudne. Przekonał się o tym 
twórca Yevvo, kiedy zamykał usługę, mimo że ta miała prawie pół miliona 
użytkowników. Gdy później wykorzystał społeczność Twittera i urucho-
mił aplikację Meerkat, zauważył już większy ruch. Wygląda na to, że do-
piero zaczynamy się oswajać z tym, że za pomocą smartfona czy tabletu 
możemy błyskawicznie nadać relację wideo na cały świat. Pomaga nam w 
tym coraz szybszy i tańszy przesył danych dostępnych niemal z każdego 
miejsca, w którym się znajdujemy.

Trudno zaprzeczyć, że Facebook w kwestii streamingu wideo mierzy dziś 
bardzo wysoko. Obecnie płaci około 50 milionów dolarów ponad setce 
nadawców i celebrytów, by korzystała z funkcji Live i „zarażała” nią in-
nych. Dla wersji desktopowej stworzył nawet specjalną mapę transmisji, 
aby każdy mógł znaleźć przekaz ze swojej okolicy. Aktualnie pracuje też 
m.in. nad możliwością przesyłu jednego sygnału z dwóch miejsc jedno-
cześnie oraz nadawania z zabawnymi filtrami nałożonymi na twarz.

Za wideo na żywo wzięli się też marketerzy. Z ich doświadczenia wynika, 
że należy na nie spojrzeć z nieco innej strony, niż na wideo online ogól-
nie. Musimy pamiętać, aby przekaz był długi i przyciągnął jak najwięcej 
zainteresowanych. Musimy dokładnie sprawdzić jakość połączenia in-
ternetowego i wypuścić specjalne zwiastuny naszej transmisji – to tylko 
niektóre z zaleceń.

Mobilne wideo na żywo potrafi mieć ogromny zasięg. Zarchiwizowaną 
na Facebooku transmisję matki w masce Chewbacki (postać z „Gwiezd-
nych wojen”) obejrzało prawie 200 milionów internautów. Treści live na 
pewno otworzą kolejne możliwości dla reklam typu mid-roll wykorzy-
stywanych w serwisach VOD oraz w social mediach - testy prowadzi już 
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Facebook. Jednak wideo na żywo to także zupełnie nowe wyzwania, 
także te natury etycznej. Na początku lipca bieżącego roku kobieta rela-
cjonowała ostatnie chwile życia swojego partnera postrzelonego przez 
policję podczas kontroli drogowej w Stanach Zjednoczonych. Film wy-
wołał lawinę kontrowersji oraz słów krytyki pod adresem serwisu Marka 
Zuckerberga, który nie zablokował drastycznego przekazu.

Badanie GoMobi.pl wydaje się jasno wskazywać Facebooka jako obec-
nego i być może przyszłego lidera w zakresie mobilnych transmisji 
wideo. Musimy jednak pamiętać, że YouTube wciąż przygotowuje się 
do startu funkcji live w aplikacji, a Snapchat jak dotąd uruchomił tylko 
wideorozmowy w czasie rzeczywistym. Czas pokaże, co zaproponują 
niebawem.

Agnieszka Maciaszek
Mobile&Video Director w Interii

Twórcy uruchomionej na początku 2015 roku aplikacji Periscope za-
pewne nie spodziewali się, że wideo nadawane na żywo za pomocą 
urządzeń mobilnych tak szybko stanie się popularne i zdobędzie rzesze 
fanów. Okazuje się, że w czasach, gdy właściwie każdy ma przy sobie 
urządzenie z dostępem do internetu i kamerą, do relacji na żywo nie 
jest już potrzebny wóz transmisyjny i połączenia satelitarne. W nowej 
formule relacji na żywo ważniejsza niż wysoka jakość przekazu, okazuje 
się możliwość bycia „tu i teraz”, śledzenia relacji z ważnych wydarzeń 
politycznych, społecznych, czy imprez masowych. To właśnie w tych 
obszarach skupiają się zainteresowania osób oglądających za pomocą 
urządzeń mobilnych wideo na żywo. Podkreślmy to jeszcze raz - 22% 
ankietowanych deklaruje, że nadawało wideo na żywo za pomocą urzą-
dzenia mobilnego. Większość robiła to za pomocą opcji dostępnej na 
Facebooku. Tuż za nim uplasowały się Meerkat, Periscope i Live.ly.
Warto wspomnieć, że możliwość nadawania wideo na żywo już pięć lat 
temu oferował YouTube, jednak warunki, które należało spełnić, aby z 
niej skorzystać powodowały, że nie była ona dostępna dla każdego. Fa-
cebook wygrał prostotą i brakiem ograniczeń, choć YouTube nie odpusz-
cza i właśnie wprowadził opcję live, która jest przydatna zwłaszcza dla 
twórców działających w serwisie, gdyż po zakończeniu transmisji umoż-
liwia im bezpośrednią publikację. Wygląda na to, że najciekawsze dopie-
ro przed nami, a nie od dziś wiadomo, że widzowie kochają podglądać 
zwyczajne życie i być tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Internet i 
wideo mobilne umożliwiają zarówno dostęp, jak i możliwość transmisji 
takich treści bez ograniczeń - w każdym miejscu i czasie. 
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Tomasz Ogrodzki
Partner w SkyConcept

Jak pokazują wcześniejsze badania IAB Polska, obecnie na rynku wciąż 
rośnie liczba użytkowników urządzeń mobilnych, a co za tym idzie 
odnotowywany jest wzrost wartości rynku mobile. Jednocześnie można 
zaobserwować postępujący proces cyfryzacji oraz rosnący udział urzą-
dzeń mobile w ruchu generowanym w sieci. Według raportu Cisco, w 
2019 roku ponad 70% ruchu w sieci będzie pochodziła z wideo mobil-
nego. Jak wskazuje badanie przeprowadzone przez GoMobi.pl, ponad 
50% respondentów miała do czynienia z wideo 360°, co oznacza ogól-
ne duże zainteresowanie tego typu treściami. Rosnące wykorzystanie 
urządzeń mobilnych pozwala sądzić, że wynik 21% osób oglądających 
takie wideo właśnie na urządzeniu mobilnym, może w niedługim czasie 
zmienić proporcje w porównaniu z osobami korzystającymi z urządzeń 
stacjonarnych.

Te wyniki i prognozy to swoisty drogowskaz szczególnie dla markete-
rów, którzy nie powinni przechodzić obok trendów obojętnie. Już dziś 
wideo 360 wykorzystywane jest w kampaniach promocyjnych skierowa-
nych na konsumenta, ale też na rynek B2B. My dostrzegamy ten poten-
cjał szczególnie w promowaniu ofert z rynku nieruchomości – zarówno 
komercyjnych, jak i mieszkaniowych. To rodzaj prezentacji, który przyku-
wa uwagę i daje ogromną przewagę nad obrazami statycznymi.

O ile już w marcu 2015 roku mogliśmy obejrzeć pierwsze wideo sferycz-
ne na YouTubie, o tyle wirtualna rzeczywistość dopiero teraz wkracza na 
rynek konsumencki. Jeszcze rok temu niecierpliwie poruszaliśmy mysz-
ką na filmach 360 stopni, a dziś zaczynamy odkładać na nasze pierwsze 
gogle. Chcemy doświadczać jeszcze więcej. Reakcja ankietowanych na 
pytania w tym zakresie jest zaskakująca.

21% konsumentów wideo mobilnego odpowiedziało, że widziało film 
sferyczny na smartfonie lub tablecie. 31% oglądało taki materiał jedynie 
na ekranie komputera bądź laptopa, a 48% jeszcze nie spotkało się z 
wideo 360°. Zatem dla blisko połowy odpowiadających na pytanie film 
sferyczny nie jest zaskoczeniem.
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Tomasz Ogrodzki
Partner w SkyConcept

Wirtualna rzeczywistość to dynamicznie rozwijająca się gałąź w seg-
mencie nowych technologii. W raporcie Business Insider Intelligence 
wartość rynku określana jest dzisiaj na około 37 mln dolarów, zaś firma 
Tractica wskazuje, że rynek aplikacji i akcesoriów za 4 lata może sięgnąć 
nawet 21 mld dolarów. W tym kontekście szczególnie interesująca jest 
zaobserwowana w badaniu wysoka liczba użytkowników wirtualnych 
gogli, które na polskim rynku dostępne są od niedawna (szczególnie w 
kontekście wykorzystania wideo 360). 

Ponad 40% respondentów, którzy zadeklarowali kontakt z takimi urzą-
dzeniami to wysoki odsetek na tle innych badań prowadzonych na 
świecie. W ankiecie przeprowadzonej na początku 2016 roku na rynku 
amerykańskim, zaznajomienie z goglami VR zadeklarowało wyłącznie 
22% (sic!) respondentów. Wysoka dysproporcja wyników stanowi cieka-
wy punkt wyjścia do dalszych badań, ale też jasno wskazuje silny wzrost 
trendów technologicznych. Ponadto, rosnące zainteresowanie VR, to 
zarazem okazja i wyzwanie m.in. dla twórców wideo, którzy otrzymują 
nowy środek ekspresji. 

Specjalizując się w marketingu dla branży nieruchomości to właśnie w 
możliwości budowania unikatowych doświadczeń odbiorców dostrzega-
my ogromny potencjał VR.

Aż 43% użytkowników wideo mobile zadeklarowało styczność z filmem 
wyświetlanym w wirtualnej rzeczywistości. Gogle HTC Vive okazały się 
najpopularniejszym sprzętem VR w naszym kraju. Wskazało na nie 11% 
ankietowanych. Z gogli Samsung Gear VR korzystało już 10% osób, a 
z Oculus Rift i Project Morpheus po 8% badanych. Z wynikiem 7% na 
czwartym miejscu znalazł się niskobudżetowy projekt Google Cardbo-
ard. 6% respondentów używało innych gogli, a 57% jeszcze nie oglądało 
wideo w ten sposób.

Idąc dalej za powyższymi danymi, wyliczymy, że w grupie wszystkich 
osób biorących udział w całym badaniu, blisko 18% korzystało z gogli 
VR, podczas gdy około 9% oglądało mobilnie film sferyczny. 

Duży wskaźnik osób zaznajomionych z wirtualną rzeczywistością może 
wynikać z rosnącej liczby salonów, w których amatorzy tej technologii 
mają sposobność zagrać w gry wideo lub obejrzeć film w goglach. Takie 
miejsca znajdziemy na mapie Warszawy czy Poznania. Z drugiej strony 
w internecie krążą szablony, które mogą posłużyć do wydrukowania i 
zmontowania własnych gogli. Również sieci telefonii komórkowych za-
częły niedawno wręczać niskobudżetowe gogle swoim klientom (Plus). 

Rozbieżności w odsetce osób obytych z wideo 360° i VR wynikają 
prawdopodobnie z powszechniejszego użycia pojęcia „wirtualna rzeczy-
wistość” oraz mylnego stosowania obu pojęć zamiennie. Specjaliści w 
tej dziedzinie borykają się z terminologicznym problemem nie od dzisiaj. 
Zgrabnie różnicę między jednym i drugim uchwycił Mark Zuckerberg. 
„Gdy moja córka zacznie chodzić, chcę uchwycić to w formie wideo 360, 
a następnie przesłać to wideo do rodziny i przyjaciół, żeby mogli wejść 
do wirtualnej rzeczywistości i poczuć się, jakby w tej chwili byli z nami w 
salonie” – wyjaśniał szef Facebooka.
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Mamy „boom” na VR

Choć wielu gubi się dziś w technologicznej terminologii, w ciągu kilku 
najbliższych lat zaobserwujemy szybki rozwój obrazów sferycznych i 
wirtualnej rzeczywistości. „New York Times” już publikuje materiały w 
VR. Teatr Narodowy w Londynie przy pomocy gogli pomaga aktorom 
wczuć się w nowe role. Do wirtualnej rzeczywistości coraz częściej 
przenoszą się sympatycy gier komputerowych czy fani wokalistki Björk. 
Widzowie telewizji NBC mogli zobaczyć 85 godzin relacji z Igrzysk w 
Rio de Janeiro w VR. Kwestią czasu pozostaje to, kiedy podobne trendy 
rozwiną się u nas.

Analitycy Business Insider Intelligence szacują, że w ciągu pięciu lat 
sprzedaż gogli VR wzrośnie globalnie o 67%. Facebook stworzył ostat-
nio specjalne laboratorium do badań nad wirtualną rzeczywistością - 
Area 404. Google pracuje nad platformą VR o nazwie Daydream. Sna-
pchat zatrudnia nowych ekspertów od przestrzennych obrazów, w tym 
hollywoodzkiego speca od VR. Do gry chcą się włączyć także Apple i 
Intel. 

Stawka jest wysoka, a na rewelacje, jak wideo VR na żywo, raczej nie 
będziemy długo czekać. Problemem na drodze do błyskawicznego 
rozwoju z pewnością będą wysokie koszty produkcji i zakupu dobrych 
gogli. Nie zablokuje to jednak coraz powszechniejszego dostępu do  
takiej technologii także w Polsce. I choć widok osoby w goglach VR jest 
dzisiaj bardziej dziwaczny, niż kogoś w okularach 3D czy Google Glass, 
jest wysoce prawdopodobne, że to te pierwsze będą miały wkrótce 
największe wzięcie.
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W naszych smartfonach mamy coraz lepsze komponenty do rejestrowa-
nia obrazu i dźwięku. Zewsząd jesteśmy też zalewani treściami wideo. 
Stąd w końcu postanowiliśmy zacząć tworzyć samemu. Jedni nagrywają 
„do szuflady”, drudzy śmiało pokazują swoje zapisy publicznie.

Z badania wynika, że łącznie 39% korzystających z urządzenia mobil-
nego, także nagrywa filmiki takim urządzeniem. 14% ankietowanych 
wrzuca je do sieci, a 25% nagrywa dla własnych potrzeb. 38% jedynie 
ogląda wideo mobilnie. Sporo, bo aż 22% użytkowników mobilnych nie 
nagrywa i nie ogląda takich treści w ogóle.

31% osób, które oglądają i nagrywają wideo smartfonem bądź tabletem, 
wykonuje także potem montaż na urządzeniu mobilnym. 48% przepro-
wadza montaż z kolei na komputerze/laptopie, a 25% nie edytuje swo-
ich filmów.

Już 30% oglądających i nagrywających smartfonem i tabletem, wysyła 
filmy do serwisów typu YouTube przede wszystkim przez urządzenie 
mobilne. 32% robi to przez komputer, a 8% zamiennie. 30% nie publiku-
je swoich nagrań w sieci.

Podsumowując

Badanie „Wideo mobile 2016” wykazało, że zdecydowana większość 
oglądających online przy zakupie sprzętu mobilnego przywiązuje uwagę 
do specyfikacji związanej z wideo. Przyzwyczailiśmy się, że urządze-
nie rejestrujące obraz audiowizualny mamy zawsze w kieszeni, a coraz 
lepsza jakość nagrań sprawia, że do kieszeni będziemy sięgać jeszcze 
częściej. 

Swoista prostota i naturalny sposób bycia popularnych vlogerów ośmie-
lają także nas do tego, by swoje nagrania publikować w sieci. Dodatko-
wo algorytmy serwisów społecznościowych sprawiają, że dla niektórych 
publikowanie nawet prostego materiału stało się koniecznością. Sym-
patycy urządzeń mobilnych, którzy chcą, by wszystko działo się błyska-
wicznie, coraz częściej będą robić podstawową edycję i wrzucać swoje 

filmiki do sieci w ruchu. Zapewne rosnąć będzie też popularność aplika-
cji typu Magisto, które same „zmontują” za nas obrazy z naszego telefo-
nu. W mediach społecznościowych będziemy mieli z kolei coraz więcej 
funkcji do prostej obróbki. Bardziej wymagający użytkownicy szukać 
będą rozbudowanych rozwiązań typu premium.
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O GoMobi.pl 

GoMobi.pl jest serwisem biznesowym zajmującym się marketingiem
mobilnym. Oprócz popularyzacji nowych narzędzi służących do
komunikacji z klientem, skupia się na upowszechnianiu wiedzy
z zakresu nowych technologii oraz szerzeniu dobrych praktyk.
Serwis GoMobi.pl podzielony jest na część informacyjną i część
blogową, a swoje blogi posiada tam i prowadzi wielu ekspertów oraz
branżowych autorytetów. GoMobi.pl posiada unikatowe treści. Dział
„Case studies” jest jedynym miejsce w polskiej sieci, gdzie w formie
analizy przypadku, opisane są najciekawsze kampanie reklamowe z
użyciem mobile. Znaleźć w nim można także bazę agencji branżowych,
najświeższe informacje o branżowych wydarzeniach, a także
oryginalne, dostarczane na wyłączność branżowe badania.
GoMobi.pl jest także wydawcą publikacji poświęconych wybranym
zagadnieniom mobile marketingowym.

Kontakt

ul. Topiel 23
00-342 Warszawa
tel. +48 515 490 709
mail: gomobi@gomobi.pl

Kopiowanie i/lub rozpowszechnianie wyłącznie z podaniem źródła: GoMobi.pl, „Wideo mobile 2016’”
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