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SPIS ZAGADNIEŃ

▸ Internet - szybko zmieniające się i niezwykle mierzalne 
medium 

▸ Narzędzia analityczne pozwalające na lepsze poznanie 
widowni i przykładowe zastosowania 

▸ Czego nie możemy zmierzyć w ten sposób?



INTERNET - MEDIUM SZYBKO SIĘ ZMIENIAJĄCE



I MEDIUM BARDZO MIERZALNE
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KONSEKWENCJE?

▸ Precyzyjne określenie grupy docelowej 

▸ Możliwość prześledzenia pełnej ścieżki konsumenta 

▸ Możliwość mierzenia skuteczności poszczególnych 
punktów styku 

▸ Śledzenie zachowań 

▸ Przewidywanie zachowań 

▸ Zautomatyzowanie działań marketingowych



ANNA MIOTK

KORZYŚCI DLA BADACZA/MARKETINGOWCA

▸ Wsparcie analiz badawczych/marketingowych 

▸ Uzupełnienie informacji z innych źródeł  

▸ Łatwy dostęp do danych (wbudowane statystyki narzędzi 
marketingowych) opcjonalnie tanie narzędzia analityczne 

▸ Duża liczba narzędzi posiadających dane o zachowaniach 
użytkowników 

▸ Dane na potrzeby badań naukowych często są 
udostępniane niekomercyjnie!
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BADANIA AUDYTORIUM MEDIOWEGO

▸ Rodzaj badań, które koncentrują się na widowni danego 
medium masowego 

▸ Odpowiadają na pytania: 

▸ Jak duża jest publiczność danego medium? (oglądalność, 
czytelnictwo, słuchalność) 

▸ Jakie są parametry socjo-demograficzne danej publiczności? 

▸ Odbiorcy wyników badań: reklamodawcy, odpowiedzialni za 
zawartość danego medium (treści), tworzący oferty reklamowe
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NARZĘDZIA

▸ Statystyki ruchu na 
stronach www 

▸ Pomiar widowni 
internetowej 

▸ Statystyki serwisów social 
media 

▸ Zewnętrzne narzędzia do 
analizy danych 

▸ Narzędzia do zarządzania 
kampaniami w social 
media 

▸ Monitoring internetu 

▸ Rankingi
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STATYSTYKI RUCHU NA STRONACH WWW

▸ Opis 

▸ Statystyki ruchu na stronach internetowych 

▸ Zastosowanie 

▸ Sprawdzenie skuteczności promocji strony www 

▸ Dostosowanie strony do potrzeb internautów 

▸ Poprawienie pozycji strony w wyszukiwarkach 

▸ Przykłady 

▸ Google Analytics, Gemius Prism
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GOOGLE ANALYTICS - DEMOGRAFIA

Źródło: Google Analytics
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STANDARD POMIARU WIDOWNI INTERNETOWEJ

▸Umożliwia porównywanie popularności witryn i aplikacji internetowych 
(wg wspólnej waluty tj. RU) oraz oszacowanie/porównanie ich 
potencjału reklamowego przy pomocy raportowanych wskaźników 

▸Wynikami badania posługują się specjaliści z branży internetowej: m.in. 
przedstawiciele wydawców, analitycy, media planerzy, pracownicy biur 
reklamy i agencji reklamowych 

▸Wyniki badania regularnie udostępniane mediom 

▸Metody pomiaru - hybrydowa: site-centric i panel 

▸Obecny standard: badanie Gemius/PBI (wcześniej Megapanel PBI/
Gemius)



ANNA MIOTK

BADANIE GEMIUS/PBI - DEMOGRAFIA
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DANE Z BADAŃ PBI W NAUCE

▸ J. Kloch - „Kościół w Polsce wobec Web 2.0” (Jedność, Kielce 
2013) - analiza liczby użytkowników serwisów o tematyce 
katolickiej, jako jednego z istotnych narzędzi komunikacji 

Źródło: J. Kloch - „Kościół w Polsce wobec Web 2.0”, Jedność, Kielce 2013
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STATYSTYKI NARZĘDZI SOCIAL MEDIA

▸ Opis 

▸ Wewnętrzne statystyki narzędzi internetowych 

▸ Zastosowanie 

▸ Dobór treści do potrzeb/zainteresowań internautów 

▸ Sprawdzenie skuteczności treści 

▸ Przykłady 

▸ statystyki Facebooka 

▸ statystyki Twittera 

▸ itd.
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FACEBOOK - DEMOGRAFIA

Źródło: Facebook
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TWITTER - DEMOGRAFIA

Źródło: Twitter
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ZEWNĘTRZNE NARZĘDZIA DO ANALIZY DANYCH

▸ Opis 

▸ Zewnętrzne narzędzia gromadzące dane z serwisów społecznościowych (Twitter, 
Facebook, Instagram itp.) 

▸ Zastosowanie 

▸ Dobór treści do potrzeb/zainteresowań internautów 

▸ Sprawdzenie skuteczności treści 

▸ Porównanie z konkurencją 

▸ Przykłady 

▸ Sotrender 

▸ Muse
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SOTRENDER: PRZYKŁAD ANALIZY ZAINTERESOWAŃ

Źródło: Sotrender
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NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA KAMPANIAMI W SM

▸ Opis 

▸ Zewnętrzne narzędzia gromadzące dane z serwisów społecznościowych (Twitter, 
Facebook, itp.) 

▸ Zastosowanie 

▸ Zarządzanie komunikacją w social media 

▸ Porównanie z konkurencją 

▸ Sprawdzenie skuteczności treści 

▸ Przykłady 

▸ Napoleoncat 

▸ Brandle
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MONITORING INTERNETU

▸ Działanie rozwiązań 

▸ Sprawdzanie, jakie treści zawierają wytypowane przez 
nas słowa kluczowe i powiadamianie o nowych treściach 

▸ Charakterystyka autorów tych treści - wybrane 
parametry demograficzne 

▸ Przykłady: Brand24, IMM, Newton Polska, Newspoint, 
Press-Service, Sentione, Unamo
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SENTIONE - DANE DEMOGRAFICZNE W PANELU
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SENTIONE - PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

Źródło: Sentione Źródło: Sentione
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RANKINGI

▸ Opis 

▸ Narzędzia prezentujące dane dotyczące aktywności 
poszczególnych osób w serwisach społecznościowych 

▸ Zastosowanie 

▸ Typowanie liderów opinii w danym temacie 

▸ Ocena skuteczności kampanii w social media 

▸ Przykłady 

▸ Klout, Socialnation.pl, Hash.fm



ANNA MIOTK

HASH.FM - RANKING 100 SNAPCHATA

Źródło: Hash|fm
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O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?

▸ Wymienione narzędzia mierzą zachowania użytkowników 

▸ Obraz na podstawie samych zachowań może być niepełny 

▸ Nawet korelacje nie tłumaczą wszystkiego  

▸ Wpływ jest niemierzalny w internecie 

▸ Analiza danych nie mierzy świadomości marki
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PODSUMOWANIE

▸ Internet jest bardzo mierzalnym medium. 

▸ Na rynku dostępne są liczne narzędzia, które pozwalają 
ocenić efekty komunikacji marketingowej w sieci. 

▸ Analizę danych internetowych warto wspomagać 
badaniami wykonywanymi za pomocą innych metod.
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