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Spis treści
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Szanowni Państwo!
Początek lutego to najlepszy czas na zastanowienie się, w jaki sposób należałoby przejść przez tych kilka pozostałych miesięcy, by
świętować zakończenie roku z poczuciem, że udało nam się wykorzystać wszystkie szanse i możliwości, jakie postawił przed nami rynek i
technologia. Każdy z nas na dobre powrócił już do swoich zawodowych obowiązków po świątecznym i noworocznym wypoczynku.
Każdemu z nas udało się przeprowadzić podsumowania. ubiegłorocznych działań, wyciągając z nich wnioski na przyszłość
By ułatwić Państwu i sobie podejmowanie strategicznych decyzji marketingowych w 2018, zdecydowaliśmy się – z pomocą cenionych
ekspertów – stworzyć publikację na temat trendów i oczekiwań, jakie w tym roku spodziewamy się zaobserwować, i które powinniśmy się
starać jak najlepiej zaadaptować do swoich biznesów, by za kilka miesięcy móc z dumą stwierdzić, że wykorzystaliśmy wszelkie okazje do
osiągnięcia sukcesu. Bardzo istotnym było dla nas to, by nie był to kolejny raport pełen teorii, diagramów i wykresów, ale zbiór
praktycznych rekomendacji, które pozwolą złapać firmom wiatr w żagle i obrać odpowiedni kierunek.
Tym, co okaże się kluczowe w 2018, będzie zrozumienie, że marketing jest nie tylko procesem, ale i nieustającym cyklem, który obejmuje
trzy obszary:
– tworzenie i prezentację treści,
– dystrybucję treści i komunikację,
– analitykę.
Tylko synergia działań podejmowanych na tych trzech płaszczyznach i zrozumienie, jak istotne w całym cyklu są zdobywane i
przetwarzane dane, może przynieść pożądane rezultaty, w postaci imponujących wyników sprzedażowych i wizerunkowych.
Mam ogromną nadzieję, że lektura publikacji Marketing 2018. Trendy i oczekiwania, będzie dla Państwa przyjemna i okaże się
wartościowym źródłem wiedzy.

Marcin Dudkiewicz
CEO ViralSeed
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Tworzenie i prezentacja treści

MARKETING 2018. Trendy i oczekiwania

Video marketing
optymalizacja video pod wyświetlenia na urządzeniach mobilnych
wchodzenie w jeszcze częstsze interakcje z odbiorcami podczas live video
streamingu
wykorzystanie LinkedIn do live video streamingu
wykorzystywanie „ulotnych” treści
postawienie na autentyczność w treściach video
wykorzystanie video 360 do prezentacji firmy „od kuchni”
odważniejsze korzystanie z VR video
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Content marketing
jakość zamiast ilości publikacji
obszerne treści zyskują na wartości (dłuższe wpisy na bloga)
skupienie się na Content Experience i personalizacji treści
podejmowanie niszowych tematów w publikowanych treściach
transparentność
poszukiwanie tematów interesujących odbiorców poprzez rozsądniejsze
monitorowanie internetu
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Reklama natywna
większe nakłady finansowe na reklamy natywne
częstsze wykorzystywanie reklamy natywnej w mobile’u (np. w aplikacjach
mobilnych)
silniejsze połączenie content marketingu z reklamą natywną
lepsze dopasowanie formatów do powierzchni wydawców
oznaczanie treści reklamowych
częstsze stosowanie się do zaleceń Komisji Etyki Reklamy i IAB Polska
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Moim zdaniem niezmiennie podstawami dobrej komunikacji są - obserwacja, opieranie się na panujących
trendach oraz prawdziwy Insight! Tylko wtedy możemy mieć pewność, że to, co tworzymy ma sens oraz
faktycznie „coś wnosimy”.
Co przyniesie rok 2018? Na pewno rozwój Content Marketingu, ponieważ mam nadzieję, że wszystkim Nam
zależy na jakościowej i unikatowej treści w świecie przepełnionym informacją. Na koniec forma, w jakiej
prezentujemy nasz content – od kilku lat bezdyskusyjnie panuje wideo i nie sądzę, żeby się to zmieniło.
Liczę jednak, że rok 2018 będzie przełomem i zdecydowanie wzrośnie poziom dostarczanych treści! Czy
branża postawi w końcu na jakość, a nie na ilość? Czas pokaże! Pamiętajmy jednak o odpowiedzialności –
ponieważ wszyscy tworzymy pewną wizję świata.

Grzegorz Korczyński
Copywriter, Havas Media Group

Zgodnie z raportem Content Marketing Institute z 2017 roku już ponad 60% marketerów zauważa, że marketing treści
jest skuteczniejszy niż rok wcześniej. Jednak mimo to nadal trzeba szukać nowych, bardziej efektywnych sposobów
dystrybucji oraz prezentacji contentu. Treści muszą wyjść poza standardowe formy blogowe, a zatrudnienie w firmie
piszące freelancera już nie wystarcza, jako że stale trzeba adoptować nowe formy przekazu i formaty.
Samo blogowanie, tworzenie dedykowanych serwisów z treściami to już dzisiaj za mało, żeby poruszyć publiczność.

Grzegorz Miecznikowski
CEO S Words Agency

Specjaliści od content marketingu powinni mieć na uwadze w 2018 roku także treści graficzne, wideo, podcasty i
relacje na żywo. Całość naszych działań powinna zostać ubrana w odpowiednią strategię opartą nie tylko o persony
sprzedażowe, ale także o dane analityczne, które pozwolą dystrybuować treści do odpowiednio, nawet mikrotargetowanych, grup odbiorców.
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Jednym z ważniejszych trendów marketingowych będzie reklama natywna i cały content marketing. Są one
mocno w opozycji w porównaniu do reklamy opartej na display-u, który ulega blokadzie przez wszelkiego
rodzaju ad bloki.
Największym wyzwaniem w kontekście content marketingu jest niewątpliwie jego analityka, która do niedawna
była traktowana po macoszemu.
Michał Bąk
CEO Elivo
Wydawca portalu Marketing i Biznes

Należy pamiętać, że każda analiza powinna obejmować takie aspekty jak forma dystrybucji oraz nakład
czasowy/finansowy potrzebny na realizacje działań contentowych oraz późniejszy ROI z inwestycji.

Nadchodzący rok sprawi, że tworzenie i prezentacja kontentu w mobile (zapewniająca pozytywny UX) będzie
jednym z największych priorytetów. Wiąże się to nie tylko z większą aktywnością użytkowników w smartfonach, ale
również przyjętej strategii Google’a, promującej (tj. indeksującej lepiej) te strony www, której wersje mobilne są
lepiej przystosowane do konsumpcji treści na małych ekranach.
Kontent o krótkiej żywotności (max 24 godziny), zapoczątkowany przez Snapchat, a następnie rozwijany przez
facebook’owe „Stories” czy Instagrama pokazują trendy w tworzeniu tzw. „ulotnych” treści. Z pewnością będzie on
rozwijany jeszcze dynamiczniej w 2018 roku. Postawienie na odbiór treści „tu i teraz” wyraża się poprzez coraz
częściej spotykany streaming wydarzeń live - docierający do małego grona ludzi, ale zapewniający wysokie
zaangażowanie odbiorców. To właśnie wysokie wskaźniki aktywności będą coraz większą zachętą dla emarketerów do inwestycji w ten sposób komunikacji z klientami.
Rok 2018 nastawi branżę na tworzenie video kontentu. Warto zwrócić uwagę, że w mijającym roku video stanowiło
80% treści udostępnianych innym użytkownikom. Przewiduje się, że w kolejnym roku omawiany rodzaj treści
będzie odpowiedzialny za 90% ruchu generowanego w Internecie. Dynamikę rozwoju video treści najlepiej oddają
liczby: podczas gdy w 2014 roku każdej minuty użytkownicy uploadowali 72 godziny nagrań na YouTube, w 2018
będzie to już ponad 300.

Szymon Mydlarz
E-marketing Manager
eLadex
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Nie odkryję nic nowego, jeśli powiem, że w 2018 roku nadal będzie królowało video. Ten trend
zauważamy z resztą już od kilku lat. Jak mniemam, większy nacisk zostanie położony na social video, co
możemy wnioskować chociażby z możliwości bezpośredniego uploadowania materiałów video już
właściwie na wszystkich portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, a od lipca także
LinkedIn).
To, co musi się zmienić, to podejście marketerów do automatycznych autoplay’ów. Czytelnicy dużych
portali, stron www czy blogów, na których umieszczane są reklamy takie jak automatycznie odtwarzające
się video, są już zmęczeni. Wyskakujący player irytuje do tego stopnia, że użytkownicy coraz częściej
instalują adblocki. W Polsce 43% użytkowników internetu ma zainstalowaną wtyczkę, która blokuje
reklamy display. Trudno się jednak temu dziwić, skoro są one prezentowane w sposób natarczywy i
niedopasowany do potrzeb odbiorców.
Marketerzy będą poszukiwać sposobu na zwiększenie tzw. video ad viewability, czyli widzialności
reklamy video, a jednocześnie będą chcieli pokazać, że czytelnicy weszli w interakcję z materiałem. Tu na
ratunek przychodzi social video seeding, czyli reklamowanie video w sposób nienachalny, zgodny z
zasadami i widoczny dla tych, którzy chcą je oglądać. To kompromis pomiędzy potrzebami wydawców,
reklamodawców i widzów. Osoby odpowiedzialne za tworzenie treści na firmowych stronach i blogach
będą musiały przyłożyć się bardziej tworząc Cornerstone Content, czyli artykuły, które są kluczowe i
powinny być znacznie lepiej pozycjonowane. Tu z pomocą znów przychodzi video! Według danych
Forrester.com, dodanie video na stronie zwiększa szansę na pojawienie się jej na pierwszej stronie
wyników wyszukiwania w Google aż 50-krotnie.
Wrócę jeszcze myślami do Social Media. W obliczu ostatnich wypowiedzi Marka Zuckerberga, strony
informacyjne będą musiały położyć nacisk już nie tylko na jakość materiałów, ale również na to, by
informowały o tym co dzieje się w środowisku lokalnym czytelnika. Kilkunastosekundowe video + local
news zwiększą szanse na to, by materiał był udostępniany. A jak dobrze wiemy, w News Feedzie ma
pojawić się więcej informacji od użytkowników. Czy to właśnie jest przepis na wzrost zasięgu
organicznego? Przekonamy się o tym jeszcze w 2018 roku.

Marek Gwóźdź
Content & Marketing Manager
ViralSeed
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Dystrybucja treści i komunikacja
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Video seeding
zwiększenie wykorzystania video seedingu w połączeniu z content marketingiem,
influencer marketingiem i reklamą natywną
skupienie się na tworzeniu social video, które zaangażuje widza
natywna dystrybucja treści video na powierzchniach najbardziej adekwatnych
wydawców, pozwalająca na docieranie do precyzyjnie określonych grup
odbiorców
wzrost popularności odtworzeń video w modelu click-to-play, zapewniającym
nienachalność reklam (w odróżnieniu od autoplay)
większa dbałość o wysoką jakość jakość kontekstu, przy którym wyświetlane są
materiały video
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Influencer marketing
zapraszanie do współpracy mikroinfluencerów
zapraszanie influencerów do tworzenia treści w imieniu marki
koniec z bezwartościowymi barterami
budowanie relacji z influencerami, zamiast traktowania ich wyłącznie jako kanału
dystrybucji contentu
influencerzy zaczną na dobre przenosić się z YouTube na Instagram
poświęcanie większej ilości czasu na weryfikację influencera, z którym zamierza
się podjąć współpracę
zwracanie uwagi na jakość prezentowania treści przez influencerów, a nie tylko
na samą treść
długookresowa współpraca z jednym influencerem, w celu zdobycia
ambasadora marki

MARKETING 2018. Trendy i oczekiwania

Luty 2018

Boty
wykorzystywanie botów do wspierania obsługi klienta
tworzenie dedykowanych botów, które potrafią jak najlepiej komunikować się z
odbiorcami i znają ofertę na najwyższym poziomie
implementacja botów nie tylko w mediach społecznościowych, ale również w
komunikatorach na stronach internetowych
wykorzystanie voice search w komunikacji z botami
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2018 będzie rokiem KOMUNIKACJI. Coraz więcej ludzi, nie tylko młodych, dotyka uzależnienie od tzw.
„strumienia kontaktu”. Możemy chować się za ekranami telefonów czy tabletów, lecz nadal pozostajemy
istotami społecznymi. Posiadamy naturalną potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem, budowania i
utrzymywania relacji. Jest to nieco szersze ujęcie modnego ostatnio zjawiska FOMO – uzależnienia od
informacji, strachu, że coś nas omija, o czymś nie wiemy.
Trend ten wyraźnie odnotowują światowe statystyki: w ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost popularności
wszelkiego rodzaju komunikatorów. Ta tendencja przekłada się również na kontakty z klientem. Wygrają ci,
którzy zrozumieją, że w dzisiejszych czasach klient nie jest już bezosobowym „konsumentem”. To ktoś, z kim
powinniśmy zbudować relację i zaoferować coś więcej niż tylko nasz produkt: uwagę, czas, szacunek,
zrozumienie i… sympatię.

Antonina Grzelak
Marketing Manager
notiOne

Najważniejsza sprawa jaką musimy sobie uświadomić to fakt, że ludzie są coraz bardziej zmęczeni reklamami. Świadczy o tym
choćby popularność narzędzi blokujących wyświetlanie reklam online. Natomiast 80% konsumentów przed podjęciem decyzji o
zakupie pyta o rekomendacje w mediach społecznościowych i poszukuje opinii o produktach w internecie, a aż 90% tym
rekomendacjom wierzy. Rok 2018 to rok, w którym zdecydowanie polecam zwiększyć budżet na marketing rekomendacji. Od
dobrze zbudowanego na własnym autorytecie, transparentnego community marketingu po nawiązywanie prawdziwych,
trwałych relacji z influencerami, których kapitał zaufania to coś, co pozwoli skutecznie dotrzeć do nowych odbiorców i pozyskać
nowych klientów. Warto otwarcie mówić o takich współpracach.
Transparentność zostanie doceniona jeśli tylko całość przekazu będzie niosła naszemu odbiorcy wartość. Tą wartością jest
przede wszystkim wiedza ekspercka i doświadczenie, które jako marketingowcy, sprzedawcy, właściciele firm, gromadzimy
każdego dnia. Warto budując swój autorytet w branży dzielić się tą wiedzą. I tu z pomocą przychodzi sprawdzony content
marketing, który nadal będzie miał ogromne znaczenie, lecz w przyszłym roku warto na tym polu zainwestować w nowe formy
przekazu takie jak audio i video marketing oraz live video.
Gloria Ziencina-Kawula
Global Community & Marketing Manager Promocja contentu oraz reklamy to mocna forma wsparcia całej strategii i będzie przynosić odpowiednie rezultaty, jeśli scalimy
ją z całym planem działań, którego budowę oprzemy na deep learning, analizie danych zachowania użytkownika i dopasujemy
Brand24
do etapu lejka sprzedażowego, na którym klient się znajduje. Głęboka i całościowa analiza danych oraz oparta na tym
personalizacja: od momentu pierwszego styku z produktem, przez podróż naszego klienta i zapoznawanie się z narzędziem, po
proces sprzedaży i opiekę posprzedażową. Dobrze dobrany moment i spersonalizowany komunikat dadzą efekt “wow”, na
którym nam, marketerom, zależy najbardziej.
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Moim zdaniem rok 2018 w social media zostanie zdominowany przez boty. Na chwilę obecną wiele
marek wykorzystuje je do jednorazowych promocji, ale sądzę, że zostaną włączone na stałe w
strategię prowadzenia mediów społecznościowych.
Chatbota można podpiąć nie tylko do swojego fan page’a, ale również strony www, dzięki czemu
znajdzie zastosowanie zarówno w sektorze B2C jak i B2B. Jego implementacja jest łatwa (istnieje
wiele narzędzi online) i to skusi wiele marek do testów, a później regularnego korzystania.

Joanna Stefaniak
Marketing Manager
Qpony.pl

Kolejny rok obwieszczony rokiem mobile? To już raczej fakt niż życzeniowe myślenie. Nie będę więc wspominał o
jeszcze silniejszym nacisku na treści dopasowane lub wręcz dedykowane urządzeniom mobilnym. W kontekście
dystrybucji treści zwróciłbym jednak szczególną uwagę na dwa trendy - zwiększanie roli mikroinfluencerów oraz
rosnące nakłady na Instagram Ads kosztem Facebook Ads.

Krzysztof Gorecki
właściciel InMarketing

Instagram coraz bardziej rozpycha się na rynku reklamowym i spodziewam się dalszego rozwoju Instastories oraz
innych funkcji reklamowych na samym Instagramie. Mikroinfluencerzy będą coraz popularniejsi kosztem tych
najbardziej wpływowych. Często pozytywne zaangażowanie ich fanów jest znacznie wyższe niż w przypadku tych
topowych, posiadających więcej przeciwników lub trolli.

Myślę, że to rok, w którym czatboty na Facebooku nie miały sobie pod tym względem równym. Zarówno jeżeli spojrzymy
na ich efektywność, jak i możliwości, które otworzyły. Rozwój narzędzi do ich tworzenia, czy darmowe rozwiązania jak
Customer Chat pozwalają mieć nadzieję, że w 2018 będziemy obserwować dalszy trend botów. W Stanach Zjednoczonych
co czwarte pytanie pada przy wykorzystaniu voice search (Alexa / Google Home / Siri). Jeżeli mam prognozować to właśnie
w tym kierunku bym szukał.
To z pewnością wykorzystanie sztucznej inteligencji, silników do przetwarzania, czy uczenia maszynowego w 2018 nabiorą
na sile. Automatyzacja, czy hiperpersonalizacja to elementy, które ten trend rozwiązuje, więc marketerzy coraz częściej
będą sięgać po rozwiązania z tego obszaru. Jeżeli chodzi o kanał, który wyjdzie przed szereg to zdecydowanie Messenger.

Mateusz Czech
Customer Success Manager
Brand24
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Kluczem do sukcesu w 2018 roku będzie umiejętne tworzenie wartościowych treści, a także umiejętne łączenie wielu
kanałów komunikacji w celu osiągnięcia efektu synergii przy jej dystrybucji.
Najlepsze kampanie online zaczynają się od wnikliwej analizy i wyznaczenia celów, o czym wiele osób zapomina, a
dopiero w kolejnym kroku pojawia się stworzenie unikatowego pomysłu, który często, lecz nie zawsze, jest
elementem decydującym o sukcesie. Aby go osiągnąć trzeba w jakiś sposób wyróżnić swoja komunikację i nie
chodzi tutaj tylko o innowacyjny pomysł, ale także o konsekwentne stawianie na efektywności komunikacji,
atrakcyjną cenę czy uparte podkreślanie cech stanowiących o wysokiej jakości towaru.
Warto także śledzić ścieżki konwersji użytkowników. Analizując takie dane będziemy w stanie wiedzieć, w który z
kanałów komunikacji inwestować więcej pieniędzy. Ocenimy, które medium buduje świadomość marki i edukuje
użytkownika, a które dobrze wspomaga konwersję w sklepie internetowym. Analiza danych to podstawa!

Marek Kaczmarek
Marketing Manager, REDLINK

Poczucie, że organiczny zasięg na Facebooku będzie spadał spowoduje, że duży nacisk na dystrybucję
treści przeniesie się na działania płatne lub inne platformy. Jedną z nich będzie komunikacja przez
Messengera np. przez boty. Ci, którzy uwierzą, że z Facebooka nie trzeba uciekać swoją komunikację
będą opierać bardziej na treściach wideo i Facebook Live.
Jeśli nie Facebook, to na pewno będzie trwała walka między Instagramem a Snapchatem o rząd dusz. Ci,
którzy nie będą rozmyślali nad nowymi kanałami, będą szukali sposobów na większą automatyzację,
optymalizację pracy i osiąganie lepszych efektów. Warto jednak pamiętać, że niezależnie od narzędzia
czy kanału komunikacji na znaczeniu będzie zyskiwała obsługa klienta i tutaj warto poszukać
usprawnienia pracy.
Monika Czaplicka
CEO Agencji Social Media Wobuzz

Czasy pisania komentarzy w social mediach pt. „proszę zadzwonić na infolinię” się kończą.
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Od kilku lat firmy uczą się jak tworzyć użyteczne treści i rywalizują w walce o tytuł mistrza content marketingu.
Niestety za popularnością strategii idzie także coraz większa konkurencja. Co trzeba będzie zrobić w 2018
roku, aby wyróżnić się na rynku?
Sposobem może być wykorzystanie potencjału influencerów, którzy już w 2017 roku zagarnęli spory kawałek
budżetowego tortu marek. Warto pójść o krok dalej niż wysłanie internetowemu twórcy produktu do recenzji
lub płatne lokowanie marki w social media. Można np. zaprosić twórców do generowania treści, która pojawi
się w kanałach marki. Przykład? Poproszenie influencera o prowadzenie przez kilka dni fanpage’a czy
Snapchata.
Przed świętami twórcy Suchara Codziennego poprowadzili live’a na kanale Red Bulla, podczas którego odbył
się konkurs pieczenia pierników ze sportowcami. Efekt? Prawie 100 tysięcy wyświetleń, 60 udostępnień i
prawie 500 reakcji. Zaangażowanie influencerów w przeprowadzenie konkursu, wydanie e-booka czy udziału
w evencie może zagwarantować marce także dystrybucję treści w kanałach twórców i spektakularne zasięgi.

Patrycja Górecka-Butora
Szef Działu Influencer Marketing
WhitePress

Coraz częściej zmagamy się z docieraniem do użytkowników, którzy pozostają dla nas anonimowi. Szukając
sposobu na dotarcie do nich, korzystamy z retargetingu Google lub Facebook’a. Zapominamy jednak o tym,
że coraz częściej wykorzystywany jest adblock, który blokuje wyświetlanie się reklam. Tutaj, niezwykle
pomocne okazują się działania oparte o EMAIL oraz SMS.

Paweł Cichocki
Senior Product Manager
ConversionLabs

Połączenie tych dwóch kanałów ma szansę zapewnić spore korzyści wynikające z aktywności odbiorców w
tym kanale komunikacji. Co więcej, coraz popularniejsze stają się kampanie email retargetowane, które
potrafią ratować porzucone koszyki czy niedokończone rejestracje. Świat zmierza w kierunku komunikacji
omnichannel, która będzie wykorzystywać kanały i komunikaty angażując przy tym szereg narzędzi
opierających się o współdzielone zbiory danych.

jak
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Geolokalizacja
podążanie oﬀline, dzięki usługom geolokalizacyjnym, za użytkownikiem, który
dokonał jakiejś aktywności online
wykorzystanie geolokalizacji do remarketingu
wykorzystanie geolokalizacji do Real Time Marketingu
powiązanie danych geolokalizowanych z danymi z aplikacji mobilnych,
zainstalowanych na urządzeniu użytkownika
wykorzystanie geolokalizacji do wyświetlania lepiej dopasowanych reklam w
sieciach RTB
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Personalizacja
hiperpersonalizacja
poważne podejście do tworzenia person i wykorzystywania ich w działaniach
strategicznych
prowadzenie badań z użytkownikami w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb i
oczekiwań, oraz tworzenia lepiej dopasowanych treści
śledzenie zachowań użytkowników w różnych kanałach, by jeszcze lepiej
dopasowywać treści remarketingowe
lepsza integracja danych na temat użytkownika, płynących z różnych punktów
styku z marką
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Machine learning
zwiększanie nakładów finansowych na machine learning w celu dokładniejszej
analizy zachowań użytkowników i hiperpersonalizacji
wykorzystywanie machine learningu do prezentowania odpowiedniego
contentu odpowiednim odbiorcom
wykorzystywanie machine learningu do prognozowania trendów rynkowych i
przychodów z prowadzonych kampanii
wykorzystywanie machine learningu do zdobywania klientów
powiązanie machine learningu z predict analytics (PAML) w celu otrzymywania
jeszcze bardziej precyzyjnych danych na temat klientów/odbiorców
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Zdaniem ekspertów
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Popularne hasło "personalizacja" w 2018 będzie standardem. Dlaczego? Dzięki analizie danych real time, oraz algorytmom
możemy trafić z indywidualnym przekazem do konkretnej osoby w danym miejscu i czasie. Jest tak, ponieważ z wielu danych
możemy korzystać poprzez API, a platformy DMP które pomagają nimi zarządzać są powszechnie dostępne. Autorskie
rozwiązanie "InteliGeo Ad", pozwala Markom wyświetlać komunikat np. do osób, które są w pobliżu restauracji i kierować je
do celu za pomocą mapy.
Przepis na wysokie ctr w mobile jest prosty i będzie podstawą zarządzania treścią. Oto on: Zlokalizuj użytkownika z precyzją
min 1 metra. Zdefiniuj interesującą go informację (odległość do punktu, smog, pogoda, itp). Przenieś w formie komunikatu
call to action na odpowiedni format. Następnie wybierz miejsce emisji w rozsądnej cenie. Całość połącz w czasie 75 milisek.
Wyświetlaj w sposób dla niego widoczny przez minimum 2 sek. Efekt: "Głodny? Do najbliższego McDonalda tylko 2 min!".
Smacznego!

Dawid Wałęga
CEO MoBehave

W mojej ocenie, najważniejszy trend 2018 roku w analityce łatwo będzie przeoczyć, ponieważ nie będzie on innowacją w
medialnym sensie, ale raczej kontynuacją. Będziemy obserwować dalsze upowszechnienie dostępu do danych i coraz
prostsze (a przy tym, technologicznie bardziej wyszukane), integracje umożliwiające korzystanie z danych z wielu źródeł, oraz
ich interpretację podmiotom, dla których dotąd barierą była technologia lub wiedza.

Jakub Jeziorny
COO Qpony.pl

Dostęp do danych będzie coraz szybszy – podobnie jak krótszy będzie czas potrzebny na podjęcie działania w oparciu o nie.
Z jednej strony, umożliwią to coraz lepsze integracje oraz rynek nowych narzędzi (np. dla sektora MŚP), a z drugiej, coraz
tańsze narzędzia do analizy predyktywnej oraz (często niedoceniane), oprogramowanie do wizualizacji danych oraz
tworzenia „dashboard’ów”. Nie są to nowe rozwiązania, ale jestem przekonany, że suma tych zjawisk znacznie poprawi
kulturę pracy z danymi i przyczyni się istotnie do wzrostu popytu na wiedzę i umiejętności praktycznej analizy danych. Jeśli
do tej pory w marketingu mieliśmy nieustanny „rok Excela”, to 2018 rok będzie pierwszym „rokiem SQL”.

Wzrost wydatków na reklamę w internecie, przy jednoczesnym rozwoju sprzedaży wielokanałowej
będzie przyczyniać się do zwiększonego zapotrzebowania na narzędzie analityczne. Szczególnie
atrakcyjne będą takie, które potrafią mierzyć i łączyć wpływ działań marketingowych na sprzedaż online
i oﬀline.
Przykład aplikacji Rossmann pokazał sieciom handlowym, że warto rozwijać własne aplikacje mobilne
na przykład w celu pozyskiwania dokładniejszych danych o zachowaniach swoich użytkowników.

Krzysztof Łuczak
Członek Zarządu
Proxi.cloud Sp. z o.o.
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Rok 2018 zapowiada się dla marketingu internetowego pod wieloma względami przełomowo. Model programatycznego zakupu reklamy
przechodzi obecnie z etapu nowości i ciekawostki w dojrzały rynek, na którym aktywni reklamowo są najwięksi gracze. Rozwijają się tym
samym narzędzia do audytu firm oferujących programmatic, co nieuchronnie doprowadzi do zaostrzonej konkurencji jakościowej (z
korzyścią dla klientów).
Myli się jednak ten, kto myśli, że zmiany będą zachodziły nagle i gwałtownie. Będzie to raczej proces ewolucyjny, dla którego rok 2018
będzie okresem największej jak dotąd intensyfikacji. Coraz powszechniejszą praktyką staje się weryfikacja danych socjo-demograficznych
w DMP. Zarówno domy mediowe jak i ich klienci chcą mieć pewność, że dane, które wykorzystują w kampaniach rzeczywiście pomagają
dotrzeć im do ich pożądanej grupy docelowej. Weryfikacją jakości danych zajmują się zarówno agencje badawcze, jak i wyspecjalizowane
w tym zakresie firmy. Służy ona również podmiotom oferującym usługi DMP. Pozwala im m.in. na poprawę jakości oferowanych danych i
określenia, które źródła są dla nich najlepsze.

Marek Rozwadowski
Specjalista ds. danych w jednej
z dużych grup mediowych

W kwestii zbierania i obrabiania danych, w 2018 roku wielkie znaczenie będzie miało również wejście w życie unijne rozporządzenie
dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). Wymusi ono zmiany wśród wszystkich graczy na rynku internetowym- od klientów
poprzez domy mediowe, aż po wydawców. Odtąd użytkownik będzie miał prawo do informacji jakie dokładnie dane są na jego temat
przetwarzane na podstawie plików cookie, oraz będzie miał prawo do ich usunięcia z serwerów.
Oprócz poprawy jakości danych, rynek dąży również do poprawy jakości kupowanej powierzchni. Szczególnym przejawem tego trendu
jest coraz częstsze kupowanie powierzchni w modelu vCPM. Rozliczane są w nim wyłącznie odsłony, które były widziane. Podobnie jak w
przypadku weryfikacji jakości danych, tak i tutaj na rynku pojawia się coraz więcej firm oferujących usługi sprawdzania widoczności
reklam, oraz wyznaczających benchmarki widzialności.
Obok zapewnienia widzialności reklamy, istotnym elementem dbałości o jakość powierzchni jest również dbanie o kontekst w jakim
reklama się wyświetla. Z jednej strony możemy mówić tutaj o brand safety- dbałości o to, aby nie pokazywać się wśród nieodpowiedniej
treści (pornografia, strony nawołujące do rasizmu lub terroryzmu, strony z nielegalnymi plikami). Z drugiej jednak strony, dbałość o
kontekst możemy również rozumieć jako kupowanie programatyczne treści na stronach np. tematycznie związanych z reklamowanym
produktem. Wówczas przekaz trafia do użytkownika o właściwych zainteresowaniach oraz we właściwym kontekście, co może pozytywnie
przekładać się na odbiór reklamy.
Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na rynek w 2018 roku będzie również coraz większa aktywność w świecie cyfrowym firm,
które mocno stawiają na marketing B2B. Spowodowane jest to m.in. szeroko rozumianą rewolucją cyfrową, która pcha je coraz bardziej w
kierunku budowania i wdrażania strategii aktywnej obecności w digitalu. Jest to dla nich szczególnie ważne z punktu widzenia budowania
zaufania klientów. Według badania przeprowadzonego w Niemczech przez firmę konsultingową Roland Berger oraz Google, aż 55%
procesu zakupowego w branży B2B jest dokonywanego zanim klient skontaktuje się z działem sprzedaży. Statystyka ta dobrze obrazuje jak
ważne są obecnie nowoczesne sposoby budowania wizerunku firmy oraz jej oferty w Internecie, również w sektorze B2B.
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Tworzenie i prezentacja treści
W 2018 najbardziej wartościowymi treściami będą te, w których firma – zamiast kryptoreklamy swoich
usług czy produktów – odniesie się do realnych problemów swoich odbiorców i wskaże im drogę ku
rozwiązaniu. Dywersyfikacja kanałów i formatów, w jakich content będzie prezentowany, pozwoli
zebrać szersze audytorium. Natywne formy zyskają jeszcze bardziej na znaczeniu, pozwalając docierać
do odbiorców w miejscach najbliższych ich codziennym, wirtualnym rytuałom. Nad ilością publikacji,
nareszcie zwycięży ich jakość.
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Dystrybucja treści i komunikacja
Choć 2018 będzie kolejnym już rokiem video, zwyciężą te firmy, które skupią się przede wszystkim na
social video. Na wartości zyskają zarówno ulotne treści, o krótkiej żywotności, jak i obszerne materiały
poświęcone wartościowym tematom. Najpopularniejsi influencerzy, skupiający wokół siebie szerokie
audytoria, ustąpią miejsca na podium mikroinfluencerom, których publiczność nie jest aż tak liczna,
ale o wiele bardziej podatna na ich wpływ. Wszelkiego rodzaju ścieżki komunikacji, oparte o boty,
ułatwią życie zarówno markom, jak i ich odbiorcom, stając się pośrednikiem interakcji.
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Analityka
W 2018 triumfy święcić będzie hiperpersonalizacja, opata o wartościowe dane, zdobyte dzięki takim
metodom, jak machine learning czy geolokalizację oraz umiejętne łączenie informacji z wielu kanałów.
W karierze marketera coraz bardziej przydatną i pożądaną umiejętnością stanie się programowanie i
wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych, które umożliwią tworzenie rozwiązań pozwalających
precyzyjniej przewidywać wyniki planowanych kampanii.
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