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Unikalna publikacja Internet Standard to cenne źródło informacji dla przedsiębiorców:
 poszukujących wiedzy na temat różnych aspektów działań e-biznesowych
 zainteresowanych strategiami liderów polskiej branży internetowej
 chcących znaleźć firmy zajmujące się poszczególnymi obszarami
biznesu internetowego (Wizytówki Firm)

 prowadzących działalność w branży internetowej
 planujących rozpocząć taką działalność
 inwestujących w przedsięwzięcia internetowe
 oferujących rozwiązania wspierające e-biznes
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RAPORT INTERNET 2k10
Rozdział 1. (podział kategorii branżowych obok)
Ranking polskich firm internetowych

 Ranking ogólny
 Geografia rynku  Struktura własnościowa  Wyniki finansowe
 Rankingi w poszczególnych branżach
 Geografia rynku  Struktura własnościowa  Wyniki finansowe

Rozdział 2.
Finansowanie e-biznesu w Polsce





Fundusze własne
Fundusze venture capital, business angels
Dotacje państwowe
Giełda

Rozdział 3.
Wyniki oglądalności najpopularniejszych witryn i grup witryn

Rozdział 4.
Liderzy rankingu: wywiady z kadrą zarządzająca/właścicielami
firm z czołówki rankingu

Rozdział 5. (podział kategorii branżowych obok)
Wizytówki – baza polskich firm internetowych

 Serwisy i usługi internetowe
 Bankowość internetowa
 Gry online
 Hosting plików
 Internetowe bazy danych
 Komunikatory internetowe, VoIP
 Mapy i lokalizatory
 Platformy aukcyjne
 Platformy ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja
 Poczta elektroniczna
 Porównywarki cen
 Portale
 Radio internetowe
 Serwisy społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne
 Serwisy tematyczne
 Serwisy wideo, telewizja internetowa
 Wyszukiwarki, katalogi
 Marketing i reklama internetowa
 Sieci reklamowe
– Sieci afiliacyjne
– Sieci kontekstowe
– Sieci reklamy graficznej
 Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR
– Advergaming
– E-mail marketing
– e-PR, social media marketing, WOMM
– Kreacja
– Mobile marketing
– Obsługa techniczna kampanii (np. serwery reklam)
– Planowanie, zakup mediów
– Programy lojalnościowe
– SEM, SEO
– Strategia marketingowa, doradztwo
 Firmy badawcze i konsultingowe
– Audyt oglądalności serwisów
– Badania internautów
– Konsulting
– Usability i user experience
 E-commerce
 Towary
 Usługi

(sklepy internetowe)

 Usługi dla firm internetowych
 Płatności internetowe, płatności mobilne
 Hosting, kolokacja
 Oprogramowanie
 Finansowanie e-biznesu (w rozdziale 2. i 5.)
 Fundusze venture capital/private equity/business angels.
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Europe, PricewaterhouseCoopers oraz
Screen Digest wynika, że 2010 r. upłynie pod znakiem większych wzrostów
na rynku reklamy internetowej
w Europie.
Badanie AdEx Europe przeprowa-
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WYDATKI NA REKLAMĘ NA
ŚWIECIE Z PODZIAŁEM NA MEDIA

Internet jest jedynym medium, które
systematycznie z roku na rok zwiększa
swój udział w światowym rynku reklamowym. Warto zauważyć, że jeszcze
pięć lat temu różnica pomiędzy udziałem internetu i prasy w ogólnym torcie
wydatków na reklamę wynosiła 26 pkt.
proc., a w 2009 r. zaledwie 11 pkt. proc.
i najwyraźniej będzie się zmniejszać.
Telewizja jest medium, które przez najbliższe lata zajmować będzie pozycję
lidera. To właśnie do niej trafi na świecie najwięcej budżetów reklamowych.
Wielka Brytania jest tu chlubnym
wyjątkiem. Według badania IAB
i PricewaterhouseCoopers za pierwszą
połowę 2009 r., udział wydatków na
internet wyniósł w tym kraju 23,5%,
na reklamę telewizyjną – niecałe 22%.

WARTOŚĆ ŚWIATOWEJ REKLAMY
INTERNETOWEJ

Według prognoz ZenithOptimedia,
w 2012 r. udział internetu we wszystkich wydatkach reklamowych zwiększy się do 16,2%, a wartość światowej
reklamy internetowej wyniesie wówczas ponad 77 mld USD. Z kolei
w 2010 r. rynek reklamy online osiągnie obroty na poziomie 54 mld USD.
Nieco wyższe estymacje niż
ZenithOptimedia – jeśli chodzi
o wysokość wydatków – podaje IDC.
Według IDC’s Digital Marketplace
Model and Forecast, światowe
wydatki na reklamę online w 2008 r.

osiągnęły 65,2 mld USD, co stanowi
10-proc. udział w torcie wydatków
na reklamę we wszystkich mediach.
Do 2011 r. wartość ta wzrastać będzie
o 15–20% rok do roku, by w 2011 r.
osiągnąć poziom 106,6 mld USD
i 13,6% udziału w wydatkach na
reklamę.

WYDATKI NA REKLAMĘ
INTERNETOWĄ W STANACH
ZJEDNOCZONYCH

dzone na podstawie danych dotyczących przychodów graczy internetowych z 19 krajów zrzeszonych w IAB
Europe pokazuje, że na reklamę online
wydano w 2008 r. w tych krajach
12,9 mld euro, co oznacza wysoki,
bo 20-proc. wzrost w porównaniu
z rokiem poprzednim. Największy
udział w wydatkach z rokiem poprzednim. Największy miały Wielka
Brytania (3,4 mld euro), Niemcy
(2,9 mld euro) oraz Francja (1,8 mld
euro).

W 2008 r. wartość reklamy internetowej w Stanach Zjednoczonych –
według IAB i PricewaterhouseCoopers
– wyniosła 23,4 mld USD, co oznaczało wzrost w porównaniu z rokiem
2007 o 10,6%. Od czasów bańki
dotcomowej wydatki na amerykańską reklamę online na przestrzeni
lat systematyczne się zwiększały. Niezbyt optymistyczne dane
za pierwsze półrocze 2009 r. oznaczać mogą jednak zakończenie lub
przynajmniej osłabienie tego dobrego
trendu.
Wartość reklamy online w USA
w pierwszym półroczu 2009 r.
– według IAB Internet Advertising
Revenue Report – wyniosła 10,9 mld
USD. Oznacza to spadek o 5,3%
w porównaniu z analogicznym okresem roku 2008 r. (kiedy odnotowano
wynik 11,5 mld USD).
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WARTOŚĆ REKLAMY
INTERNETOWEJ W POLSCE

Informacji o faktycznych wydatkach

Udział internetu
w światowych wydatkach
na reklamę w 2010 r.
zwiększy się do 13,7%.
na marketing internetowy w naszym
kraju dostarcza badanie AdEx, prowadzone od 2008 r. przez IAB oraz
PricewaterhouseCoopers na podsta-
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Dynamika wzrostu wydatków na
reklamę w Polsce w 2008 r. (60%) była
na tyle wysoka, że nasz kraj znalazł się
na drugim miejscu po Słowenii, gdzie
wydatki na reklamę online zwiększyły
się w porównaniu z 2007 r. aż o 77%.
Wśród innych krajów charakteryzujących się imponującą dynamiką znalazły się też Austria (45%), Finlandia
(34%), Turcja (33%) i Grecja (29%).
Z raportu „Online Ad Spending in
Western Europe”, opracowanego przez
eMarketera m.in. na podstawie danych
IAB Europe, PwC i Screen Digest,
wynika, że wydatki na reklamę internetową w Europie w 2009 r. zwiększą
się o 2,2%. Większy wzrost spodziewany jest w 2010 r. (o 6,5% r/r), aczkolwiek nie będzie on tak znaczący jak
w 2008 r. (20% rok do roku). Analitycy
eMarketera podkreślają fakt nierównomiernego rozwoju branży reklamy
online w Europie. Jedynie Wielka
Brytania, Francja i Niemcy zasługują
na miano dojrzałych rynków reklamy
internetowej.
Wzrost wartości rynku reklamy
internetowej w Europie nastąpi przede
wszystkim dzięki wydatkom na marketing w wyszukiwarkach. SEM w 2009 r.
wzrośnie o 8% (podczas gdy reklama
graficzna zanotuje minimalny spadek
o 0,1%), a w 2010 r. o 11,4% (display
będzie lepszy o 4,8 %). Jak przewidują
IAB Europe, PricewaterhouseCoopers
oraz Screen Digest, wartość reklamy
w wyszukiwarkach w Europie w 2010 r.
wyniesie 6,7 mld euro (9,85 mld USD).

WYDATKI NA REKLAMĘ W POLSCE

2 500 zł
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WYDATKI NA REKLAMĘ INTERNETOWĄ W EUROPIE

Z analiz przeprowadzonych przez IAB Europe,
PricewaterhouseCoopers oraz Screen Digest wynika, że
2010 r. upłynie pod znakiem większych wzrostów na rynku
reklamy internetowej w Europie.
Badanie AdEx Europe przeprowadzone na podstawie
danych dotyczących przychodów graczy internetowych z 19
krajów zrzeszonych w IAB Europe pokazuje, że na reklamę
online wydano w 2008 r. w tych krajach 12,9 mld euro, co
oznacza wysoki, bo 20-proc. wzrost w porównaniu z rokiem
poprzednim. Największy udział w wydatkach miały Wielka
Brytania (3,4 mld euro), Niemcy (2,9 mld euro) oraz Francja
(1,8 mld euro).
Dynamika wzrostu wydatków na reklamę w Polsce
w 2008 r. (60%) była na tyle wysoka, że nasz kraj znalazł się
na drugim miejscu po Słowenii, gdzie wydatki na reklamę
online zwiększyły się w porównaniu z 2007 r. aż o 77%.
Wśród innych krajów charakteryzujących się imponującą
dynamiką znalazły się też Austria (45%), Finlandia (34%),
Turcja (33%) i Grecja (29%).
Z raportu „Online Ad Spending in Western Europe”,
opracowanego przez eMarketera m.in. na podstawie danych
IAB Europe, PwC i Screen Digest, wynika, że wydatki
na reklamę internetową w Europie w 2009 r. zwiększą się
o 2,2%. Większy wzrost spodziewany jest w 2010 r. (o 6,5%
r/r), aczkolwiek nie będzie on tak znaczący jak w 2008 r.
(20% rok do roku). Analitycy eMarketera podkreślają fakt
nierównomiernego rozwoju branży reklamy online zasługują na miano dojrzałych rynków reklamy internetowej.
Wzrost wartości rynku reklamy internetowej w Europie
nastąpi przede wszystkim dzięki wydatkom na marketing
w wyszukiwarkach. SEM w 2009 r. wzrośnie o 8% (podczas
gdy reklama graficzna zanotuje minimalny spadek o 0,1%),
a w 2010 r. o 11,4% (display będzie lepszy o 4,8 %). Jak przewidują IAB Europe, PricewaterhouseCoopers oraz Screen
Digest, wartość reklamy w wyszukiwarkach w Europie
w 2010 r. wyniesie 6,7 mld euro (9,85 mld USD).
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Według IAB Europe, obroty
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reklamy internetowej
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WYDATKI NA REKLAMĘ W POLSCE

Wydatki na reklamę w Polsce w okresie spowolnienia gospodarczego zmalały, w zależności od badań i prognoz, o kilkakilkanaście procent. Najwięcej straciła reklama prasowa, naj-
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w 2009 r. wyniosły 6,9 mld zł i były
mniejsze o 11,4% względem roku
poprzedniego.
Według ekspertów Starlink, internet na początku 2009 r. stał się drugim
medium po telewizji, do którego trafiło najwięcej budżetów reklamowych.
W trzech pierwszych kwartałach
2009 r. rynek reklamy online cechował
się najwyższą (7%) dynamiką wzrostu,
podczas gdy inne ważne media notowały spadki – dzienniki aż o 19,1%,
magazyny 15,6%, radio o 15,3%,
a telewizja o 12,8%.
Istotnych wzrostów łącznych przychodów reklamowych spodziewać się
można, według prognoz CR Media,
dopiero w drugim półroczu 2010 r.
Analitycy ZenithOptimedia szacują,
że w 2010 r. wartość całego rynku
reklamowego w Polsce wyniesie
7,3 mld zł, z czego najwięcej, bo ponad
połowę (3,8 mld zł) zarobi telewizja.
Udział internetu w wydatkach na
reklamę kształtować się będzie, według
tej analizy, na poziomie światowym,
co oznacza, że do sieci trafi 13%
budżetów reklamowych.

WARTOŚĆ REKLAMY
INTERNETOWEJ W POLSCE

Informacji o faktycznych wydatkach
na marketing internetowy w naszym
kraju dostarcza badanie AdEx, prowadzone od 2008 r. przez IAB oraz
PricewaterhouseCoopers na podsta-

wie danych od największych podmiotów działających na polskim rynku
reklamy online (estymowana jest
jedynie wartość sprzedaży Google).
Jak wynika z danych IAB Polska, od
2007 r. wartość reklamy internetowej
w Polsce co roku wzrasta o ponad
50%. Duży skok pomiędzy oszacowaniami dla 2006 i 2007 r. wynika
w głównej mierze ze zmiany metodologii badania.
Według danych za pierwsze półrocze 2009 r., wydatki na reklamę internetową wyniosły w Polsce 658 mln zł.
Biorąc pod uwagę korektę wynikającą
z uwzględnienia w badaniu większej
liczby uczestników, oznacza to wzrost
w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego na poziomie 12%.
Równie optymistyczne wydają
się wyniki badania AdEx za trzeci kwartał 2009 r. W porównaniu
z analogicznym okresem roku
2008 r. wartość reklamy wzrosła o 15% i osiągnęła 317 mln zł.
Zakładając podobną dynamikę
wzrostu – a wydaje się, że przynajmniej w czwartym kwartale 2009 r.
będzie ona nawet wyższa – wartość
wydatków na marketing internetowy
w Polsce w całym 2009 r. może osiągnąć poziom 1,4 mld zł.
Od lat najwięcej budżetów reklamowych płynie do internetu z branży
finansowej i telekomunikacyjnej.
W pierwszej połowie 2009 r. branże

te miały kolejno 13- i 10-proc. udział
w torcie. Warto jednak odnotować
wyraźny wzrost udziału kategorii
„inne” (tu przede wszystkim: pośrednictwo pracy, ogłoszenia drobne,
usługi dla biznesu, usługi marketingowe i reklamowe, doradztwo unijne,
wystawy, reklama społeczna, tytoń,
artykuły dla dzieci, logistyka i in.),
która z 16% w 2008 r. urosła do 26%
w III kwartale 2009 r. To wyraźnie
potwierdza, że internet jako medium
reklamowe znajduje miejsce w budżetach reklamowych coraz większej
liczby branż i sektorów.ową wyniosły
w Polsce 658 mln zł. Biorąc pod uwagę
korektę wynikającą z uwzględnienia
w badaniu większej liczby uczestników, oznacza to wzrost w porównaniu
z analogicznym okresem roku ubiegłego na poziomie 12%.
Równie optymistyczne wydają
się wyniki badania AdEx za trzeci kwartał 2009 r. W porównaniu
z analogicznym okresem roku
2008 r. wartość reklamy wzrosła o 15% i osiągnęła 317 mln zł.
Zakładając podobną dynamikę
wzrostu – a wydaje się, że przynajmniej w czwartym kwartale 2009 r.
będzie ona nawet wyższa – wartość
wydatków na marketing internetowy
w Polsce w całym 2009 r. może osiągnąć poziom 1,4 mld zł.
Od lat najwięcej budżetów reklamowych płynie do internetu z branży
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ło wzrost w porównaniu z rokiem 2007 o 10,6%. Od czasów bańki dotcomowej wydatki na amerykańską reklamę
online na przestrzeni lat systematyczne się zwiększały.
Niezbyt optymistyczne dane za pierwsze półrocze 2009 r.
oznaczać mogą jednak zakończenie lub przynajmniej
osłabienie tego dobrego trendu.
Wartość reklamy online w USA w pierwszym półroczu 2009 r. – według IAB Internet Advertising Revenue
Report – wyniosła 10,9 mld USD. Oznacza to spadek o 5,3%
w porównaniu z analogicznym okresem roku 2008 r. (kiedy
odnotowano wynik 11,5 mld USD).
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Wydatki na reklamę w Polsce w okresie
spowolnienia gospodarczego zmalały,
w zależności od badań i prognoz,
o kilka-kilkanaście procent. Najwięcej
straciła reklama prasowa, najlepiej zaś
radził sobie internet.
Według prognoz CR Media cyklicznie publikowanych w Ad.media
Raporcie, wartość reklamy w Polsce
wyniosła w 2009 r. ponad 6,3 mld zł.
Przychody reklamowe mediów w ujęciu netto spadły, według analityków
firmy, w III kwartale 2009 r. o 15,9%
względem roku poprzedniego. W okre-

7

WARTOŚĆ REKLAMY
INTERNETOWEJ W POLSCE

Informacji o faktycznych wydatkach
na marketing internetowy w naszym
kraju dostarcza badanie AdEx, prowadzone od 2008 r. przez IAB oraz
PricewaterhouseCoopers na podstawie danych od największych podmiotów działających na polskim rynku
reklamy online (estymowana jest

jedynie wartość sprzedaży Google).
Jak wynika z danych IAB Polska, od
2007 r. wartość reklamy internetowej
w Polsce co roku wzrasta o ponad
50%. Duży skok pomiędzy oszacowaniami dla 2006 i 2007 r. wynika
w głównej mierze ze zmiany metodologii badania.
Według danych za pierwsze półrocze 2009 r., wydatki na reklamę internetową wyniosły w Polsce 658 mln zł.
Biorąc pod uwagę korektę wynikającą
z uwzględnienia w badaniu większej
liczby uczestników, oznacza to wzrost
w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego na poziomie 12%.
Równie optymistyczne wydają
się wyniki badania AdEx za trzeci kwartał 2009 r. W porównaniu
z analogicznym okresem roku
2008 r. wartość reklamy wzrosła o 15% i osiągnęła 317 mln zł.
Zakładając podobną dynamikę
wzrostu – a wydaje się, że przynajmniej w czwartym kwartale 2009 r.
będzie ona nawet wyższa – wartość
wydatków na marketing internetowy
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wały spadki – dzienniki aż o 19,1%,
magazyny 15,6%, radio o 15,3%,
a telewizja o 12,8%.
Istotnych wzrostów łącznych przychodów reklamowych spodziewać się
można, według prognoz CR Media,
dopiero w drugim półroczu 2010 r.
Analitycy ZenithOptimedia szacują,
że w 2010 r. wartość całego rynku
reklamowego w Polsce wyniesie
7,3 mld zł, z czego najwięcej, bo ponad
połowę (3,8 mld zł) zarobi telewizja.
Udział internetu w wydatkach na
reklamę kształtować się będzie, według
tej analizy, na poziomie światowym,
co oznacza, że do sieci trafi 13%
budżetów reklamowych.

magazyny 15,6%, radio o 15,3%,
a telewizja o 12,8%.
Istotnych wzrostów łącznych przychodów reklamowych spodziewać się
można, według prognoz CR Media,
dopiero w drugim półroczu 2010 r.
Analitycy ZenithOptimedia szacują,
że w 2010 r. wartość całego rynku
reklamowego w Polsce wyniesie
7,3 mld zł, z czego najwięcej, bo ponad
połowę (3,8 mld zł) zarobi telewizja.
Udział internetu w wydatkach na
reklamę kształtować się będzie, według
tej analizy, na poziomie światowym,
co oznacza, że do sieci trafi 13%
budżetów reklamowych.

1/2 strony poziom
format: 210x140
2 500 znaków

Z analiz przeprowadzonych przez IAB

www.internetstandard.pl

sie pierwszych trzech kwartałów
spadek wyniósł 16,4%, zaś w całym
roku – 14,6%. Podobne informacje
podaje w swoim najnowszym raporcie
dom mediowy Starlink, według którego obroty polskiego rynku reklamy
w 2009 r. wyniosły 6,9 mld zł i były
mniejsze o 11,4% względem roku
poprzedniego.
Według ekspertów Starlink, internet na początku 2009 r. stał się drugim
medium po telewizji, do którego trafiło najwięcej budżetów reklamowych.
W trzech pierwszych kwartałach
2009 r. rynek reklamy online cechował
się najwyższą (7%) dynamiką wzrostu,
podczas gdy inne ważne media noto-
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lepiej zaś radził sobie internet.
Według prognoz CR Media cyklicznie publikowanych w Ad.media
Raporcie, wartość reklamy w Polsce
wyniosła w 2009 r. ponad 6,3 mld zł.
Przychody reklamowe mediów w ujęciu netto spadły, według analityków
firmy, w III kwartale 2009 r. o 15,9%
względem roku poprzedniego. W okresie pierwszych trzech kwartałów
spadek wyniósł 16,4%, zaś w całym
roku – 14,6%. Podobne informacje
podaje w swoim najnowszym raporcie
dom mediowy Starlink, według którego obroty polskiego rynku reklamy
w 2009 r. wyniosły 6,9 mld zł i były
mniejsze o 11,4% względem roku
poprzedniego.
Według ekspertów Starlink, internet na początku 2009 r. stał się drugim
medium po telewizji, do którego trafiło najwięcej budżetów reklamowych.
W trzech pierwszych kwartałach
2009 r. rynek reklamy online cechował
się najwyższą (7%) dynamiką wzrostu,
podczas gdy inne ważne media notowały spadki – dzienniki aż o 19,1%,

1 500 zł

ło wzrost w porównaniu z rokiem
2007 o 10,6%. Od czasów bańki
dotcomowej wydatki na amerykańską reklamę online na przestrzeni
lat systematyczne się zwiększały. Niezbyt optymistyczne dane
za pierwsze półrocze 2009 r. oznaczać mogą jednak zakończenie lub
przynajmniej osłabienie tego dobrego
trendu.
Wartość reklamy online w USA
w pierwszym półroczu 2009 r.
– według IAB Internet Advertising
Revenue Report – wyniosła 10,9 mld
USD. Oznacza to spadek o 5,3%
w porównaniu z analogicznym okresem roku 2008 r. (kiedy odnotowano
wynik 11,5 mld USD).

WYDATKI NA REKLAMĘ
INTERNETOWĄ W EUROPIE

Z analiz przeprowadzonych przez IAB
Europe, PricewaterhouseCoopers oraz
Screen Digest wynika, że 2010 r. upłynie pod znakiem większych wzrostów
na rynku reklamy internetowej
w Europie.
Badanie AdEx Europe przeprowadzone na podstawie danych dotyczących przychodów graczy internetowych z 19 krajów zrzeszonych w IAB
Europe pokazuje, że na reklamę online
wydano w 2008 r. w tych krajach
12,9 mld euro, co oznacza wysoki,
bo 20-proc. wzrost w porównaniu
z rokiem poprzednim. Największy
udział w wydatkach miały Wielka
Brytania (3,4 mld euro), Niemcy
(2,9 mld euro) oraz Francja (1,8 mld
euro).
Dynamika wzrostu wydatków na
reklamę w Polsce w 2008 r. (60%) była
na tyle wysoka, że nasz kraj znalazł się
na drugim miejscu po Słowenii, gdzie
wydatki na reklamę online zwiększyły
się w porównaniu z 2007 r. aż o 77%.
Wśród innych krajów charakteryzujących się imponującą dynamiką znalazły się też Austria (45%), Finlandia
(34%), Turcja (33%) i Grecja (29%).
Z raportu „Online Ad Spending in
Western Europe”, opracowanego przez
eMarketera m.in. na podstawie danych
IAB Europe, PwC i Screen Digest,
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wynika, że wydatki na reklamę internetową w Europie w 2009 r. zwiększą
się o 2,2%. Większy wzrost spodziewany jest w 2010 r. (o 6,5% r/r), aczkolwiek nie będzie on tak znaczący jak
w 2008 r. (20% rok do roku). Analitycy
eMarketera podkreślają fakt nierównomiernego rozwoju branży reklamy
online w Europie. Jedynie Wielka
Brytania, Francja i Niemcy zasługują
na miano dojrzałych rynków reklamy
internetowej.
Wzrost wartości rynku reklamy
internetowej w Europie nastąpi przede
wszystkim dzięki wydatkom na marketing w wyszukiwarkach. SEM w 2009 r.
wzrośnie o 8% (podczas gdy reklama
graficzna zanotuje minimalny spadek
o 0,1%), a w 2010 r. o 11,4% (display
będzie lepszy o 4,8 %). Jak przewidują
IAB Europe, PricewaterhouseCoopers
oraz Screen Digest, wartość reklamy
w wyszukiwarkach w Europie w 2010 r.
wyniesie 6,7 mld euro (9,85 mld USD).

1/3 strony pion
format: 72x297
1 500 znaków

WYDATKI NA REKLAMĘ W POLSCE

Wydatki na reklamę w Polsce w okresie
spowolnienia gospodarczego zmalały,
w zależności od badań i prognoz,
o kilka-kilkanaście procent. Najwięcej
straciła reklama prasowa, najlepiej zaś
radził sobie internet.
Według prognoz CR Media cyklicznie publikowanych w Ad.media
Raporcie, wartość reklamy w Polsce
wyniosła w 2009 r. ponad 6,3 mld zł.
Przychody reklamowe mediów w ujęciu netto spadły, według analityków

1 500 zł

Według IAB Europe, obroty
europejskiego rynku
reklamy internetowej
w 2010 r. wzrosną o 6,5%.
firmy, w III kwartale 2009 r. o 15,9%
względem roku poprzedniego. W okresie pierwszych trzech kwartałów
spadek wyniósł 16,4%, zaś w całym
roku – 14,6%. Podobne informacje
podaje w swoim najnowszym raporcie
dom mediowy Starlink, według którego obroty polskiego rynku reklamy

www.internetstandard.pl
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Powierzchnia reklamy

Format reklamy
graficznej (mm)

Maxymalna ilość znaków
(bez zdjęcia) w artykule
sponsorowanym

Cena (netto)

1 strona

210x297

4.900

4 000 zł

2/3 pion

133x297

3.000

3 000 zł

2/3 poziom

210x181

3.000

3 000 zł

1/2 pion

100x297

2.500

2 500 zł

1/2 poziom

210x140

2.500

2 500 zł

1/3 pion

72x297

1.500

1 500 zł

1/3 poziom

210x101

1.500

1 500 zł

1/6 pion

72x141

750

1 000 zł

Wszystkie moduły reklamowe uczestniczą w promocji Early Bird Standard!
Przy zamówieniu podpisanym do dnia 22.04.2010 włącznie, otrzymują Państwo upust w wysokości 10%.

Termin nadsyłania
materiałów reklamowych: 07.06.2010

Kontakt:

Dominika Borowik
tel. 48 22 32 17 762,
kom: 48 662 287 762
Dominika_Borowik@idg.com.pl

www.internetstandard.pl

Reklama w Raporcie (Wizytówki)
WIZYTÓWKI – Baza polskich firm internetowych
Raport Internet 2k10 to kompleksowa analiza branży internetowej w Polsce oraz wygodna w użyciu baza
polskich firm internetowych!
Głównym celem powstania Bazy Firm jest zgromadzenie w jednym miejscu informacji na temat polskich spółek
działających obszarze e-biznesu. Wygodna w użyciu nawigacja tematyczna w opublikowanym Raporcie oraz
w serwisie http://internetstandard.pl umożliwi szybkie znalezienie firm realizujących bardzo specjalistyczne
usługi z kategorii szeroko pojętego biznesu internetowego.
Klasyfikacja w Bazie Firm obejmuje następujące
kategorie branżowe:

Baza Firm, dostarczając informacje,
pomoże w:

 Serwisy i usługi internetowe
 Marketing i reklama internetowa
 E-commerce (sklepy internetowe)
 Usługi dla firm internetowych
 Finansowanie e-biznesu

 zdobyciu nowych klientów
 zwiększeniu sprzedaży
 łączeniu firm poszukujących produktów i usług
z odpowiednimi dostawcami

Podstawowa Wizytówka w Raporcie Internet 2k10 prezentuje ogólne informacje o Firmie i ukazuje się bezpłatnie.
W tym celu prosimy o wypełnienie, wysłanej przez redakcję Internet Standard, ankiety.
	Dla wyróżnienia Państwa marki proponujemy widoczne moduły reklamowe, obok wybranej kategorii branżowej:

Powierzchnia reklamy

Format reklamy
graficznej (mm)

Maxymalna ilość znaków
(bez zdjęcia) w artykule
sponsorowanym

Cena (netto)

1 strona

210x297

4.900

4 000 zł

2/3 pion

133x297

3.000

3 000 zł

2/3 poziom

210x181

3.000

3 000 zł

1/2 pion

100x297

2.500

2 500 zł

1/2 poziom

210x140

2.500

2 500 zł

1/3 pion

72x297

1.500

1 500 zł

1/3 poziom

210x101

1.500

1 500 zł

1/6 pion

72x141

750

1 000 zł

Ponadto logo przy Wizytówce Firmy:

Wizytówki Firm z Raportu Internet 2k10 mogą zostać
przeniesione do analogicznej Bazy Firm w serwisie
http://internetstandard.pl:

Logo w Wizytówce

56x77 mm

500 zł

Wizytówka w Raporcie Internet 2k10

bezpłatnie!

Przeniesienie Wizytówki do internetu

200 zł / rok*

Korzyści z przeniesienia Wizytówki Firmy z Raportu Internet 2k10 do serwisu Internet Standard:
 Link do Bazy Firm w nawigacji serwisu
 Ciągła promocja Bazy Firm na serwisach Grupy IDG

 Łatwe wyszukiwanie usług, produktów i przedsiębiorstw
w Bazie Firm

 Dodatkowa promocja wzmacniająca przekaz
marketingowy poszczególnych Firm

 Wykorzystania local search’a do znajdywania usług
w najbliższej okolicy

 Umieszczenie wizytówki we właściwej kategorii
branżowej

 Możliwość zmiany danych w każdym momencie

Termin nadsyłania
materiałów reklamowych: 07.06.2010

Kontakt:

*Przeniesienie Wizytówki do internetu na rok liczone jest od daty zamieszczenia w serwisie.

Dominika Borowik
tel. 48 22 32 17 762,
kom: 48 662 287 762
Dominika_Borowik@idg.com.pl

