
1blomedia.pl



2blomedia.pl

     SPIS TREŚCI

Wstęp....................................................................................................................................................................3

Czy słyszeli Państwo kiedykolwiek o reklamie na blogach?.............................................................4

Czy chcieliby Państwo zareklamować swój produkt lub markę za pomocą działań  
na blogach?........................................................................................................................................................5

Czy uważają Państwo reklamę na blogach za odpowiednią do promocji swojej marki/
produktu?...........................................................................................................................................................6

Czy wiedzą Państwo w jaki sposób mogą reklamować swoje produkty lub markę na 
blogach?..............................................................................................................................................................7

Jeśli tak, dlaczego zdecydowaliby się Państwo właśnie na taką formę reklamy?....................8

Jak oceniają Państwo skuteczność reklamy na blogach w skali 1 - 5  
(gdzie 5 to najwyższa ocena)?.....................................................................................................................9

Czego oczekiwaliby Państwo od reklamy na blogach?.....................................................................10

Jakie są wg Państwa największe zalety i wady reklamy na blogach?........................................11

Czy liczy się dla Państwa feedback ze strony użytkowników przy działaniach w 
blogosferze?.....................................................................................................................................................12

Jaki czynnik przy wyborze blogów, na których będzie przeprowadzona kampania, jest wg 
Państwa najważniejszy?.............................................................................................................................13

Czy są obszary w polskiej blogosferze, do których nie udało się Państwu dotrzeć?...............14

Czy Państwa marka otwarta jest na świeże pomysły kreowane wspólnie z autorami 
opiniotwórczych blogów?...........................................................................................................................15

Czy PAŃSTWA marka mogłaby udostępnić blogerom produkty  
do testowania?................................................................................................................................................16



3blomedia.pl

     WSTĘP

DO NIEDAWNA BLOGI STANOWIŁY NIEWIELKIE 
SPOŁECZNOŚCI SKUPIONE WOKÓŁ OKREŚLONYCH 
ZAGADNIEŃ, DZISIAJ WŚRÓD TYSIĘCY DOSTĘPNYCH 
KANAŁÓW, STANOWIĄ ONE POTĘŻNE NARZĘDZIE  
W PROCESIE KOMUNIKACJI, NA DRODZE  
MARKA-KONSUMENT. 

WARTO PODKREŚLIĆ FAKT, ŻE REKLAMA NA BLOGU 
JEST SPOSOBEM KOMUNIKACJI WYŁĄCZNIE DLA 
MAREK, DLA KTÓRYCH NAPRAWDĘ WAŻNY JEST 
FEEDBACK, DLA TYCH, KTÓRE NIE BOJĄ SIĘ DOSTAĆ 
INFORMACJI ZWROTNEJ OD KONSUMENTA.  

Raport powstał w odpowiedzi na wciąż rosnące potrzeby wynikające ze współpracy komercyjnej  
z blogerami, jest on również inspiracją dla firm, które nadal nie zdecydowały się na nią. Ukazuje  
poziom wiedzy badanych marek zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Raport wskazuje, na  
które obszary relacji bloger - marka należy zwrócić szczególną uwagę.

Za cel postawiliśmy sobie wiarygodne zbadanie poziomu wiedzy, aby następnie móc podzielić się  
danymi opartymi o potwierdzone na rynku informacje i skutecznie wykorzystać je przy dalszym 
planowaniu strategii kampanii dla zainteresowanych. Dlatego zwróciliśmy się do wiodących marek, 
agencji oraz domów mediowych, by wspólnie stworzyć profesjonalny zbiór badań i wszelkich istotnych 
informacji o polskiej blogosferze w kontekście reklamy. Wyniki, które otrzymaliśmy potwierdzają  
rosnące zainteresowanie blogami. Jak ukazują nam zawarte w raporcie dane, znaczna część badanych 
miała już możliwość przeprowadzenia kampanii na blogach i współpracy z czołowymi polskimi blogerami.

“ Niezmiernie cieszy mnie fakt, że blogosfera doceniana jest coraz częściej przez profesjonalne 

marki oraz agencje. Dzięki każdej kolejnej kampanii przeprowadzonej wspólnie z ekspertami, 

jesteśmy bogatsi nie tylko o ciekawe case’y, ale także o cenną wiedzę, która odpowiednio 

wykorzystana, pozwoli nam stać się istotną częścią tej skutecznej komunikacji. Dla mnie, 

współpraca z autorami blogów niezależnych jest ciekawym i niezwykle perspektywicznym 

elementem pracy i właśnie dzięki temu stała się moją pasją.“ 
 JULIA FIC / PRODUCT MANAGER
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N = 40, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na klientach bezpośrednich, domach mediowych i agencjach interaktywnych.

CZY SŁYSZELI PAŃSTWO KIEDYKOLWIEK 
O REKLAMIE NA BLOGACH?

90%

  PODSUMOWANIE

Jak wynika z badania 90% ankietowanych słyszało kiedykolwiek o reklamie na 
blogach. Jest to pozytywny fakt i potwierdzenie, iż reklama na blogach znana jest 
pośród reklamodawców.

1.

10% NIE

TAK
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N = 40, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na klientach bezpośrednich, domach mediowych i agencjach interaktywnych.

CZY CHCIELIBY PAŃSTWO 
ZAREKLAMOWAĆ SWÓJ PRODUKT  
LUB MARKĘ ZA POMOCĄ DZIAŁAŃ  
NA BLOGACH?

Ze wszystkich ankietowanych 95% stwierdziło, iż chciałoby reklamować swój 
produkt lub markę za pomocą działań w blogosferze. Tylko 5% reklamodawców 
uznało, iż nie są zainteresowani obecnością reklamy ich marek na blogach.

  PODSUMOWANIE

2.

95%

5%

TAK

NIE
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N = 40, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na klientach bezpośrednich, domach mediowych i agencjach interaktywnych.

CZY UWAŻAJĄ PAŃSTWO REKLAMĘ 
NA BLOGACH ZA ODPOWIEDNIĄ DO 
PROMOCJI SWOJEJ MARKI/PRODUKTU?

Reklama na blogach jest uważana za odpowiednią przez 90% ankietowanych. Tylko 
10% reklamodawców stwierdziło, iż nie zareklamowaliby swoich marek i produktów 
w blogosferze.

  PODSUMOWANIE

90% TAK

10% NIE

3.
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N = 40, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na klientach bezpośrednich, domach mediowych i agencjach interaktywnych.

CZY WIEDZĄ PAŃSTWO W JAKI SPOSÓB 
MOGĄ REKLAMOWAĆ SWOJE PRODUKTY 
LUB MARKĘ NA BLOGACH?

Sposoby na reklamowanie swoich produktów lub marek w blogosferze zna 85% 
ankietowanych. Najczęściej wskazywanymi metodami były publikacje, testy i 
recenzje - 42%, konkursy na blogach - 29% reklama display, brandingi - 16%, na 
ostatniej pozycji znalazły się sponsoringi bloga (ambasador marki) - 13%. 

PUBLIKACJE, TESTY, RECENZJE 

  PODSUMOWANIE

4.

85% TAK

15% NIE

42%

29%

16%

13%

KONKURSY 

DISPLAY, BRANDING  

SPONSORING BLOGERA (AMBASADOR MARKI)   
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N = 40, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na klientach bezpośrednich, domach mediowych i agencjach interaktywnych.

JEŚLI TAK, DLACZEGO ZDECYDOWALIBY 
SIĘ PAŃSTWO WŁAŚNIE NA TAKĄ FORMĘ 
REKLAMY?

Spośród ankietowanych 41% zdecydowałoby się na reklamę na blogach jako 
uzupełnienie ich globalnych działań reklamowych. Czynnikiem, który zaważyłby 
na decyzji reklamodawców w 37% była atrakcyjna grupa docelowa na blogach 
oraz w 22% sami blogerzy jako trendseterzy i ich rekomendacje na temat marki lub 
produktu.

  PODSUMOWANIE

5.

UZUPEŁNIENIE DZIAŁAŃ REKLAMOWYCH  41%

ATRAKCYJNA GRUPA DOCELOWA  37%

TRENDSETERZY I ICH REKOMENDACJE 
JAKO EKSPERTÓW/ LIDERÓW OPINII   22%
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N = 40, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na klientach bezpośrednich, domach mediowych i agencjach interaktywnych.

JAK OCENIAJĄ PAŃSTWO SKUTECZNOŚĆ 
REKLAMY NA BLOGACH W SKALI 1 - 5 
(GDZIE 5 TO NAJWYŻSZA OCENA)?

Z pośród reklamodawców biorących udział w badaniu 6% oceniło reklamę na blogach 
jako bardzo skuteczną. Jako skuteczną wskazało ją 49%, raczej skuteczną 27%, mało 
skuteczną 12%. Tylko 6% ankietowanych stwierdziło, iż reklama w blogosferze jest 
nieskuteczna.

  PODSUMOWANIE

6.

5 (BARDZO SKUTECZNA)   6%

4 (SKUTECZNA)   49%

3 (RACZEJ SKUTECZNA)   27%

2 (MAŁO SKUTECZNA)    12%

1 (NIESKUTECZNA)    6%
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N = 40, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na klientach bezpośrednich, domach mediowych i agencjach interaktywnych.

CZEGO OCZEKIWALIBY PAŃSTWO 
OD REKLAMY NA BLOGACH?

Z pośród ankietowanych 50% uznało, iż oczekują od reklamy na blogach większego 
zasięgu i szerszego dotarcia, 25% interakcji i zaangażowania użytkowników, 
natomiast 25% reklamodawców oczekuję od działań w blogosferze przede wszystkim 
wpływu na decyzję zakupową.

  PODSUMOWANIE

7.

WIĘKSZEGO ZASIĘGU I SZERSZEGO 
DOTARCIA 50%

INTERAKCJI  I ZAANGAŻOWANIA UŻYTKOWNKÓW   25%

WPŁYWU NA DECYZJĘ ZAKUPOWĄ 25%
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N = 40, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na klientach bezpośrednich, domach mediowych i agencjach interaktywnych.

JAKIE SĄ WG PAŃSTWA NAJWIĘKSZE 
ZALETY I WADY REKLAMY NA BLOGACH?

Jako zalety działań w blogosferze reklamodawcy wymieniali: interakcje i dialog z 
użytkownikami - 20%, wiarygodność reklamy - 20% oraz blogerów i ich blogi budzące 
zaufanie - 25%. Głównymi wadami reklamy na blogach wg ankietownaych są: słaba 
mierzalność - 25%, niski zasięg - 30%, wysoka cena - 10%. Brak zdania na temat zalet i 
wad wskazało 35% reklamodawców.

  PODSUMOWANIE

8.

INTERAKCJA I DIALOG Z UŻYTKOWNIKAMI 20%

20%

25%

WIARYGODNOŚĆ

BLOGERZY I ICH BLOGI CIESZĄ SIĘ ZAUFANIEM  

ZA
LE

TY

35% BRAK ZDANIA 

SŁABA MIERZALNOŚĆ  25%

10%

30%

WYSOKA CENA 

NISKI ZASIĘG  

W
AD

Y

35% BRAK ZDANIA 
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N = 40, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na klientach bezpośrednich, domach mediowych i agencjach interaktywnych.

CZY LICZY SIĘ DLA PAŃSTWA FEEDBACK 
ZE STRONY UŻYTKOWNIKÓW PRZY 
DZIAŁANIACH W BLOGOSFERZE?

100%

  PODSUMOWANIE

Dla wszystkich reklamodawców biorących udział w badaniu liczą się feedback  i 
opinie ze strony użytkowników odnośnie ich produktów i marek reklamowanych na 
blogach. 

9.

TAK
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N = 40, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na klientach bezpośrednich, domach mediowych i agencjach interaktywnych.

JAKI CZYNNIK PRZY WYBORZE BLOGÓW, 
NA KTÓRYCH BĘDZIE PRZEPROWADZONA 
KAMPANIA, JEST WG PAŃSTWA 
NAJWAŻNIEJSZY?

Grupę docelową i tematykę jako głównny czynnik przy wyborze konkretnych 
blogów biorących udział w działaniach reklamowych wskazało 45% ankietowanych, 
popularność blogera i bloga - 25%, zasięg - 20%, dla 10% ważna była jakość i obsługa 
bloga.

  PODSUMOWANIE

10.

GRUPA DOCELOWA, TEMATYKA    45%

POPULARNOŚĆ BLOGERA I BLOGA    25%

ZASIĘG   20%

JAKOŚĆ I OBSŁUGA BLOGA  10%
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N = 40, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na klientach bezpośrednich, domach mediowych i agencjach interaktywnych.

Reklamodawcy w 40% wskazali, iż nie było obszarów w blogosferze, do których 
nie mogli dotrzeć, chcąc prowadzić działania reklamowe. 35% ankietowanych 
nie próbowało takich działań, 10% wskazało, iż na blogach nie było danych 
kontatkowych do ich autorów lub osób prowadzących. Lekarze (10%) i osoby 
odchudzające się (5%) były wskazane przez reklamodawców jako obszary 
najtrudniejsze w dotarciu.

  PODSUMOWANIE

NIE 40%

NIE PRÓBOWALIŚMY    35%

BRAK DANYCH KONTAKTOWYCH NA BLOGU10%

LEKARZE    10%

OSOBY ODCHUDZAJĄCE SIĘ 5%

CZY SĄ OBSZARY W POLSKIEJ 
BLOGOSFERZE, DO KTÓRYCH NIE UDAŁO 
SIĘ PAŃSTWU DOTRZEĆ?

11.
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N = 40, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na klientach bezpośrednich, domach mediowych i agencjach interaktywnych.

CZY PAŃSTWA MARKA OTWARTA 
JEST NA ŚWIEŻE POMYSŁY 
KREOWANE WSPÓLNIE Z AUTORAMI 
OPINIOTWÓRCZYCH BLOGÓW?

12.

100%

  PODSUMOWANIE

Wszyscy z ankietowanych wykazali zainteresowanie nowymi pomysłami 
kreowanymi wspólnie z blogerami na promocję ich produktów i marek. 

TAK
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N = 40, metoda ankietowa, badanie przeprowadzone na klientach bezpośrednich, domach mediowych i agencjach interaktywnych.

Większość reklamodawców 95% bardzo chętnie udostępniłaby blogerom produkty do 
testów. Tylko 5% wskazało, iż nie ma takiej możliwości.

  PODSUMOWANIE

95%

5%

TAK

NIE

CZY PAŃSTWA MARKA MOGŁABY 
UDOSTĘPNIĆ BLOGEROM PRODUKTY  
DO TESTOWANIA?

13.
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BLOGI – TO PRZEDE WSZYSTKIM LUDZIE, KTÓRZY 
JE TWORZĄ, ICH INDYWIDUALNE HISTORIE ORAZ 
ZAINTERESOWANIA. TO MIEJSCA DIALOGU  
I SPOŁECZNOŚCI SKUPIONEJ WOKÓŁ KONKRETNYCH 
TEMATÓW.

Jak pokazują wyniki raportu reklamodawcy również dobrze 
odnajdują się w blogosferze. Większość z nich słyszała o 
działaniach reklamowych tam prowadzonych. Bardzo duża część 
deklaruje chęć ekspozycji swoich marek i produktów za pomocą 
reklamy na blogach, uważa je również za odpowiednie miejsce do 
ich promocji. 

Blogosfera dla reklamodawców jest świetnym miejscem na 
uzupełnienie globalnych działań reklamowych, które prowadzą. 

Jak sami wskazują czynnikiem decydującym przy wyborze tego typu działań jest przede wszystkim atrakcyjna 
grupa docelowa, zaufanie jakim cieszą się blogerzy, ich opiniotwórczość i wypływ jaki posiadają na decyzje 

zakupowe czytelników. 

“ Niezwykle istotnym elementem działań w blogosferze, jest komunikacja - musi 
być jasna i czytelna, bez ukrytych przekazów i sugestii, które mogą okazać się główną 
przyczyną  jej niepowodzenia ”

Reklamodawcy muszą jednak pamiętać, iż nie ma gotowej recepty na współpracę z blogerami. To faktycznie bardzo 
wrażliwa strefa i wymaga indywidualnego podejścia, uwzględniającego zarówno autora bloga, jak i jego czytelników 
oraz kontekst, jaki tworzą dla marki. Bardzo ważne jest partnerskie podejście, bo czytelnicy stosunkowo łatwo 
wykrywają nieszczere i sztuczne zabiegi. 

 ŁUKASZ SZYMAŃSKI / MARKETING MANAGER

WSPÓŁPRACUJĄC Z BLOGERAMI, NALEŻY PAMIĘTAĆ, 
ŻE CORAZ CZĘŚCIEJ TO NIE TYLKO AUTORZY BLOGA, 
ALE RÓWNIEŻ OSOBY POSIADAJĄCE SPORĄ WIEDZĘ  
I DOŚWIADCZENIE W MARKETINGU W BLOGOSFERZE.  

Dlatego staramy się nie narzucać działań reklamowych, ale 
konsultować je z blogerami, którzy często mają świeże i ciekawe 
pomysły na niestandardowe rozwiązania reklamowe na blogu. 

Kluczowa w takiej współpracy jest również znajmość profilu 
czytelników danego bloga i ich potencjalnych reakcji na reklamę 
na blogu, a nikt nie zna lepiej czytelników od samego autora bloga. 
Dlatego wcześniejsze konsultacje z osobami prowadzącymi blogi, 
mogą okazać się kluczowe dla późniejszego odbioru kampanii 
przez czytelników blogów.

 IGA FURMAŃCZYK / BLOG MARKETING SPECIALIST




