
103

Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka 

Reklama w Internecie jako instrument 
komunikacji marketingowej z młodymi 
odbiorcami

Wprowadzenie
Dzięki upowszechnieniu dostępu do Internetu stał się on dla specjalistów 
ds. marketingu atrakcyjnym kanałem dotarcia do różnych grup odbiorców, 
w tym i młodego odbiorcy. Oferta działań skierowanych do tego segmentu 
rynku w Internecie zwiększa się. W celu pozyskania uwagi młodych kon-
sumentów wykorzystywane są także różne formy działań promocyjnych 
w Internecie.

Większość opracowań poświęconych specyfice działań promocyjnych 
kierowanych do młodego odbiorcy koncentruje się na analizie oddziaływa-
nia reklamy telewizyjnej. Skuteczność jej działania łączy się z ilością czasu 
spędzonego przez młodych konsumentów przed odbiornikami telewizyj-
nymi. Kierując się taką logiką, należy zwrócić uwagę badaczy na zagadnienie 
promocji w Internecie. Atrakcyjność takiego ujęcia może wynikać zarówno 
z faktu, że młodzi odbiorcy w różnych grupach wiekowych korzystają z Inter-
netu, ponadto rosną wydatki na działania promocyjne w Internecie oraz roz-
wijają się różne formy e-promocji. Niniejsze opracowanie koncentruje się na 
wskazaniu specyfiki działań e-promocyjnych kierowanych do młodych od-
biorców, skupiając się na wybranych aspektach reklamy on-line.

Profil młodego internauty
Wykorzystanie Internetu w działaniach promocyjnych często warun-
kowane jest możliwością budowania zasięgu wśród grupy docelowej. 
W przypadku młodych odbiorców badania wskazują, że są oni znaczącym 
segmentem użytkowników sieci.
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Bezpośrednią konsekwencją rozwoju technologii jest upowszechnienie 
dostępu do komputerów i Internetu. Jak wskazują wyniki badań amery-
kańskich, ponad 80% rodzin z dziećmi w wieku od 0-6 lat posiada w domu 
komputer, a ponad 73% korzysta w domu z Internetu, w tym 3% dzieci do 
szóstego roku życia ma dostęp do Internetu na komputerze, który znaj-
duje się w ich pokoju1. Dzieci wcześnie zaczynają korzystać z kompu-
tera. Już 4% dzieci do 2 roku życia spędza średnio prawie godzinę dzien-
nie przed komputerem, podczas gdy w przypadku 5–6-latków odsetek ten 
wynosi 27%2. Ponadto dzieci posiadają odpowiednie umiejętności wyni-
kające z obcowania z komputerem i Internetem. Dwulatki zaczynają ser-
fować w sieci, a trzylatki wysyłają samodzielnie e-maile, czterolatki nato-
miast przeglądają strony internetowe bez nadzoru rodzica3.

Niewątpliwie barierą w samodzielnym odbiorze treści w Internecie jest 
umiejętność czytania, stąd zasadne jest interesowanie się młodymi odbior-
cami posiadającymi takie kompetencje. Osoby w wieku 7–14 lat stanowią 
11% internautów4. Są one aktywną grupą użytkowników Internetu, chociaż 
spędzają on-line przeciętnie mniej czasu niż internauci w innych katego-
riach wiekowych. Można je uznać za specyficznych użytkowników Inter-
netu. W grupie tej nie ma widocznych preferencji związanych z udziałem 
w korzystaniu z Internetu ze względu na płeć użytkownika. Z Internetu ko-
rzystają dziewczęta (47%) podobnie jak chłopcy (53%). Jednak cechą cha-
rakterystyczną tej grupy wiekowej jest fakt, że to dziewczynki spędzają 
średnio o 10 godzin więcej w sieci niż chłopcy. Osoby w tej grupie wie-
kowej korzystają z Internetu z dużą częstotliwością, prawie połowa z nich 
codziennie lub prawie codzienne (45%). Prawie co trzeci użytkownik In-
ternetu w tej grupie wiekowej mieszka na wsi, co stanowi także wynik wyż-
szy niż w całej populacji. Pomimo że częściej z Internetu korzystają dzieci 
ze wsi, to te mieszkające w największych miastach spędzają w nim więcej 
czasu (33 h 42 min.). Najmłodsi internauci większość swojego czasu on-line 
dzielą między rozrywkę a społeczności. Najwięcej uwagi poświęcają wi-
trynom w kategorii „Kultura i rozrywka”, stąd wniosek, że dla internautów 
w wieku 7–14 lat Internet to przede wszystkim źródło rozrywki (95%). Naj-
większą popularnością cieszy się witryna z grami on-line, 70% młodych in-

1 E.A. Vandewater, V.J. Rideout, E.A. Wartella, X. Huang, J.H. Lee, M. Shim, Digital Chil-
dhood: Electronic Media and Technology Use Among Infants, Toddlers, and Preschool-
ers, Pediatrics, 119/2007, s. 1006–1015.

2 Ibidem.
3 J. Legierski, Różnice płciowe w sposobie korzystania z zabaw interaktywnych przez dzieci 

w wieku przedszkolnym, [w:] Psychologiczne konteksty Internetu, red. B. Szmigielska, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.

4 Raport „Dzieci aktywne on-line” sporządzonego przez firmę badawczą Gemius, paździer-
nik 2007 r.

marketing 2010.indb   104 2011-12-01   13:57:02



Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

104

Reklama w Internecie jako instrument komunikacji marketingowej z młodymi odbiorcami

105

ternautów spędza czas, grając w sieci. Gry cieszą się podobnym uznaniem 
wśród obu płci, chociaż dziewczynki przebywają na witrynach z grami on-
line nieco dłużej od chłopców. Wysokim zainteresowaniem cieszą się także 
serwisy społecznościowe (70%). Serwisy te pozwalają im zakładać swoje 
profile, komunikować się z rówieśnikami czy hodować własne wirtualne 
zwierzątka (serwis hodowli wirtualnych zwierzątek – Neopets).

W świetle tych wyników badań nie jest zaskoczeniem, że przedsię-
biorcy i twórcy serwisów internetowych kierują swoją ofertę do coraz 
młodszych odbiorców.

Kampania promocyjna w Internecie
Przygotowanie i realizacja działań promocyjnych w Internecie ma swoją 
specyfikę. Wynika ona głównie z odmiennych narzędzi, które mogą być 
wykorzystywane (mix e-promocyjny), jak i z możliwości bieżącej mody-
fikacji treści i formy działań reklamowych, co powiązane jest z mierzalno-
ścią działań realizowanych w sieci (Rysunek 1).

Rysunek 1. Etapy kampanii promocyjnej w Internecie

Źródło: opracowanie własne.

Internet zmienił podejście do sposobu komunikowania się z odbior-
cami. Tradycyjne ujęcie one to many zostało uzupełnione możliwością 
spersonalizowanego działania one to one czy realizacji działań promocyj-
nych z wykorzystaniem społeczności many to many. Wspomniane modele 
komunikacyjne mogą być wykorzystywane z powodzeniem w dotarciu do 
młodych konsumentów, szczególnie w świetle wyników badań potwier-
dzających ich zainteresowanie mediami społecznościowymi.
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Działania promocyjne w Internecie wymagają stosowania interneto-
wej kompozycji promocyjnej (mix e-promocyjny). Do podstawowych in-
strumentów promocyjnych w Internecie najczęściej zalicza się reklamę 
internetową (z różnymi jej formami), reklamę za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, promocję w wyszukiwarkach, promocję uzupełniającą 
(kupony, konkursy), e-PR i sponsoring oraz interentową witrynę firmową 
(stronę WWW)5.

W przypadku dotarcia do młodych odbiorców najwłaściwszym in-
strumentem wśród mixu e-promocyjnego wydaje się reklama. Zapewne 
związane to jest z bardzo szybkim rozwojem reklamy on-line, zarówno 
w przypadku środków na nią przeznaczanych jak i pojawianiu się now-
szych formatów reklamowych. Wspomniany rozwój reklamy przyczynił 
się do zatarcia różnic pomiędzy reklamą on-line i off-line, w tym najczę-
ściej wykorzystywaną reklamą w telewizji (Tabela 1).

 
Tabela 1. Podobieństwa i różnice pomiędzy reklamą w Internecie i telewi-
zji (w kontekście dotarcia do młodych nabywców)

Reklama internetowa Reklama telewizyjna

Zróżnicowana inwazyjność w docieraniu 
do młodego nabywcy w zależności od 
formatu reklamy

Inwazyjność reklamy w docieraniu do 
młodego nabywcy

Ograniczone możliwości dotarcia do osób 
poniżej 6 roku życia

Możliwość pozyskania najmłodszej 
widowni

Ograniczenia językowe (związane 
z nieznajomością przez młodych 
odbiorców języków obcych oraz brakiem 
umiejętności czytania)

Brak ograniczeń językowych

Oddziaływanie obrazem, dźwiękiem 
i ruchem oraz statyczną grafiką i tekstem

Oddziaływanie obrazem, dźwiękiem 
i ruchem

Interaktywność reklamy; możliwość 
przekierowania na stronę poświęconą 
produktowi/marce

Brak interakcji pomiędzy nadawcą i odbiorcą 
reklamy; konieczność przekazania informacji 
jedynie podczas jej emisji

Zróżnicowanie formatów reklamowych Niewielka możliwość różnicowania 
formatów reklamowych

Niższa cena Wysoka cena

Krótszy okres przygotowywania Długi okres przygotowywania

Mierzalność skuteczność reklamy Ograniczona mierzalność skuteczność 
reklamy

Źródło: opracowanie własne.

5 G. Mazurek, Promocja w Internecie – narzędzia, zarządzanie, praktyka, ODDK – Ośrodek 
Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008; T. Maciejowski, Narzędzia skutecznej 
promocji w Interencie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
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Założeniem reklamy on-line było wykorzystanie świadomej aktywno-
ści użytkownika Internetu, który miał docierać do informacji go interesują-
cych. Obecnie większość kampanii e-marketingowych odnosi się do natar-
czywego kierowania do użytkowników treści reklamowych, co powoduje, 
że w wielu przypadkach rola internauty zostaje zredukowana do biernego 
odbiorcy. Reklamie internetowej, podobnie jak w przypadku reklamy tele-
wizyjnej, przypisuje się inwazyjny charakter oraz ekspansywność widoczną 
nie tylko w coraz szerszych możliwościach zastosowania, ale i w odwoły-
waniu się do zróżnicowanych segmentów rynku (w tym do subsegmentów 
na rynku młodego konsumenta). Jednak reklama w Internecie ma także nie-
wątpliwe zalety. Pozwala na zmniejszenie budżetów reklamowych i więk-
sza ich optymalizację dzięki mierzalności realizowanych działań. 

Stosunek do reklamy w Internecie
Pomimo że historia reklamy w Internecie (reklamy on-line) jest najkrót-
sza, to nastawienie do niej jest porównywalne z odczuciami towarzyszą-
cymi najpopularniejszej formie reklamy – reklamie telewizyjnej, i charak-
teryzuje się negatywnym zabarwieniem. 

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez firmę badawczą 
Gemius6 reklamy on-line budzą bardzo wiele negatywnych odczuć. Wy-
niki badań wskazują na negatywną postawę internautów wobec reklam 
internetowych w 77% wskazań, w tym 23% internautów zadeklarowało 
skrajnie negatywny stosunek do treści reklamowych. Należy podkreślić, 
że jedynie 23% internautów oceniało swój stosunek jako neutralny (8%) 
czy pozytywny (w tym jedynie 3% respondentów oceniło swoją postawę 
jako skrajnie pozytywną).

Uzasadniając swoją postawę wobec reklamy internetowej, respondenci 
najczęściej zarzucali jej przymuszanie do odbioru reklamy (58%), utrud-
nianie odbioru innych treści (53%). Ponadto uznali ją za irytującą (53%), 
rozpraszającą (52%) i zmuszającą do straty czasu (50%). Jedynie 11% 
wśród badanych respondentów deklarowało odczucie odbioru reklam kie-
rowanych do nich7.

Warto podkreślić, że reklama internetowa ma jednak pewne cechy po-
zytywne. Internauci doceniali jej wartość informacyjną (30%) oraz walory 
artystyczne (17%).

Reklama internetowa doceniana jest przez internautów, gdy śmieszy 
(50%), jest pomysłowa i zaskakująca (45%) oraz potrafi dostarczyć od-
biorcy użytecznych informacji (34%).

6 Raport „Stosunek internautów do reklam” Gemius, lipiec 2009 r.
7 Ibidem.
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Niechęć wśród internautów do reklamy on-line budzi przede wszyst-
kim celowe utrudnianie możliwości jej zamknięcia (60%), zasłanianie tre-
ści strony (60% odpowiedzi), automatyczne uruchamianie się reklam wideo 
(49%) i audio (38%) podczas każdorazowego wchodzenia na daną stronę. 
Z negatywną oceną spotykają się intruzywne formaty reklamy on-line takie 
jak interstitial (reklamy, których ekspozycja następuje przed załadowaniem 
się strony), toplayery (reklama graficzna w formie animacji, wyświetlana 
ponad treścią strony, w dowolnym jej miejscu). Jednak, jeżeli intruzywne 
formaty wykorzystywane są w celu dotarcia do właściwie zidentyfikowanej 
grupy docelowej, reklama nie spotyka się z taką dezaprobatą8.

Natarczywość reklamy on-line powoduje zainteresowanie blokadami 
treści reklamowych bądź zamykanie reklamy w początkowej fazie wy-
świetlania bez weryfikacji jej treści. Zbyt duża ilość reklam wpłynęła 
także na powstanie zjawiska banner blindness (tendencja do ignorowania 
informacji reklamowych, nawet w przypadku gdy bannery zawierają in-
formacje poszukiwane przez internautę).

Wyniki wspomnianych badań wykazały także, że większość badanych 
użytkowników Internetu byłaby skłonna dopłacać niewielką kwotę do 
ceny rachunku za Internet za brak treści reklamowych. Przy czym liczba 
respondentów deklarujących zainteresowanie takim rozwiązaniem maleje 
wraz ze zwiększaniem się kwoty dopłaty i obecnie nie jest na tyle duża 
aby traktować ją jako propozycję rozwiązania biznesowego.

Zatem zasadne wydaje się dyskutowanie na temat edukacji użytkow-
ników sieci prowadzące do zmiany ich nastawienia wobec treści umiesz-
czanych w Internecie. Obecnie darmowy dostęp do zasobów Internetu wy-
musza konieczność zarabiania przez wydawców na reklamach. Z drugiej 
strony istotne jest wprowadzenie w życie zasad orientacji na klienta. Pre-
cyzyjny dobór grupy docelowej i właściwe zarządzanie kampaniami re-
klamowymi może ograniczyć utwierdzanie się negatywnego stosunku wo-
bec reklamy on-line. Zatem aby było to możliwe, szukając możliwości 
przeciwdziałania negatywnej postawie, reklamodawcy powinni9:

zadbać o targetowanie (reklama skierowana do ściśle określonej 1. 
grupy docelowej, zorientowana na specyfikę grupy, co zapewni efek-
tywność jej odbioru) oraz odpowiednie limity jej emisji (nałożenie li-
mitu dziennych wyświetleń przypadających na unikalnego użytkow-
nika – capping);
oferować możliwość wygodnej rezygnacji z kontaktu z reklamą (tak, 2. 
by użytkownik w łatwy i intuicyjny sposób mógł z niej zrezygno-
wać);

8 Ibidem.
9 J. Adamczyk, Dwa oblicza reklamy internetowej, „Marketing w Praktyce”, 5/2009.
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w przypadku istnienia popytu na płatny dostęp do serwisu umożli-3. 
wiać dostęp do wersji strony pozbawionej jakichkolwiek elementów 
reklamowych (co jest szczególnie istotne w przypadku treści dedyko-
wanych młodym odbiorcom).

Wynikające z proklienckiego podejścia tendencje związane z persona-
lizacją komunikacji oraz reklamą kierowaną do wąskich, doprecyzowa-
nych grup odbiorców wpływają na aktualność pytania o specyfikę sku-
tecznej promocji produktów kierowanych do najmłodszych odbiorców 
w Internecie.

Kampania promocyjna w Internecie kierowana do 
młodych odbiorców
Z praktyki marketingowej wynika kilka zasad, którymi należy się kiero-
wać, opracowując założenia kampanii reklamowej dedykowanej najmłod-
szym, niezależnie od zastosowanych w niej nośników.

Pierwszym elementem jest planowanie większej częstotliwości komu-
nikacji niż w przypadku kampanii skierowanej do dorosłych10. Odnosi się 
to zarówno do częstszej emisji komunikatu (powtarzalność w przypadku 
docierania do młodej klienteli nie jest wadą), jak i wspomagania go dzia-
łaniami off-line jak eventy, których stosowanie jest szansą na budowanie 
świadomości marki, szczególnie gdy wykorzystywane są przy tych oka-
zjach gadżety.

Należy pamiętać także o specyficznej konstrukcji przekazu reklamo-
wego. Reklama osiągnie większą zapamiętywalność wtedy, gdy w opra-
cowywaniu hasła (czy nazwy produktu) zastosowana zostanie aliteracja 
(np. Kit Kat, Huba Buba). Ważna jest też odpowiednia modulacja dźwię-
ków i piosenek (jungli reklamowych). Istotne jest także kreowanie w re-
klamie atrakcyjnej wizji świata marki, opartej na przygodzie czy magii, 
co wsparte powinno być wprowadzeniem w przekaz charakterystycznego 
bohatera stworzonego na potrzeby marki (brandmate) bądź znanego z po-
pularnych filmów.

Podstawą komunikacji z najmłodszymi odbiorcami jest oparcie jej na 
interakcji pomiędzy marką a młodym odbiorcą, stanowiącą podstawę za-
angażowania się z jego strony (kolekcjonowanie). Przy czym jednym 
z warunków skuteczności takich działań jest oparcie ich na modelu ko-
munikacji uwzględniającym interakcję pomiędzy młodym odbiorcą a jego 
rówieśnikami. Ponadto młodzi odbiorcy, rywalizując pomiędzy sobą 
w ramach działań promocyjnych, powinni mieć możliwość łatwego zdo-

10 K. Zwierzchowska, S. Umiński, Marketing dziecięcy w praktyce, „Marketing w Praktyce” 
5/2009.
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bywania nagród (niekoniecznie tak wartościowych jak w przypadku do-
cierania do dorosłych odbiorców). Przy docieraniu do młodych odbiorców 
liczy się nagroda jako taka, stąd warto rozpatrzyć nagradzanie wszystkich 
uczestników np. poprzez elektroniczne gadżety jak wygaszacz ekranu czy 
spersonalizowany dyplom uczestnictwa.

Właściwie przygotowane kampanie skierowane do młodych odbior-
ców uwzględniają dążenie dzieci do utożsamiania się ze starszymi od sie-
bie grupami. Ma to dwojakie konsekwencje. Po pierwsze, przygotowując 
przekaz kampanii (w tym dobierając język, bohatera i treści), należy pa-
miętać o możliwości odrzucenia propozycji przez odbiorców, gdy zostanie 
ona spozycjonowana jako właściwa dla młodszej grupy. Po drugie, należy 
uwzględnić negatywne konsekwencje, gdy odbiór treści będzie wiązał się 
z frustracją wynikającą z niemożliwości rozumienia przedstawianych tre-
ści (niedostosowanie do etapu rozwoju intelektualnego).

Planując działania reklamowe w Internecie dedykowane najmłodszym, 
należy pamiętać o tym, że serwis, na którym widoczne są treści, może 
być użytkowany przez internautów z wielu krajów. Z jednej strony zwięk-
sza to zasięg działania, z drugiej powoduje kilka dylematów. Po pierwsze 
w przypadku młodych odbiorców pojawiają się problemy językowe. Etap 
rozwoju młodych odbiorców uniemożliwia im komunikowanie się w naj-
popularniejszym języku Internetu – języku angielskim. Ponadto często 
młodzi odbiorcy mają problem z pisaniem i czytaniem w języku ojczy-
stym, stąd wymagają języka obrazkowego. Zasada ta odnosi się zarówno 
do treści promocyjnych jak i opracowania pomysłu na serwis (układ gra-
ficzny serwisu i sposób przeszukiwania go).

Ponadto, szczególnie w przypadku młodych konsumentów odbiorcami, 
którzy powinni zaakceptować treści reklamowe, są rodzice, którzy czę-
sto pełnią funkcję „bramkarzy”, filtrując treści reklamowe kierowane do 
młodszych odbiorców, zwłaszcza w odniesieniu do reklamy internetowej.

Kaiser Family Foundation11 przeprowadziła badanie wśród 1008 ame-
rykańskich rodziców mających dzieci w wieku od 2 do 17 lat. Rodzice wy-
kazują przekonanie, że są w stanie monitorować, co ich dzieci robią w In-
ternecie. Prawie 3/4 uważa, że wie sporo o tym, co ich dzieci robią on-line. 
Blisko 90% sprawdza listy kontaktów młodych internautów w komunika-
torach internetowych, nieco ponad 80% przegląda ich profile w serwisach 
społecznościowych, a około 75% przegląda strony, jakie odwiedziły one 
w Internecie.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że postawy najmłodszych od-
biorców wobec reklamy charakteryzuje brak krytycyzmu (szczególnie do 

11 Rodzice kontrolują jak ich dzieci korzystają z mediów, dok. elektr. (http://www.wirtual-
nemedia.pl/artykul/rodzice-kontroluja-jak-ich-dzieci-korzystaja-z-mediow#) data pobra-
nia 9.07.2010.
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8. roku życia). Powoduje to, że reklama jest odbierana jako zabawa re-
cepcyjna, która w wieku dziecięcym kształtuje i modyfikuje obraz świata. 
Odbierana jest ona emocjonalnie. W ten sposób młodzi nabywcy oceniają 
produkty bez racjonalnego uzasadnienia. Dlatego też podkreśla się ko-
nieczność rozważania oddziaływania reklamy na płaszczyźnie etycznej. 
Szczególnie gdy oddziaływanie reklamy doprowadzić może do wyklucze-
nia społecznego tych odbiorców, którzy nie zareagują na apel reklamowy. 
Przykładem dobrych praktyk w tym zakresie są powstające regulacje 
prawne, jak amerykańska ustawa o ochronie prywatności dzieci w Inter-
necie – COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) regulująca po-
stępowanie w przypadku osób do 13. roku życia. Wynika z niej, że serwisy 
internetowe muszą definiować politykę prywatności. Określa ona także 
reguły wyrażania zgody przez rodziców czy opiekunów na użytkowanie 
przez osoby poniżej 13. roku życia oferowanych treści. W myśl ustawy 
ograniczeniom podlegają także treści reklamowe kierowane do dzieci 
(szczególnie związane z promocją konkursów i gier). Regulacje w zakre-
sie docierania przez Internet do młodych odbiorców powstają także w Eu-
ropie. Na przykład w Niemczech obowiązują przepisy dotyczące kon-
kurencji (UWG), określające prowadzenie działalności marketingowej 
w Internecie. W ramach nich za zabronione uznaje się publikowanie treści 
reklamowych wykorzystujących niedojrzałość i brak doświadczenia ży-
ciowego oraz społecznego młodych internautów.

Wykorzystanie serwisów internetowych o tematyce 
dziecięcej w kampaniach reklamowych
Istotnym etapem opracowywania kampanii reklamowej jest wybór odpo-
wiednich narzędzi i nośników treści promocyjnych. Możliwości rekla-
modawców w tym zakresie są bardzo duże ze względu na zróżnicowanie 
oferty firm dostarczających powierzchnię reklamową w Internecie (re-
klamobiorców). Reklamodawcy mogą skorzystać ze stron dużych portali 
(serwisy informacyjne o wysokiej oglądalności) bądź z usług sieci rekla-
mowych (zrzeszeń witryn oferujących wspólnie powierzchnię reklamową, 
np. Ad.net). Jednak dotarcie do określonego targetu wymaga skorzystania 
z usług witryn tematycznych, czy subserwisów tematycznych dużych por-
tali, co pozwala na sięgnięcie po reklamy kontekstowe.

W Internecie występuje coraz większa oferta witryn tematycznych de-
dykowanych młodym odbiorcom i ich rodzicom. Model biznesowy wyko-
rzystywany przez nie zależy od tego, czy ich działanie jest bezpośrednio 
związane ze wspieraniem istniejącego produktu / marki, czy też są dostar-
czycielem powierzchni reklamowej niezależnej od reklamodawcy.
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Tabela 2. Podstawowe różnice pomiędzy serwisami dedykowanymi mło-
dym odbiorcom w kontekście działań promocyjnych

Witryna korporacyjna Witryna tematyczna Kryterium

Działania reklamowe 
oraz budowanie relacji 
długofalowych

Działania reklamowe Cel wykorzystania

Serwis poświęcony 
produktowi/marce, 
wirtualne światy

Portal/wortal odnoszący 
się do tematyki 
interesującej młodych 
odbiorców

Zakres działania

Narzędzie promocyjne Nośnik działań 
promocyjnych 
(powierzchnia reklamowa)

Umiejscowienie 
w działaniach 
promocyjnych

Ciągłe wspieranie 
produktu/marki

Oddziaływanie w czasie 
kampanii promocyjnej

Czas oddziaływania

Pełna kontrola ze strony 
reklamodawcy treści 
serwisu

Brak możliwości 
kontrolowania treści 
serwisu

Kontrolowanie treści

Finansowany przez 
sponsora (firmę) 
bądź częściowo przez 
użytkowników

Finansowany dzięki 
dochodom z reklamy bądź 
z opłat abonenckich

Źródło finansowania

Źródło: opracowanie własne.

Uwzględniając taką podstawę podziału, wyróżnić można witryny kor-
poracyjne, które powstały w celu realizacji funkcji promocyjnych (są ele-
mentem działań komunikacyjnych firmy, są przez nie sponsorowane i ich 
głównym celem jest promowanie oferty firmy) oraz serwisy tematyczne, 
których profil działalności nie jest związany bezpośrednio z konkretnym 
reklamodawcą (mające niezależnego właściciela, zmuszone do szukania 
zewnętrznych źródeł finansowania).

Przykładem pierwszego może być Barbie Girls (www.barbiegirls.
com)12 – wirtualny świat dla miłośniczek lalki Barbie firmy Mattel, który 
w ciągu pierwszego miesiąca od inauguracji pozyskał milion użytkowni-
ków. Użytkowniczki w ramach serwisu mają możliwość zapoznania się 
z ofertą firmy, grając w gry, czatując z innymi użytkowniczkami po wcze-
śniejszym zaprojektowaniu wirtualnego pokoju i stworzeniu charaktery-
styki własnego profilu. W ofercie znajduje się płatne konto: Barbie Girls 
V.I.P., które występuje w trzech opcjach opłaty abonamentowej: miesięcz-
nej, trzymiesięcznej oraz półrocznej. Do zarejestrowania się potrzebna 
jest nie tylko zgoda rodzica, ale i jego obecność (konieczność założenia 

12 Dane pochodzą z: Wirtualne światy dla dzieci: coraz więcej pytań, dok. elektr., (http://
technologie.gazeta.pl/technologie/1,89479,5103942.html) data pobrania 9.07.2010. 
oraz strony WWW www.barbiegirls.com data pobrania 9.07.2010.
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konta). W serwisie Barbie Girls miłośniczki wirtualnych lalek muszą po-
dać adres e-mailowy swoich rodziców bądź opiekunów, dzięki któremu 
możliwa jest aktywacja uprawnienia do korzystania z serwisu. Jest to mo-
ment, w którym rodzice kontrolują dostęp do serwisu, gdyż jego użytko-
wanie nie wymaga obecności osoby dorosłej. Według danych operatora 
w tym wirtualnym świecie Barbie zarejestrowanych jest ponad 11 milio-
nów użytkowniczek.

Z teoretycznego punktu widzenia twórcy serwisów tematycznych prze-
znaczonych dla dzieci mają do dyspozycji dwa skrajne modele bizne-
sowe:

zarabianie na inwazyjnych reklamach, pełna darmowa dostępność do • 
treści przez użytkowników;
płatny dostęp do treści serwisu, brak treści reklamowych.• 

Przedstawione powyżej wyniki badań stosunku do opłat za treści w In-
ternecie nie pozwalają obecnie na realizację drugiego rozwiązania. Stąd 
możliwości umieszczania treści promocyjnych w Internecie obecnie nie 
są ograniczone, natomiast szczególnie w przypadku stron dedykowanych 
najmłodszym odbiorcom alternatywą jest samoograniczenie oddziaływa-
nia reklamy poprzez zmniejszanie jej inwazyjności.

Polskim przykładem serwisu tematycznego skierowanego do dzieci re-
alizującego model pośredni jest Ciufcia (www.ciufcia.pl) – strona z zaba-
wami interaktywnymi dla rodziców i dzieci w wieku 2–6 lat13. Główną ideą 
serwisu jest spędzanie czasu wspólnie przez rodzica i dziecko przed kom-
puterem. Misja serwisu odnosi się do wywierania pozytywnego wpływu 
na rozwój społeczno-poznawczy dziecka na kilka różnych sposobów, 
co przekłada się na sposób umieszczania reklam w serwisie. Portal jest 
przedsięwzięciem biznesowym, stąd właściciel firma Han Bright sprze-
daje przestrzeń reklamową. Reklamy umieszcza się tam, gdzie są najmniej 
oczekiwane – podczas przeładowań między grami. Dzięki temu komuni-
kat reklamowy pojawia się w kontekście pozytywnych emocji i zabawy. 
Nie jest inwazyjny.

Ciufcia składa się z trzech części: strony głównej, strony z zabawami 
oraz bloga. Na stronie głównej znajdują się linki do strony z zabawami, 
bloga oraz informacji o Ciufci. Strona z zabawami została zaprojektowana 
tak, aby umożliwić nawigację nawet najmłodszym użytkownikom. Dla-
tego pozbawiona jest napisów, w całości składa się z kolorowej, atrak-
cyjnej dla dziecka grafiki. W 2009 roku do oferty został dodany serwis 
Tajemnicza Kuchnia i osobny internetowy kurs języka angielskiego dla 
przedszkolaków Zosia i Kevin. W 2009 roku wg wyników badań (TGI) 
w Polsce było 690 tysięcy gospodarstw domowych z dostępem do Inter-

13 Dane pochodzą z wywiadu przeprowadzonego z pracownikami firmy Han Bright oraz 
strony www (data pobrania 9.07.2010).
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netu i dziećmi w wieku od 2 do 6 lat. Ciufcia.pl docierała do około 300 
tysięcy tych gospodarstw. Portal dotarł prawie do co drugiej polskiej ro-
dziny.

Podsumowanie
Dostęp do Interentu oraz rosnące zainteresowanie działaniami w sieci za-
pewne wpłyną na częstsze wykorzystanie Interentu jako kanału dotarcia 
do młodych odbiorców.

Analizując proces przygotowywania kampanii reklamowej skierowanej 
do najmłodszych odbiorców w Internecie, warto podkreślić, że poza aspek-
tami technicznymi zasady konstruowania treści reklam pozostają uniwer-
salne niezależnie od nośnika. Wydaje się, że największym dylematem de-
dykowania działań promocyjnych młodym odbiorcom jest ich inwazyjny 
charakter. Negatywne skutki oddziaływania reklamy jako takiej przypisy-
wane są jej wszystkim formom, w tym i reklamie w Internecie. Zapewne do 
czasu gdy nie powstaną stosowne rozwiązania prawne i nie zmieni się sto-
sunek do płatnego dostępu do treści w Internecie, reklamodawcy będą mieć 
możliwość szerokiego wykorzystywania tego kanału dotarcia. Zasadne jed-
nak jest, aby działania te dopasowane były do możliwości rozwojowych 
młodych konsumentów, zgodnie z zasadami marketingu syntonicznego.
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