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Mimo że współcześnie tempo życia jest bardzo duże, a młodzież czas wolny spędza wśród aplikacji i urządzeń elektro-
nicznych, to jednak spektakle teatralne cieszą się stosunkowo dużą popularnością. Teatry, aby dotrzeć do młodzieży,
powinny wykorzystywać narzędzia internetowe jako podstawowe formy reklamy. Jedną z popularniejszych form e-mar-
ketingu są działania w wyszukiwarkach internetowych SEM. Postawione pytanie badawcze miało postać: czy teatry
reklamują się w płatnych wynikach wyszukiwania w formie paid search? Aby odpowiedzieć na postawione pytanie,
dokonano analizy wyników wyszukiwania w Google z uwzględnieniem reklam AdWords wśród polskich teatrów dla
popularnych słów kluczowych. Analizując uzyskane wyniki, można odpowiedzieć, że teatry zdecydowanie nie wyko-
rzystują formy PPC jako narzędzia reklamy. Zidentyfikowano zaledwie pięć teatrów wykorzystujących tę formę, co sta-
nowi niecałe 3% wszystkich teatrów w Polsce. Wśród przyczyn małej popularności należy wymienić wysokie koszty
oraz brak konieczności reklamy, wynikający ze stosunkowo dużej liczby klientów teatrów.
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Tłumaczenie artykułu: Google Ads Campaigns in Promotional Activities of Theaters

Wprowadzenie

Według powszechnej klasyfikacji instytucji kultury można wyróżnić 
15 rodzajów podmiotów działających w tym obszarze: teatry (dramatyczne
i lalkowe), teatry muzyczne (opery i operetki), filharmonie, orkiestry, chó-
ry, zespoły pieśni i tańca, muzea i instytucje paramuzealne, biblioteki i pla-
cówki informacyjno-biblioteczne, galerie i salony sztuki, centra kultury,
domy kultury, ośrodki kultury, kluby, świetlice oraz kina. Mimo że współ-
cześnie tempo życia jest bardzo duże, a młodzież czas wolny spędza z apli-
kacjami i urządzeniami elektronicznymi, to jednak spektakle teatralne cie-
szą się stosunkowo dużą popularnością. Chociaż wydawać by się mogło, że

Although the pace of life is very high today, young people spend free time among applications and electronic
devices, but theatrical performances are relatively popular nonetheless. Theaters to appeal to young people should
use online tools as a basic form of advertising. One of the most popular forms of e-marketing is the search engine
SEM. The research question was formulated in the form: do the theaters advertise in paid search results PPC? To
answer this question, we analyzed the search results on Google, including AdWords ads, among Polish theaters
for popular keywords. By analyzing the results obtained, it can be said that definitely theaters do not use PPC as
an advertising tool. Among the popular keywords only 5 theaters were identified using this form, which represents
less than 3% of all the theaters in Poland. The reasons for low popularity are the high costs and the lack of
advertising due to the relatively large number of contemporary theater customers.
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teatr nie ma szans w konfrontacji z innymi, konkurencyjnymi formami
spędzania wolnego czasu, to wciąż wystawiane są spektakle, na które bile-
ty trzeba kupować z dużym wyprzedzeniem. W badaniu Instytutu Teatral-
nego (2017) wśród największych trzech barier w uczęszczaniu do teatrów
wskazano: zbyt wysoką cenę biletów, brak wolnego czasu oraz trudności
komunikacyjne. Interesującym wynikiem badań jest, iż największą grupą
widzów teatralnych były osoby z wykształceniem wyższym (44%), sami
studenci zaś stanowili tylko 15% ankietowanych. Teatry, aby dotrzeć do
młodzieży, powinny wykorzystywać narzędzia internetowe jako podstawo-
we formy reklamy. Jedną z popularniejszych form e-marketingu są działa-
nia w wyszukiwarkach internetowych SEM. Postawione pytanie badawcze
sformułowano nastepująco: czy teatry reklamują się w płatnych wynikach
wyszukiwania w formie paid search?

Teatry jako instytucje kultury

W 2016 r. w Polsce funkcjonowało 182 teatrów i instytucji muzycznych
posiadających własny zespół artystyczny, które w ciągu roku wystawiły po-
nad 60 tysięcy przedstawień i koncertów dla publiczności przekraczającej
14,5 miliona widzów i słuchaczy. Rok później ich liczba się nieznacznie
zwiększyła, bo działało już 187 takich jednostek, które zorganizowały po-
nad 65 tys. eventów (GUS, 2018). Ponadto pokazały 752 przedstawienia
i koncerty za granicą, co w stosunku do 2015 r. stanowiło wzrost o około
200 eventów (538 w 2015 r.). 

Najczęściej za granicę udawały się zespoły teatrów dramatycznych —
332 (w tym lalkowych — 125) oraz orkiestry filharmoniczne — 142. Po-
zostałe orkiestry i chóry wykonały za granicą 155 koncertów. Najwięcej
instytucji z analizowanego sektora funkcjonowało w województwach:
mazowieckim, śląskim, małopolskim oraz dolnośląskim. Duża liczba
podmiotów kultury nie zawsze ma odzwierciedlenie w liczbie odbiorców.
Największa liczba widzów i słuchaczy w przeliczeniu na jedno przedsta-
wienie została osiągnięta w województwach małopolskim oraz pomor-
skim, wysoki współczynnik osiągnięto także w łódzkim i zachodniopo-
morskim, mimo stosunkowo niewielkiej liczby teatrów oraz instytucji
muzycznych. 
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Na przestrzeni ostatnich sześciu lat liczba teatrów i instytucji muzycz-
nych w Polsce była stosunkowo stała, oscylując wokół 180 podmiotów.
W obszarze teatrów dramatycznych i lalkowych w 2016 r. zidentyfikowano
108 instytucji. Teatry dramatyczne stanowią 45,9% wszystkich instytucji
teatralnych i muzycznych. Sektor ten w większości reprezentują instytucje
publiczne (83,3%), które uzyskały 13,8 mln widzów. Do podmiotów te-
atrów dramatycznych włączono także teatry i instytucje o charakterze sa-
tyrycznym oraz małych form scenicznych (GUS, 2017). 

Analizując zachowania konsumenckie, należy zauważyć, iż przeciętne
roczne wydatki na zakup artykułów i usług kulturalnych w 2016 r. wynio-
sły 347,40 zł na osobę w polskim gospodarstwie domowym, co oznaczało
niewielki (2,2%) wzrost wartości w porównaniu z rokiem ubiegłym. Czyli
miesięcznie byłoby to niecałe 30 zł i jeżeli byłaby to kwota całkowicie prze-
znaczana wyłącznie na teatr, można by bardzo entuzjastycznie podchodzić
do uzyskanych wyników. Jednak najwyższe wydatki były związane z ko-
rzystaniem z popularnych mediów (opłaty abonamentu radiowego i telewi-
zyjnego oraz za telewizję cyfrową i kablową) i stanowiły blisko 30% całej
kwoty wydatków na kulturę w gospodarstwach domowych. Na bilety wstę-
pu do teatrów, instytucji muzycznych oraz kin wydano zaś przeciętnie na
osobę 2,66 zł miesięcznie. 

Istotną różnicę w wydatkach zaobserwowano między mieszkańcami
miast i obszarów wiejskich, co zapewne jest zdeterminowane ograniczo-
nym dostępem mieszkańców wsi do instytucji kultury oraz innymi zacho-
waniami i przyzwyczajaniami społecznymi. Na bilety wstępu do tych insty-
tucji gospodarstwa w miastach w 2016 r. wydały, 42,60 zł przeciętnie na
osobę, natomiast na obszarach wiejskich jedynie 15,00 zł. 

Nieco bardziej popularne w Polsce są teatry dramatyczne, gdzie w 2016 r.
jedno przedstawienie obejrzało średnio 195 osób, przedstawienie lalkowe
zaś — tylko 131. Niektóre przedstawienia, mimo wieloletniej obecności
w repertuarze, wciąż są bardzo popularne, np. „Szalone nożyczki” Paula
Pörtnera miały premierę w Polsce 27 marca 1999 r., a obecnie wciąż trud-
no kupić na nie bilety. Niemniej jednak, aby sprostać oczekiwaniom wi-
dzów oraz wzbogacić repertuar, polskie teatry dramatyczne, lalkowe i mu-
zyczne wystawiły w 2016 r. 760 widowisk premierowych. Polskie teatry
zlokalizowane są przede wszystkim w największych miastach. Najwięcej
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działa w Warszawie (19 podmiotów), Krakowie (9), Łodzi (7), Wrocławiu
(5), Lublinie, Poznaniu, Szczecinie (po 4), Białymstoku, Słupsku, Toruniu
(po 3) (GUS, 2017). 

Search engine marketing 

Powstanie w 1993 r. przeglądarki internetowej Mosaic, posiadającej
funkcjonalność prezentacji grafiki, wpłynęło na pojawienie się nowych form
reklamy internetowej (Kuś, 2010, s. 75). Współcześnie wyszukiwarki stano-
wią istotne narzędzie w obszarze internetowej komunikacji marketingowej,
termin określający to zjawisko nosi zaś nazwę marketingu w wyszukiwar-
kach (search engine marketing — SEM). Reklama w wyszukiwarkach obej-
muje wiele obszarów: pozycjonowanie i optymalizację strony z punktu wi-
dzenia pozycji w wynikach wyszukiwania, kontekst reklamy w wyszukiwar-
kach, formy kierowania reklamy do użytkowników, systemy płatności oraz
metody konwersji kreacji reklamowych (Wiktor, 2013, s. 290). 

Najczęściej pojęcie SEM definiowane jest bardzo ogólnie, skupiając się
na działaniach, których celem jest poprawa pozycji strony/serwisu WWW
w wynikach wyszukiwania SERP (search engine result pages). Mimo że ist-
nieje wiele interpretacji SEM (więcej w: Szymański i Mróz-Gorgoń, 2016,
s. 199–209), na potrzeby niniejszej publikacji przyjmuje się, że SEM stano-
wi ogół działań marketingowych wykorzystujących wyszukiwarki interne-
towe poprzez zastosowanie: SEO (search engine optymalization), paid se-
arch oraz reklamy kontekstowej. Pojęcie SEO stanowi zespół czynności
mających na celu zwiększenie pozycji strony WWW w organicznych wyni-
kach SERP. Należy tutaj wyróżnić działania on-line oraz off-line. Nato-
miast PPC (pay per click), zgodnie z akronimem, jest formą rozliczania
płatności za kliknięcia. Powszechna popularyzacja tego skrótu jako kla-
sycznego paid search pozwala na jego utożsamienie ze wszystkimi płatny-
mi formami reklam w wyszukiwarkach, co pozwala uznać zależność SEM
= SEO + PPC za poprawną. 

Działania PPC w wyszukiwarce Google funkcjonują pod nazwą Ad-
Words i ich popularność jest zdecydowanie większa od innych znanych
form e-marketingu (rysunek 1). W 2000 r. Google wdrożyło program rekla-
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mowy o nazwie AdWords, zależny od słów kluczowych. Podstawową istotą
AdWords było wspomaganie działań marketingowych za pośrednictwem
wyszukiwarki Google. AdWords prezentuje reklamę zawierającą link do
witryn WWW dopasowanych do słów kluczowych (van Gelder i in., 2019, 
s. 1286). Według wielu raportów wydatki na reklamę w wyszukiwarkach
w formie paid search od wielu lat stanowią największy udział platform in-
ternetowych, utrzymując roczną dynamikę wzrostu na poziomie 10%
(PWC, 2015). 

Rysunek 1. Popularność wyszukiwań w Google wybranych form reklamy internetowej
w latach 2004–2019

Źródło: https://trends.google.pl/trends 01.10.2019 

Pay per click to rodzaj reklamy w formie banneru albo linku z opisem,
wyświetlanej w wyszukiwarkach internetowych. Jest to jedna z najszyb-
szych metod na zwiększenie liczby wejść na stronę, co determinuje sku-
teczniejsze pozyskanie nowych klientów. Podstawowymi zaletami jest mo-
del płatności wyłącznie za efekty, które w przypadku PPC stanowią klik-
nięcia w kreację reklamową. Samo wyświetlanie reklamy, niezależnie od jej
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popularności i czasu eskpozycji oraz liczby wyświetleń, nie obciąża konta
reklamodawcy (Tricahyadinata i Mulawarman, 2017, s. 62). Jednak nie-
skuteczna optymalizacja reklamy, polegająca na niskim współczynniku kli-
kalności, powoduje wzrost opłat za kliknięcie. 

Inną determinantą odróżniającą PPC od SEO jest możliwość natych-
miastowej aktywacja kampanii. W przypadku pozycjonowania strony
WWW na efekty trzeba czekać nawet kilka tygodni. Natomiast uruchomie-
nie kampanii AdWords jest zależne jedynie od środków finansowych na
koncie oraz przygotowania podstawowych elementów kreacji. Istotną zale-
tą jest także możliwość permanentnej optymalizacji kampanii. Stały moni-
toring bieżących wyników pozwala na szybie reagowanie optymalizacyjne,
zwiększające współczynniki klikalności oraz konwersji. 

Efektywność działań reklamowych w wyszukiwarkach najbardziej wia-
rygodnie charakteryzuje współczynnik konwersji CR (conversion rate),
przedstawiający iloraz liczby kliknięć w reklamę do liczby osób, które wy-
konały określone zadanie (Berkley, 2009, s. 35–36). Natomiast współczynnik
klikalności (CTR) określa częstotliwość klikania w reklamę przez inter-
nautów, którzy ją widzieli. W formie reklamy PPC, CTR jest wykorzysty-
wany do określania skuteczności słów kluczowych oraz całych kampanii.
CTR to liczba kliknięć reklamy w stosunku do liczby jej wyświetleń. Wyso-
ki CTR wskazuje, że użytkownicy uważają dane reklamy za trafne
w aspekcie ich poszukiwań. W obszarze opłat za konkretne słowa kluczo-
we CTR stanowi składnik wyniku jakości, który wpływa na koszty i pozy-
cję reklamy. W procesie optymalizacji współczynnik CTR identyfikuje sku-
teczność reklam i słów kluczowych1. 

Ostatnią istotną zaletą AdWords jest możliwość personalizacji reklam
— zarówno pod kątem danych demograficznych odbiorców, jak też
w aspekcie czasu wyświetlania. Identyfikacja oraz geolokalizacja odbior-
ców znacząco zwiększa współczynnik konwersji, szczególnie dla firm
działających w lokalnym zakresie, takich jak instytucje kultury. Wyniki
badań wskazują na istnienie zauważalnych różnic między akceptacją zin-
dywidualizowanej i ogólnej reklamy kontekstowej. Spersonalizowane re-
klamy na Facebooku są postrzegane częściej przez kobiety niż mężczyzn.
Natomiast mężczyźni zapewniają wyższą stawkę i współczynnik konwer-
sji w przypadku reklam Google AdWords (Ruhrberg, Kirstein i Baran,
2017, s. 230). 
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Natomiast kluczowymi wadami PPC są krótkotrwałość działań oraz
większe koszty w porównaniu z SEO. Widoczność kreacji reklamowych jest
ściśle uzależniona od dodatniego salda konta reklamowego. Ponadto nie-
profesjonalnie przygotowana kampania oraz brak permanentnej optymali-
zacji i kontroli wyników mogą znacząco zwiększyć koszty całkowite. Wyko-
rzystanie słowa mniej popularnego, ale bardziej efektywnego niesie za sobą
korzyści w postaci mniejszej konkurencji. Metoda ta nazywana jest potocz-
nie „długim ogonem wyszukiwania”. Widoczna jest analogia do zasady Pa-
reto, której internetowa postać mogłaby opisywać zależność, że 80% wizyt
na stronie WWW pochodzi z 20% działań marketingowych związanych
z formą PPC. 

Istniejące opracowania wskazują, że działania SEO determinują
znacznie niższy współczynnik CPA (cost per action) niż PPC, co oznacza
skuteczniejsze strategie marketingowe (Kritzingers i Weideman, 2017, 
s. 13). Jednak działania optymalizacji mają zdecydowanie charakter dłu-
gofalowy oraz dla lepszych efektów potrzebują ścisłej współpracy działu
marketingowego przedsiębiorstw z programistami (Drivas, Sarlis i Va-
rveris, 2017, s. 429–436). Działania optymalizacyjne obejmują wiele
skomplikowanych operacji, których prawidłowa realizacja ma na celu po-
prawę skuteczności. Mimo że podejmowane są próby automatyzacji pro-
cesu optymalizacji z wykorzystaniem sieci neuronowych oraz logiki roz-
mytej, to jednak uzyskiwane wyniki są niezadowalające (Madera i in.,
2016, s. 106). 

Wykorzystanie i możliwości narzędzia AdWords 
w obszarze promocji teatrów

Zarówno w PPC, jak i SEO istotnym elementem skuteczności jest wła-
ściwy dobór słów kluczowych. Zdecydowanie teatry działają na rynku
B2C, gdzie odbiorcami są indywidualni klienci — widzowie, rzadziej in-
stytucje. Dla potencjalnych klientów wybór konkretnego teatru jest prze-
ważnie mniej istotny niż wybór konkretnego przedstawienia, dlatego
działania SEM powinny skupiać się raczej nie na nazwach instytucji kul-

Tłumaczenie artykułu: Google Ads Campaigns in Promotional Activities of Theaters

wwwwww..mmiinniibb..ppll



tury, ale na tytułach spektakli oraz popularnych zapytaniach. Technika
„długiego ogona” jest powszechnie wykorzystywana w sektorze 
e-commerce i powinna być także skuteczna w obszarze działalności mar-
ketingowej teatrów. Jednak w przypadku, kiedy potencjalny klient wpi-
suje nazwę konkretnego przedstawienia, spektaklu, nie ma potrzeby
opłacać tego słowa, gdyż cechuje się ono niską konkurencyjnością. Rzad-
ko dwa teatry mają w swoich repertuarach identycznie zatytułowane wi-
dowisko (szczególnie teatry znajdujące się w bliskiej odległości), które
mogłoby zostać wybrane przez tych samych klientów. W takich przypad-
kach wyniki organiczne SERP powinny stanowić wystarczające źródło
informacji dla internautów. 

Innym aspektem poszukiwania nowych klientów przez teatry jest moż-
liwość pozyskania osób niezdecydowanych lub nieposiadających skonkrety-
zowanych planów w obszarze tytułów spektakli. Wśród haseł związanych
z teatrem lub spektaklem najczęściej wpisywanych w Google automatycz-
na propozycja planera słów kluczwych — narzędzia Google — zidentyfiko-
wała wiele możliwości (keyword ideas) — zob. tabela 1. Większość propo-
nowanych słów kluczowych jest związanych z konkretnym teatrem („capi-
tol”, „narodowy”, „powszechny” itd.), które to słowa w obszarze instytucji
kultury powinny wysoko pozycjonować dany teatr w organicznych wyni-
kach wyszukiwania SERP. Duża część internautów, wpisujących zapytanie
„teatr”, prawdopodobnie nie poszukuje inspiracji teatralnej, a być może
tylko informacji definicyjnych, historycznych lub chociażby informacyj-
nych. 

Ciekawą propozycją, i o stosunkowo niskiej stawce, jest „pomysł na pre-
zent”, zwłaszcza w okresie świątecznym. Według raportu Premium Brand
(2016) 78% osób kupuje prezenty bliskim i rodzinie, 39% przeznacza na
wszystkie prezenty od 100 do 300 zł. Może to wskazywać, że bilety do te-
atru mogą być atrakcyjnym prezentem dla osób niemających pomysłu, mi-
mo iż w 2016 r. tylko 3% Polaków wybrało bilety teatralne jako prezent
świąteczny. Z drugiej strony pozytywnym aspektem jest wynik raportu 
Deloitte (2015), który wskazuje, że 94% internautów będzie poszukiwać
prezentów za pomocą wyszukiwarek internetowych, 92% posiłkować się
będzie porównywarkami cen, a 53% skorzysta z pomocy mediów społeczno-
ściowych. 
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Tabela 1. Proponowane przez narzędzie Google Keyword Planner 
popularne słowa kluczowe związane z teatrem i ich koszt w latach 2017 i 2019 

Średnia miesięczna Proponowana Średnia miesięczna Proponowana
Słowo kluczowe liczba wyszukań stawka w zł liczba wyszukań stawka w zł

(wrzesień 2017 r.) (wrzesień 2017 r.) (wrzesień 2019 r.) (wrzesień 2019 r.) 

komedie 2017/komedie 2019 33 100 1,18 38 500 5,01/5,11
teatr komedia 27 100 0,07 26 000 0,03/0,05
pomysł na prezent 22 200 0,68 26 000 0,25/1,10
teatr warszawa 22 200 0,74 20 000 0,22/0,55
teatr capitol 22 200 0,55 22 200 0,46/0,77
teatr polski 22 200 0,68 33 000 1,99/3,56
teatr narodowy 22 200 2,18 22 200 0,30/1,99
teatr muzyczny gdynia 22 200 2,26 22 200 0,10/2,17
teatr polonia 22 200 3,06 18 800 0,54/1,56
teatr 18 100 2,66 14 800 0,12/0,93
teatr powszechny 18 100 1,38 18 800 0,51/1,56
teatr bagatela 18 100 4,08 — —
och teatr 18 100 2,79 18 800 0,45/1,42
teatr muzyczny 14 800 0,60 8 900 1,07/2,67
teatr kamienica 14 800 0,10 13 800 0,33/0,64

Źródło: opracowanie własne na podstawie adwords.google.com/ko/KeywordPlanner (17.03.2019). 

Analizując propozycje planera słów kluczowych Google pod względem
wysokości proponowanej stawki za kliknięcie (tabela 2), można zauważyć
zależność, że im bardziej ogólne hasło, tym większa kwota za kliknięcie.
Mimo jedynie 10 wyszukań dla słowa „repertuar warszawskich teatrów”,
proponowana stawka przekracza 14 zł, co może wynikać z dużej konwersji
tego hasła. Klienci niezdecydowani na konkretny tytuł spektaklu chętnie
klikną w kreację reklamową zawierającą odpowiedź na ich zapytanie. Jed-
nak, mimo że opłacenie wysoce skutecznych słów kluczowych zwiększy
liczbę klientów, może się okazać, iż kampania będzie nieefektywna z uwa-
gi na zbyt wysokie koszty w porównaniu z przychodami. 

Aby odpowiedzieć na postawione we wstępie pytanie badawcze, prze-
prowadzono badanie w postaci obserwacji wyników wyszukiwania Google
pod kątem wybranych słów kluczowych. Analizując otrzymane wyniki (ta-
bela 3), można wskazać niewielkie zainteresowanie teatrów reklamą w for-
mie PPC. Wśród reklamujących się instytucji zidentyfikowano jedynie pięć
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teatrów: trzy zlokalizowane w Warszawie (Teatr Komedia, Teatr Narodo-
wy oraz Teatr Druga Strefa), jeden w Słupsku (Teatr Władca Lalek) oraz
jeden we Wrocławiu (Teatr Pieśń Kozła). Można także wskazać brak pro-
fesjonalnego przygotowania kampanii AdWords, gdyż prawie wszystkie 
teatry w swoich reklamach przekierowują do głównych stron serwisów in-
ternetowych. Jedynym wyjątkiem jest kreacja Teatru Narodowego w War-
szawie, gdzie link kieruje do witryny z repertuarem. Ponadto nie zidenty-
fikowano ani jednej spersonalizowanej kreacji reklamowej posiadającej
chociażby tytuł skorelowany ze słowem kluczowym. 

Tabela 2. Proponowane przez narzędzie Google Keyword Planner 
popularne słowa kluczowe związane z teatrem

Średnia miesięczna Proponowana 
Słowo kluczowe liczba wyszukań stawka w zł 

repertuar warszawskich teatrów 10 14,03
sztuki teatralne dla młodzieży 20 13,77
ciekawe spektakle teatralne 10 12,74
teatr dzieci 90 10,76
teatry wrocławskie repertuar 20 9,79
wrocław teatr polski repertuar 50 9,23
teatr lalek wrocław repertuar 480 8,07
spektakle dla młodzieży 50 7,61
repertuar teatrów śląsk 20 6,98
sala kongresowa repertuar 70 6,96
teatr lalek wrocław 320 6,95
teatr dla dzieci śląsk 140 6,65
teatr groteska 4 400 6,64
teatr toruń repertuar 210 6,61
repertuar teatrów lublin 90 6,60

Źródło: opracowanie własne na podstawie adwords.google.com/ko/KeywordPlanner (17.03.2019). 

Jednak analizowane słowa kluczowe były opłacone przez wiele firm in-
nych niż teatry, wśród których z obszaru związanego z teatrem można
wskazać: Fundację Promocji Sztuki „Niezła Sztuka” oraz „Ależ Gusta-
wie”, Gdańską Filharmonię Futura, serwis branżowy PKT, a także Funda-
cję „JEST OK” prowadzącą szkolenia i warsztaty. Ciekawostką jest rekla-
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ma internetowego serwisu „Farmer” dla słów „teatralne hity 2019
gdańsk” czy Gdańskiego salonu Volvo z ofertą jazdy testowej dla tego sa-
mego hasła. Dla słów „co polecacie w teatrze” zidentyfikowano reklamy
porównywarki Ceneo. 

Tabela 3. Proponowane przez narzędzie Google Keyword Planner 
popularne słowa kluczowe związane z teatrem

Słowo kluczowe Reklamujące się teatry

atrakcyjna komedia teatr łódź Teatr Druga Strefa, Teatr Pieśń Kozła
komedia teatr warszawa —
atrakcyjna komedia teatr Teatr Komedia, Teatr Druga Strefa
co polecacie w teatrze Teatr Druga Strefa
na co iść do teatru 2017 Teatr Druga Strefa
teatralne hity 2017 warszawa Teatr Komedia, Teatr Narodowy
teatralne hity 2017 łódź —
teatralne hity 2017 gdańsk Teatr Władca Lalek
teatry wrocławskie repertuar Teatr Pieśń Kozła
teatry gdańsk repertuar —
spektakle dla młodzieży Teatr Władca Lalek
teatr lalek Teatr Władca Lalek

Źródło: opracowanie własne na podstawie adwords.google.com/ko/KeywordPlanner (17.03.2019). 

Podsumowanie

Analizując uzyskane wyniki pod kątem postawionego pytania badaw-
czego, można odpowiedzieć, że teatry zdecydowanie nie wykorzystują for-
my PPC jako narzędzia reklamy. Wśród popularnych słów kluczowych zi-
dentyfikowano zaledwie pięć teatrów wykorzystujących AdWords, co sta-
nowi niecałe 3% wszystkich teatrów w Polsce. Jednak biorąc pod uwagę
średnie koszty za kliknięcie, które nie zawsze będzie kończyło się konwer-
sją, wykorzystanie tej formy może być nieefektywne. Z drugiej jednak stro-
ny istnieją słowa kluczowe, których koszt kształtuje się w granicach 0,5 zł
(tabela 2) i być może ich wykorzystanie zwiększyłoby liczbę klientów.
Wśród teatrów, które obecnie wykorzystują PPC, wszystkie nie mają pra-
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widłowo przygotowanej kampanii AdWords. Popełniane są podstawowe
błędy, np. reklamy wyświetlane są użytkownikom w całej Polsce (przeko-
nanie do przyjazdu na spektakl z Gdańska do Wrocławia jest raczej mało
prawdopodobne). Brak jest także stosowania spersonalizowanych reklam,
czyli tytułów i opisów dostosowanych do słów kluczowych, a linki kierują
zawsze do stron głównych serwisów WWW zamiast do konkretnych reper-
tuarów, cenników i innych elementów poszukiwanych przez internautów.
Wszystkie wnioski wskazują na brak zainteresowania reklamą PPC przez
teatry. Wśród przyczyn można wskazywać: zbyt wysokie koszty, brak ko-
nieczności reklamowania wszystkich spektakli oraz stosowanie innych
form reklamy internetowej, w tym social media marketingu, który być mo-
że jest wystarczający do osiągnięcia zamierzonych celów strategicznych
i marketingowych. 

Przypisy
1 https://support.google.com/adwords/answer/2615875?hl=pl (12.10.2017). 
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