
344 HANDEL WEWNĘTRZNY 2017;6(371):344-352

Beata Tarczydło
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza – Kraków

Wideomarketing w teorii i praktyce. Wyniki badań

Streszczenie

Celem artykułu badawczego jest przybliżenie wideomarketingu, w tym jego 
definicji, instrumentarium, strategii i przykładów zastosowania oraz zaprezen-
towanie wyników badań, jak jest postrzegany i na ile skuteczny. Wymagało to 
przeprowadzenia studiów literaturowych i przeglądu dostępnych raportów z ba-
dań z analizowanej problematyki. Ponadto uwzględniono rezultaty cyklicznych 
badań własnych z wykorzystaniem metody studium przypadku. Rozważania 
prowadzono wokół tezy: wideoprodukcje jako kluczowy przejaw wideomarke-
tingu są atrakcyjną formą przekazu informacji dostosowaną do obecnych uwa-
runkowań techniczno-technologicznych oraz oczekiwań uczestników gry rynko-
wej, determinującą komunikację marketingową obiektu rynkowego (np. marki), 
a w konsekwencji skuteczność jego zarządzania.

Słowa kluczowe: wideomarketing, wideoprodukcje, strategia wideomarketingu, 
wyniki badań.

Kody JEL: M31

Wstęp

W dobie społeczeństwa informacyjnego, powszechnego dostępu do Internetu i jego 
funkcjonalności oraz posiadania przez ludzi urządzeń mobilnych o coraz wyższych para-
metrach diametralnie zmieniają się standardy i formy komunikacji, w tym marketingowe. 
Zdecydowanie komunikacja obrazkowa wypiera słowną. Coraz większego znaczenia nabie-
rają obecnie wideoprodukcje, którym sprzyja postęp technologiczny.

Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji wideomarketingu, zarówno od strony teore-
tycznej, jak i empirycznej. Podstawą źródłową artykułu są zasoby internetowe (z uwagi na 
dynamiczny rozwój wideomarketingu w sieci, wielość raportów i opracowań dotyczących 
analizowanej problematyki) oraz dostępne źródła literaturowe. Metodyka badawcza obję-
ła: identyfikację problematyki badawczej, postawienie tezy, sformułowanie celów i pytań 
badawczych, przegląd dostępnej literatury, analizę raportów z badań wideomarketingu na 
rynku polskim, poszukiwanie oferentów usług z rozważanego obszaru marketingu, wybór 
obiektu obserwacji i przeprowadzenie studium przypadku w zakresie wykorzystania wide-
omarketingu w zarządzaniu marką Allegro. W podjętych badaniach poszukiwano odpowie-
dzi m.in. na następujące pytania: 
 - Czy i w jakim zakresie wideomarketing stosowany jest w Polsce? 
 - Jakie narzędzia wideomarketingu dostępne są dla przedsiębiorcy? 
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 - Jak oddziałuje wideomarketing na zachowania interesariuszy? 
 - Jakie są prognozy i kierunki jego rozwoju? 
 - Na czym polega wykorzystanie wideomarketingu w zarządzaniu marką?

Wideomarketing – podstawowe cechy

Przyjmuje się, że wideomarketing to zespół metod, narzędzi i procedur marketingowych 
z użyciem technologii wideo. Ogólnie koncepcja wideomarketingu obejmuje działania dłu-
gofalowe i wielokanałowe, w których wykorzystywany jest format wideo (Bowden 2017; 
Chan 2015; Daum, Hein, Scott, Goeldi 2012; Maciorowski 2013; Scott 2015). Dominującym 
przejawem omawianej koncepcji jest zintegrowana wideokomunikacja marketingowa na 
rzecz personifikowanych marek w kierunku strategii 360 stopni, której podstawą jest mul-
timedialność. 

Strategia wideomarketingu obejmuje następujące elementy: dobór specjalistów odpowie-
dzialnych za podejmowane działania, analizę sytuacji wyjściowej i aktywności konkurencji, 
wyznaczenie celów, analizę adresatów treści, formaty przekazu, dobór kanałów komunika-
cyjnych, harmonogram działań, budżet, wdrożenie i aktywne reagowanie na zaangażowanie 
interesariuszy oraz cykliczny pomiar rezultatów (Daniłoś 2016, s. 59-70; Nalty 2010, s. 4-9; 
Roberts, Zahay 2013, s. 132).

Do obowiązków osób odpowiedzialnych za wideomarketing w szczególności zalicza się: 
dobrą komunikację z klientem (www11), współpracę z działem sprzedaży w zakresie przy-
gotowania koncepcji na kanał, pomoc w pisaniu scenariuszy czy nadzór nad realizacją filmu 
od nagrania po montaż. 

Osoby zainteresowane zastosowaniem wideomarketingu do komunikacji marketin-
gowej powinny znać jego narzędzia bądź formaty (tj. różne rodzaje produkcji wideo), do 
których zalicza się (Daum, Hein, Scott, Goeldi 2012, s. 35-46; Daniłoś 2016, s. 117-138):  
1) spot (tradycyjna reklama telewizyjna trwająca najczęściej 30 sekund i/lub dłuższy filmik),  
2) vlog (formuła obejmująca fragment z życia autora lub jego przemyślenia na dany temat), 
3) testymonial (przerywnik, w trakcie którego bohater opowiada swoją historię w celu lep-
szego wprowadzenia widza w kontekst sytuacyjny), 4) tutorial (autor pokazuje jak krok 
po kroku wykonać technicznie skomplikowaną czynność), 5) DIY (Do It Yourself − po-
dobnie jak w tutorialu, jednak ze wskazaniem na „zrób to sam”, liczy się kreatywność),  
6) unboxing (recenzja/opinia nagrywana przez użytkowników produktu, specjalistów z bran-
ży), 7) webinarium (forma internetowego wykładu połączonego z możliwością czatowania),  
8) prezentacje (forma pozwalająca wziąć udział w konferencji czy prezentacji danej marki 
wirtualnie), 9) wywiad (w chwili obecnej wywiady w formie wideo coraz częściej pojawiają 
się w Internecie), 10) internetowy show (format przeniesiony z telewizji, bywa elementem 
nietypowych strategii komunikacji marki z klientem) i inne według pomysłowości twórców.

Wyliczone formaty wideomarketingu skłaniają do zastanowienia, w jakim kierunku bę-
dzie się on rozwijał. Zapewne innowacyjną formą jest wideo 360 stopni, które daje widzowi 
możliwość wyboru myszką perspektywy oglądania zawartości filmu. Profesjonalne działa-
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nia wideomarketingowe wymagają obecności w tzw. subskrypcyjnych serwisach z wideo na 
żądanie (Martin 2012). Coraz większą rolę odgrywają wartościowe treści wideo powiązane 
z marką (Wendt, Griesbaum, Kölle 2016) oraz personalizowanie przekazu wideo. 

Wideomarketing z perspektywy użytkowników i adresatów – przegląd 
badań

Według Raportu interaktywnie.com – Wideo w Internecie (www8), przeciętny internauta 
spędza średnio prawie 90% więcej czasu na stronie, która zawiera materiał wideo. 70% 
klientów wskazuje, że są zdecydowanie bardziej skłonni do kupienia produktu po obejrzeniu 
wideo o nim.

Dla Polaków głównym kanałem służącym do śledzenia twórczości ulubionych vlogerów 
jest YouTube (Wojciechowska 2016). Narzędzia dystrybucji wideo, poza YouTube, to inne 
portale: Facebook, Instagram oraz Vimeo (serwis internetowy służący do publikowania 
i oglądania filmów dodanych przez użytkowników); Meerkat (aplikacja umożliwiająca udo-
stępnianie transmisji na żywo (live streaming); Dailymotion (serwis internetowy umożliwia-
jący prezentację filmów, wideoklipów lub własnych mini produkcji); Twitch (platforma me-
dialna udostępniająca wideo strumieniowe, w dużej mierze wykorzystywana do transmisji 
gier komputerowych i sportu elektronicznego) i inne.

W świetle raportu Video marketing w polskich firmach (www2), wideo w Internecie to 
hit najbliższych lat. Aż 73% badanych przedsiębiorców planuje wykorzystanie materiałów 
Video w perspektywie najbliższych dwóch lat. Prawie 60% badanych uważa, że wideo to 
najlepiej dopasowana do potrzeb klientów forma komunikacji. Aż 90% objętych badaniami 
deklaruje kontynuację podjętych działań wideo. Spośród tych, którzy nie stosowali wideo, 
ponad połowa (53%) w najbliższych dwóch latach chce wdrożyć wideomarketing. Badani 
marketerzy doceniają moc obrazu video zarówno w budowaniu świadomości marki, jak 
i wzrostu sprzedaży.

Według ReelSEO (www11), ponad 90% z 600 przebadanych profesjonalistów branży mar-
ketingowej przyznało, że wykorzystywało treści wideo w celach marketingowych. 82% z nich 
oceniło działania jako skuteczne. Konsumpcja treści wideo rośnie lawinowo. Ponad połowa in-
ternautów w wieku 18-34 lat przyznaje, że w Internecie korzysta głównie z materiałów wideo. 

Przytoczone wyniki badań wtórnych jednoznacznie świadczą o przydatności wideomar-
ketingu, jego wpływie na zachowania interesariuszy, tym bardziej celowe jest jego umiejęt-
ne wykorzystanie w komunikacji marketingowej i innych procesach zarządczych obiektów 
rynkowych.

Wideomarketing w zarządzaniu marką. Studium przypadku

Analizą objęto kampanię komunikacyjną dla marki Allegro, dla której od sierpnia 2015 
roku nasiliły się działania z obszaru wideomarketingu. Na wybór obiektu badań wpłynął 
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Tabela 1
Wideomarketing na rzecz marki Allegro na przykładzie kampanii Czego szukasz?

Kryterium Opis wyjaśniający

Podstawowe 
informacje 
o obiekcie 
badań

Allegro.pl to największa platforma transakcyjna on-line w Polsce, według szacun-
ków analityków może obsługiwać nawet połowę e-handlu, który – także według 
niezależnych szacunków – rocznie wart jest ok. 30 mld zł. Według analityków cytowa-
nych przez Rzeczpospolitą na wysoką pozycję marki Allegro wpływa nie tylko popu-
larność w Internecie, potwierdzona wynikami badania Gemius Megapanel, według któ-
rych miesięcznie serwis odwiedza ok 12,5 mln użytkowników. Ważna jest też szeroka 
oferta, nie spotykana w żadnym innym sklepie internetowym. Historia Allegro zaczęła 
się w 1999 roku w Poznaniu. 

Badania opinii 
Polaków

Allegro zapytało Polaków: „Co w życiu jest najważniejsze?”. Odpowiedzi pokazały, że 
liczą się wartości nieprzemijające i niematerialne: szczęście, miłość, bliskość, zdrowie, 
cel, sens życia. Inne aspekty takie jak sukces zawodowy, pozycja społeczna, przygo-
dy zeszły na plan dalszy. Dla większości badanych Polaków to bliscy są najważniejsi 
i w tym duchu powstała nowa kampania Allegro.

Wykonawcy, 
zaangażowane 
podmioty

Kampania została przygotowana przez portal Allegro razem z firmami marketingowy-
mi Bardzo, Cut Cut i Universal McCann
(Adam Szałamacha, brand group manager marki Allegro,
Joanna Kobylińska-Andrzejak z zespołu brand management w dziale marketingu  
Allegro,
agencja reklamowa Bardzo zajmująca się ATL-ową obsługą Allegro, 
dyrektor kreatywny agencji Bardzo, Hubert Stadnicki i inni)

Wyzwanie,  
zamysł, 
idea,
hasło

To czego szukasz jest bardzo blisko.
Wykorzystanie dobrych emocji towarzyszących ludziom w codziennym życiu.
Hasło akcji Czego szukasz?, to równocześnie napis witający internautów na stronie 
głównej Allegro.pl.

Wartości Szczęście, miłość, bliskość, zdrowie, cel, sens życia.
Kreowany 
wizerunek 
marki Allegro

Wyjątkowość, powiązanie z ważnymi rzeczami w życiu, skłaniająca do zadumy i re-
fleksji, wzbudzająca emocje, delikatna, wrażliwa, „jak ktoś ważny”, szanująca polska 
kulturę i tradycję, z pasją, atrakcyjna, nowoczesna.

Cele kampanii Odświeżenie wizerunku marki.
Zmiana linii i sposobów oraz form komunikacji.
Chęć opowiedzenia czegoś nowego, dotychczas niewykorzystywanego na polskim ryn-
ku.
Umiejętne tworzenie historii związanych z marką Allegro.
Dostarczenie rozrywki, sprawienie przyjemności wszystkim, którzy zetkną się z fil-
mami.

Adresaci 
działań

Interesariusze: internauci, Polacy, wszyscy zainteresowani, klienci, partnerzy, przed-
stawiciele mediów.

Komunikowane 
treści

Powiązane z przesłaniem, co tak naprawdę liczy się w życiu:
„dom pełen radości, dzieci, rodzina, bezpieczeństwo”,
„przyjaźń, szczęście, miłość”,
„święta, podniosła atmosfera koniecznie z bliskimi”,
„w życiu liczy się nie tylko praca, ale i wypoczynek”,
przekaz emocjonalny, pobudzający do myślenia, nienachalny, daleki od produktowego 
podejścia. 
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Kryterium Opis wyjaśniający

Zaobserwowane 
narzędzia 
komunikacji 
marketingowej 
w formie 
wideoprodukcji

Dotychczas w analizowanej kampanii przygotowano kilka filmów, które wzruszają 
i „łapią za serce”, nie atakują widza, jak większość spotów w bloku reklamowym, lecz 
zapraszają do obejrzenia, poruszają emocje, przemawiają łagodnym językiem i na dłu-
go zapadają w pamięć i były to wideoprodukcje opowiadające różne historie:
1. Czego szukasz do pełni szczęścia? Dom (opublikowany 17.08.2015, ponad 300 

tysięcy wyświetleń) Dom pełen radości to jest to, czego szukasz. Marka Allegro 
pokazuje Dom pełen rodzinnych emocji.

2. Czego szukasz w Święta? Mikołaj (opublikowany 15.11.2015, prawie 700 tysię-
cy wyświetleń) Rodzinnego ciepła, tradycyjnych emocji, radosnych przeżyć, czyli 
wszystkiego czego szukasz życzymy Tobie na Święta Allegro. 

3. Czego szukasz w swoim wnętrzu? Dom (opublikowany 3.03.2016, ponad 840 ty-
sięcy wyświetleń) Nowa wersja filmu Dom przepełniona jest rodzinnym ciepłem. 
Dom pełen prawdziwych emocji to jest to, czego szukasz. 

4. Czego szukasz na co dzień? Gitara (opublikowany 1.05.2016, ponad 1 mln wy-
świetleń) Prawdziwa pasja jest tym, czego szukasz. A kiedy już ją znajdziesz, to 
wszystko gra. 

5. Czego szukasz co roku? Wakacje (opublikowany 2.09.2016, 157 tysięcy wyświetleń) 
Możesz wyjechać bardzo daleko, ale to, czego szukasz, jest zazwyczaj bardzo, bardzo 
blisko. Allegro, wakacje, przyjaźń. Film przenosi widza w niedaleką przeszłość, do 
wakacji. Bohaterami spotu jest czwórka przyjaciół, z których jeden musi zrezygnować 
z wypoczynku i poświęcić się nauce do egzaminu. Reszta wyjeżdża na wakacje, ale dla 
każdego z nich urlop kończy się wielką klapą. Po powrocie przekonują się jak bliskie 
prawdy jest powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

6. Czego szukasz w swoich marzeniach? Pies (opublikowany 14.09.2016, ponad 
2,7 mln wyświetleń) Prawdziwa przyjaźń, o której wielu marzy, jest być może 
tym, czego szukasz. 

7. Czego szukasz w Święta? Angielski (opublikowany 28.11.2016, prawie 14 mln 
wyświetleń) Czasami brakuje słów, by wyrazić to, co najważniejsze. W takim przy-
padku trzeba się ich po prostu nauczyć. Przesłaniem filmu jest myśl, że na naukę 
języków nigdy nie jest za późno! Świąteczna reklama Allegro, opowiada historię 
starszego pana, który aby móc porozumieć się z wnuczką mówiącą w obcym języku, 
sam zaczyna się go uczyć. Film jest wyjątkowy, poruszający i bardzo zaskakujący.

8. To czego szukasz, jest bardzo blisko. Bal (opublikowany 21.03.2017, ponad  
2,2 mln wyświetleń) Dzieci i rodzice wzajemnie się inspirują, często też motywują. 
Chcę być jak moja mama, Ania z II a.

Zasięg 
i podstawowe 
kanały 
komunikacyjne

Nowa platforma komunikacyjna Allegro (tj. Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, 
specjalny kanał YouTube Allegro https://www.youtube.com/user/AllegroTV oraz ser-
wis internetowy https://magazyn.allegro.pl (zawierający zakładki: co nowego, trendy, 
sprytne zakupy, na luzie, praca, biuro prasowe, o nas). 
Omówione powyżej filmy pokazywane były także w telewizji, w kinach i mogą być 
pobierane oraz przesyłane.
Wideo Angielski pojawiło się w telewizji, w kanałach TVP, TVN, Polsat, jak i w mniej-
szych. Od 2 do 15 grudnia 2016 roku film był także wyświetlany w kinach Helios, Mul-
tikino, Cinema-City i KinAds. W sieci na Facebooku, YouTubie, a także w portalach: 
Onet, WP, Interia oraz w serwisie player.pl. W kampanii wykorzystano youtuberów 
oraz instagramerów związanych z DDOB. Co więcej, serwis, jako jeden z pierwszych, 
uruchomił bota – automatyczny program do rozmów z klientami w imieniu Allegro na 
facebookowym Messengerze. Miał on za zadanie uzupełniać historię dziadka z wideopro-
dukcji i pomagać w znajdywaniu prezentów na Allegro dla najbliższych
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także opublikowany w styczniu 2017 roku ranking serwisu YouTube najchętniej oglądanych 
przez internautów reklam w Polsce i na świecie (www6). Wideoprodukcja Czego szukasz 
w święta? Angielski dla marki Allegro uzyskała najwyższe podium w rankingu polskim 
i ósme miejsce na światowej liście najpopularniejszych w 2016 roku wideoreklam. Wyniki 
przeprowadzonego studium przypadku opisano w tabeli 1.

Z informacji zawartych w tabeli 1 wynika, że Czego szukasz? to wielowymiarowa kam-
pania komunikacji marketingowej (Hackley 2010) bazująca na filmach wideo, zgodnie 
z obecnymi trendami. Spotyka się ona z dużym zainteresowaniem, akceptacją i wysokimi 
ocenami. 

Podsumowanie 

Dobry materiał wideo porusza wyobraźnię, wzrusza, kreuje doświadczenia widza, a je-
śli zaskoczy, zostaje lepiej zapamiętany, skłania do rozmów i jego dalszego udostępniania. 
Właściwie opowiedziana historia wciągająca odbiorcę, z atrakcyjnym filmikiem, który moż-
na udostępnić, niejako determinuje sukces marki w dobie cyfryzacji, narzędzi mobilnych 
i mediów społecznościowych.

Przeprowadzone badania dają podstawę do stwierdzenia, że wideomarketing pełni ważną 
rolę w komunikacji marketingowej współczesnych obiektów rynkowych, a w konsekwencji 
w zarządzaniu nimi i zjawisko to będzie się nasilać. Do typowych formatów wideo, wyko-
rzystywanych we współczesnej komunikacji zaliczają się: spot, vlog, testymonial, tutorial, 
DiY, unboxing czyli recenzję, webinarium, prezentację, wywiad, internetowy show oraz 
inne materiały według pomysłowości twórców.

Obecnie dużym wyzwaniem jest skonstruowanie wideo, które przebije się przez szum 
informacyjny, dotrze do klienta digitalnego, który przekaże je dalej. Atrakcyjna forma ma-
teriałów wideo istotnie wpływa na skuteczne oddziaływanie na człowieka na poziomach 
fizycznym, psychicznym i mentalnym, kreuje jego doświadczenia i generuje szczególną 
wartość.

Podsumowując, wideoprodukcje są atrakcyjną formą przekazu informacji dostosowaną 
do obecnych oczekiwań i możliwości, zarówno właścicieli marek, jak i klientów. Można 

Kryterium Opis wyjaśniający

Wzbudzanie 
emocji

Kampania poruszająca różne ważne dla człowieka sprawy, takie jak rodzina, dom, 
przyjaźń, miłość, tęsknota, wakacje bazująca na historiach, w minimalnym stopniu 
ujawniająca markę Allegro, wywołująca silne reakcje emocjonalne 

Rezultaty 
działań

Repozycjonowanie marki, zmiana wizerunku, oddźwięk wśród internautów, wiele po-
zytywnych opinii, pozytywne zaskoczenie adresatów, pozytywne wyróżnienie, nadą-
żanie za obecnymi trendami w komunikacji i zarządzaniu marką, wyniki sprzedażowe 

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej oraz 
źródeł internetowych (www15; www12; www3; www7; www9; www14; www13; www10; www16; www.1).
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stwierdzić, że aktualne przesłanie dla specjalistów ds. marketingu to baw, edukuj, inspiruj 
i pozwól oderwać się od świata realnego, co znacznie ułatwia wideo. Można stwierdzić, że 
w obecnych warunkach rynkowych wideomarketing pełni ważną rolę w komunikacji mar-
ketingowej, a w konsekwencji w zarządzaniu marką.
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Video Marketing in Theory and in Practice. Research Findings

Summary

The aim of this article is to present video marketing, its definition, sets of tools, 
strategy, and application examples as well as research findings, perception, and 
effectiveness of this concept. It required carrying out literature studies and an over-
view of the available reports on research in the field of the problems analysed. 
Moreover, the results of cyclical author’s research using the case study method 
were considered in the article. The following thesis was brought up for discussion: 
video productions as a crucial symptom of video marketing are an attractive form 
of transfer of information adjusted to the current technical and technological cir-
cumstances and expectations of market game participants, and also they determine 
the marketing communications for market objects (e.g. brand) and in consequence 
effectiveness of its management.

Key words: video marketing, video product, video marketing strategy, research 
findings.

JEL codes: M31

Видеомаркетинг в теории и практике. Результаты изучения

Резюме

Цель исследовательской статьи – приблизить видеомаркетинг, в том числе 
его определение, набор инструментов, стратегию и примеры применения, а 
также представить результаты изучения, как он воспринимается и насколько 
он эффективен. Это потребовало проведения изучения литературы и обзора 
доступных отчетов об изучении анализаруемой проблематики. Кроме того, 
учли результаты циклических собственных исследований с использованием 
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метода анализа конкретной проблемы. Рассуждения проводились вокруг те-
зиса: видеопродукция как основное проявление видеомаркетинга – привлека-
тельная форма передачи информации, приспособленная к нынешним техни-
ческим и технологическим обусловленностям, а также ожиданиям участников 
рыночной игры, предопределяющая маркетинговую коммуникацию рыночно-
го объекта (напр. марки), впоследствие же – эффективность его управления.

Ключевые слова: видеомаркетинг, видеопродукция, стратегия видеомарке-
тинга, результаты изучения.

Коды JEL: M31
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