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Kanały wideo jako instrument performance marketingu

Streszczenie 

Performance marketing, nazywany także marketingiem efektywnościowym, 
stanowi jeden z kluczowych obszarów zainteresowania firm i marek, wpływając 
na poziom optymalizacji realizowanych przez nie kampanii marketingowych. Jego 
głównym celem jest nakłonienie konsumenta do wykonania określonej aktywności, 
która najczęściej sprowadza się do intensyfikacji sprzedaży, zwiększenia ruchu na 
stronie i/lub w e-sklepie czy pozyskania jak największej ilości leadów sprzedażo-
wych. 

Kierunki rozwoju technologii ICT oraz dynamika ich absorpcji w biznesie po-
zwalają przypuszczać, że zmierzamy do coraz bardziej interaktywnych i wciąga-
jących form kontentu, wśród których znaczącą rolę odgrywa format wideo. Vlogi 
i programy w kanale YouTube pozwalają na pełniejsze skonkretyzowanie i urze-
czywistnienie istniejących relacji pomiędzy firmami/markami a ich konsumentami. 
Ważna okazuje się nie tylko chęć zaangażowania się w interakcje z marką, ale także 
partnerstwo z nią. 

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny, a jego celem jest identyfikacja 
możliwości wykorzystania kanałów wideo w obszarze performance marketingu. 
Rozważania oparto na literaturze przedmiotu oraz wynikach badań empirycznych. 
Badania te stanowią kontynuację analiz i studiów nad rozwojem polskiej blogosfe-
ry, z uwzględnieniem przesłanek i zakresu komercyjnego wykorzystania.

Słowa kluczowe: performance marketing, wideo, vlog, YouTube.
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Wstęp 

Transformacja cyfrowa staje się kluczowym megatrendem, który stymuluje zmiany 
społeczne, ekonomiczne i behawioralne wszystkich uczestników rynku. Towarzyszące jej 
zaawansowane technologie ICT i coraz większe zasoby informacyjne determinują kształt 
przestrzeni rynkowej. Efektywna i skuteczna reakcja biznesowa, w takim środowisku, musi 
być zatem wynikiem ciągłego, dokładnego i szybkiego przepływu informacji (Alghamadi, 
Bach 2014, s. 1-5). W efekcie firmy/marki coraz większy nacisk kładą na pomiar realizowa-
nych działań marketingowych, poprzez kontinuum doświadczeń klienta, w każdym z punk-
tów jego styku z firmą/marką. Wielokierunkowe i wielopłaszczyznowe interakcje wymagają 
bowiem scalenia i logicznego współistnienia, determinowanego chęcią wywołania określo-
nych działań ze strony klientów (kształtowanie postaw nabywczych, zakup, zaangażowanie, 
rekomendacje, orędownictwo itp.). Wyraźnie wzrasta w tym obszarze znaczenie treści wi-
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deo. Wynika to zarówno z większej dostępności zróżnicowanych rozwiązań technologicz-
nych, jak też coraz większych wymagań i oczekiwań ze strony klienta. Liczy się dla niego, 
z jednej strony, profesjonalizm przekazu i jakość emitowanych treści, z drugiej zaś aspekt 
emocjonalny tak nawiązanych interakcji. Z punktu widzenia marek, nie bez znaczenia po-
zostaje także coraz niższy koszt produkcji i dystrybucji treści wideo w sieci, co multiplikuje 
ich dostępność i popularność. Szacowanie efektywności tak prowadzonych działań przyczy-
nia się do polepszenia procesu podejmowania decyzji, redukuje ryzyko (dzięki lepszemu 
zrozumieniu odbiorców), prowadzi do oszczędności kosztów oraz kumulacji wiedzy, która 
może być przydatna w przyszłych działaniach marketingowych (Malinowska 2015, s. 51). 
Kluczowa jest jednak w tym przypadku zarówno dokładna znajomość profilu konsumenta 
i jego potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem ich wymiaru behawioralnego, w tym także 
w zakresie preferowanych kanałów i mediów komunikacji, jak również samego procesu 
kreacji i implikacji poszczególnych komunikatów. 

Celem artykułu jest określenie możliwości wykorzystania kanałów wideo w obszarze per-
formance marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek determinujących możli-
wości ich wykorzystania w tym zakresie. W artykule wskazano istotę performance marke-
tingu oraz zaprezentowano wyniki badań wstępnych w omawianym obszarze. Prowadzone 
analizy stanowią kontynuację studiów i rozważań nad rozwojem polskiej blogosfery.

Wideo wobec performance marketingu 

Metody i narzędzia marketingu ewoluują równolegle z rozwojem technologii, z jednej 
strony ją absorbując i adaptując do własnych potrzeb, z drugiej natomiast stając się bodź-
cem do kolejnych innowacji. Przeszliśmy od marketingu skoncentrowanego na produkcie 
(1.0), przez marketing skupiony na kliencie (2.0) do marketingu humanocentrycznego (3.0). 
Teraz mamy do czynienia z marketingiem 4.0, który łączy w sobie interakcje, zarówno  
on-line jak i off-line, między klientami i firmami (Kotler, Kartajaya, Setiawan 2017, s. 57). 
Jednocześnie coraz więcej różnych kampanii łączonych jest z pojęciem efektywności. Jest to 
w dużej mierze spowodowane rozwojem programów, aplikacji i platform technologicznych, 
które pozwalają na większe możliwości pomiaru i optymalizacji w czasie rzeczywistym 
(Calapesi 2015, s. 1-3).

Performance marketing, nazywany także marketingiem efektywnościowym, obejmuje 
określone działania związane z zaplanowaniem i realizacją określonych aktywności marke-
tingowych, których miarą jest osiągnięcie zamierzonego efektu zrealizowanych przez firmy/
marki działań, w tym zarówno w obszarze społeczności wirtualnych, kontentu czy SEO, 
przy optymalnym poziomie konsumpcji, kosztów i zasobów. Rzeczywiste wyniki łączą me-
dia, odbiorców i technologię na dużą skalę, w ten sposób prowadząc do rzeczywistych, 
jakościowych wyników. Wielkim wyróżnikiem wydajności staje się przy tym technologia 
i transparentność podejmowanych aktywności (Light Reaction 2016, s. 1-8). Istotne jest 
zatem przełożenie poszczególnych działań marketingowych na określone czynności od-
biorców. Nie ma w tym przypadku znaczenia fakt, ile osób zobaczyło banner zamieszczo-
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ny w danym serwisie internetowym. Ważne będzie natomiast to, ile osób w niego kliknie, 
wejdzie na odpowiednią stronę, zarejestruje się w serwisie lub wypełni formularz, złoży 
zamówienie na produkt i dokona zakupu. Wskaźnikiem skuteczności kampanii performance 
marketingowej nie jest więc liczba osób, które zobaczyły reklamę, a wskaźnik konwersji 
(www1). Dotyczy to wszystkich punktów styku klienta z firmą/marką na jego ścieżce za-
kupowej, od momentu jego pierwszego z nią kontaktu. Zgromadzenie szczegółowych in-
formacji o procesie zakupowym pozwala bowiem ocenić, które z działań marketingowych 
są najskuteczniejsze, a z których możemy zrezygnować, pozwalając na ich dywersyfikację 
i minimalizację ponoszonych kosztów. Pozwala to w sposób ciągły dążyć do poprawy rezul-
tatów i ich optymalizacji. 

„Wraz z rosnącą mobilnością i wszechobecną łącznością, klienci mają coraz mniej 
czasu na ocenę marek. Wieloma kanałami płyną do nich wiadomości na temat cech pro-
duktów, obietnice składane przez różne marki i próby namówienia do dokonania zakupu. 
Zdezorientowani zbyt idyllicznymi reklamami, często je po prostu ignorują i zamiast tego 
zwracają się do wiarygodnych źródeł – do swojego kręgu znajomych i rodziny” (Kotler, 
Kartajaya, Setiawan 2017, s. 69). W walce o ich umysł, serce i kieszeń ważna staje się zatem 
autentyczność przekazu i jego wymiar emocjonalny. Kampanie oparte bowiem na emocjach 
są niemal dwukrotnie skuteczniejsze niż oparte na logice. Najpierw czujemy, a później prze-
kładamy swoje uczucia na język logiki. Nawet nasz mózg jest tak skonstruowany, że urucho-
mienie logicznego myślenia trwa nawet pięciokrotnie wolniej niż włączenie emocji (Daniłoś 
2016a, s. 25). Jedni zasięgną więc opinii ekspertów, inni przeczytają komentarze na forach 
dyskusyjnych, a są też tacy, którzy swojego wyboru dokonają na podstawie treści znajdują-
cych się w mediach społecznościowych. Bez względu na to, do której grupy należą klienci 
i jakie są ich dotychczasowe doświadczenia z marką, powinno się być tam, gdzie podejmują 
oni decyzje związane z zakupami (Blak 2017, s. 47). Pełna perspektywa ścieżki zakupowej 
klienta daje zatem firmie/marce możliwość dostosowania podejścia i pomiaru realizowanych 
kampanii w zależności od tego, gdzie znajduje się potencjalny klient. Ze względu na fakt, 
że klienci wymagają innego podejścia na każdym etapie tej ścieżki, ważne jest odpowiednie 
dostosowanie strategii marketingowej [począwszy od budowania świadomości marki, przez 
aktywowanie szans na sprzedaż, do konwersji i rozwoju dotychczasowych klientów (AdRoll 
2017, s. 1-12)]. Wzrasta przy tym rola influencerów, blogerów czy youtuberów w genero-
waniu sprzedaży, przy czym jednym z najsilniej rozwijających się narzędzi w tym obszarze 
jest obecnie wideo. Jest to bowiem format, który odpowiada na styl konsumpcji treści przez 
współczesnego konsumenta (Stawarz 2015, s. 139). Wideo zyskuje, ponieważ łączy zróżni-
cowane bodźce i oddziałuje jednocześnie na zmysł wzroku i słuchu odbiorcy, intensyfikując 
jego doznania. Według Vital Media, konsumenci oglądają w serwisie YouTube około dwóch 
miliardów filmów tygodniowo, co czyni go drugą co do wielkości wyszukiwarką na świecie 
(Johnson 2015, s. 23). Co więcej, Cisco szacuje, że w latach 2016-2021 wzrośnie również 
ruch wideo w urządzeniach i aplikacjach mobilnych (8,7-krotnie). Mobilne wideo będzie 
miało wówczas 78% udział w całkowitym ruchu w sieci. Natomiast jeśli chodzi o transmisję 
treści wideo na żywo, to w analizowanym okresie nastąpi wzrost aż 39-krotny i transmisja 
takich danych uzyska 5% udział w całkowitym ruchu w sieciach mobilnych (Cisco 2016). 
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Coraz lepsze kamery w urządzeniach mobilnych, wielość i zróżnicowanie aplikacji po-
zwalających na łatwy montaż i duże biblioteki darmowych materiałów (np. zdjęcia, pli-
ki muzyczne) sprawiają, że tworzenie atrakcyjnego wideo jest przy tym naprawdę pro-
ste. Popularność kreacji tego typu komunikatów, szczególnie na YouTube, stale rośnie. 
Pojawiają się wciąż nowi wydawcy treści, a działający od jakiegoś czasu youtuberzy pro-
fesjonalizują się, wkraczając coraz śmielej do mainstreamu (Stopka 2017, s. 46). Przybywa 
jednocześnie serwisów i aplikacji, na których można oglądać filmy: Instagram, Snapchat, 
Vimeo, Vine czy Periscope. Transparentność wyrażona realizmem zachowań przed kamerą 
pozwala wciągnąć klienta w oryginalny, atrakcyjny i zrozumiały dla niego świat marki. Za 
słowami już nie kryją się „jacyś ludzie”, ale konkretni twórcy, realni i rozpoznawalni, a tak-
że współpracujące z nimi firmy/marki. Moment potencjalnego zachwytu klienta w istotny 
sposób może wpływać na jego dalszą ścieżkę zakupową. Rośnie wówczas poczucie real-
ności i wiarygodności odbiorców, poprawiając autentyczność marki i oferty produktowej 
(Kaczorowska-Spychalska 2017, s. 58). 

Jeszcze do niedawna, firmy, które decydowały się na komunikację wideo, nie musia-
ły właściwie konfrontować się z działaniami konkurencji. Jednak w kilkunastu ostatnich 
miesiącach sytuacja uległa gwałtownej zmianie. Coraz więcej marek buduje swoje strate-
gie marketingowe na bazie treści filmowych (Daniłoś 2016b, s. 46). Według statystyk, na 
YouTube trafia co minutę 100 godzin filmów. Konkurencja jest zatem duża, więc największą 
oglądalność będą miały te filmy, które nie tylko są wartościowe i ciekawe dla użytkowni-
ka (Stawarz 2015, s. 35). Liczy się oryginalny pomysł i sposób jego realizacji. Spójność, 
dynamika i kontekst form wideo umożliwiają efektywne zarządzanie uwagą widza i jego 
doświadczeniem z marką. A prostota wypowiedzi może stać się bodźcem zachęcającym go 
do komentowania i subskrybowania danego kanału (Kaczorowska-Spychalska 2017, s. 58). 
W efekcie można przypuszczać, że wideo będzie stawać się nie tylko głównym źródłem 
komunikacji z klientem, ale też sprzedaży. Warto mieć przy tym świadomość, że nie tylko 
o zysk tu chodzi. Pokazanie firmy, ludzi, którzy za nią stoją, sposobu, w jaki działa, za 
pomocą wideo, zwiększa zaufanie klienta do firmy/marki (Jakimik 2016, s. 13). I chociaż 
performance marketing jest ukierunkowany na intensyfikację sprzedaży, a nie bezpośrednio 
na wizerunek, to bez wątpienia ma z nim związek. W efekcie dobra współpraca z twórcami 
kanałów wideo będzie wpisywała się w działania performance marketingu, stanowiąc swe-
go rodzaju pomost pomiędzy kształtowanym równolegle wizerunkiem firmy/marki a jego 
znaczeniem dla pożądanych aktywności klientów – widzów. 

Wykorzystanie kanałów wideo w marketingu efektywnościowym 
w świetle badań własnych

Przeprowadzone badania miały na celu ocenę stopnia wykorzystania kanałów wideo 
w obszarze performance marketingu. Za kluczowe uznano określenie preferencji twórców 
w obszarze współpracy komercyjnej z firmami/markami oraz ocenę wpływu realizowanych 
przez nich działań na zachowania konsumentów. 
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Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 10.10 2017 r. do 30.10.2017 r. Objęto 
nim grupę twórców wideo (vlogerzy i youtuberzy), którzy są uznawani za najbardziej roz-
poznawalnych i lubianych. W tym celu stworzono listę 217 twórców do których skierowana 
została prośba o wzięcie udziału w badaniu. Podstawę stworzenia bazy stanowiły infor-
macje zwarte w raportach: Top 100 YouTube’a w Polsce: gry, vlogerzy, hip hop i stacje TV 
(Wirtualnemedia.pl), Ranking YouTube (APYNEWS.pl) i Ranking popularności polskich 
kanałów na YouTube (vlogi.info). Z listy wyeliminowano twórców, którzy nie odnotowali 
aktywności w ostatnim roku, kanały stacji telewizyjnych, radiowych, programów komer-
cyjnych i przedsiębiorstw, koncentrując uwagę na twórcach indywidualnych. Jednocześnie 
kanał wideo, który powtarzał się w poszczególnych zestawieniach, był wliczany do bazy 
wyłącznie jednokrotnie. Ostatecznie w badaniu wzięło udział 63 vlogerów i youtuberów, co 
stanowiło 29% objętych badaniem. 

Ze względu na przedmiot i cel prowadzonego badania zdecydowano się wykorzystać 
technikę ankiety internetowej. Instrumentem pomiarowym był kwestionariusz ankietowy, 
który składał się z 27 pytań. Pięć spośród nich stanowiły pytania metryczkowe. Dotyczyły 
one: płci, wieku, wykształcenia, okresu, w jakim prowadzony jest kanał wideo oraz oceny 
dochodów, które twórca w ten sposób generuje. Pozyskany materiał ilościowy wzbogacają 
opinie, które respondenci umieszczali, dokonując własnej oceny roli formatu wideo w ob-
szarze performance marketingu. 

Wartość uogólniająca prezentowanych wyników jest ograniczona ze względu na niezbyt 
liczną próbę badawczą. Badania te miały jednak charakter wstępny i są początkiem szerszej 
refleksji i studiów w omawianym obszarze. Jednocześnie stanowią kontynuację badań nad 
rozwojem polskiej blogosfery i dalszymi kierunkami jej ewolucji1. 

Sześćdziesięciu jeden respondentów, tj. prawie 97% ogółu badanych, przyznało, że wy-
korzystuje prowadzony przez siebie vlog lub program w kanale YouTube w ramach współ-
pracy z firmami/markami. W grupie tej 33 osoby (54%) to kobiety (w stosunku do 46% 
mężczyzn). Przede wszystkim były to osoby w wieku od 25 do 34 lat (nieco ponad 52%) 
i poniżej 25 lat (36%). Prawie 3/4 respondentów miało wykształcenie wyższe, ponad 26% 
– ukończyło szkołę średnią, a pozostałe 8,2% zadeklarowało wykształcenie podstawowe. 

Niespełna połowa badanych prowadzi swój blog od trzech do pięciu lat, 1/3 robi to dłużej 
niż pięć lat, a co czwarty badany – krócej niż trzy lata. Respondenci przyznali, że poświęcają 
na prowadzenie własnego vloga lub programu w kanale YouTube najczęściej powyżej trzech 
godzin dziennie, co zadeklarował co drugi badany. Od godziny do trzech godzin poświęca 
na to nieco ponad 21% vlogerów i youtuberów, a krócej niż godzinę – 26% badanych. Nowe 
materiały wideo, wprowadzają oni najczęściej kilka razy w tygodniu, na co wskazał co trzeci 
badany, zaś kilka razy w miesiącu robi to 1/4 respondentów. Tyleż samo uzależnia swoją 
aktywność od bieżącej sytuacji, np. „ważkość problemów wokół mnie”; „harmonogram re-

1  Wyniki badań dotyczących oceny potencjału blogów w działaniach komunikacji biznesowej firm/marek, z uwzględnieniem 
przesłanek oraz poziomu ich komercyjnego wykorzystania zostały zaprezentowane w monografii: B. Gregor, D. Kaczorowska-
Spychalska (2016). Przeprowadzone wówczas szerokie badania empiryczne miały charakter kilkuetapowy, a badaniem objęto 
zarówno przedsiębiorstwa, polskich blogerów indywidualnych, jak i potencjalnych czytelników blogów. 
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alizowanej współpracy z marką”; „ograniczenia zawodowe”. Dla ponad połowy badanych 
prowadzenie vloga lub programu w kanale YouTube stanowi podstawowe źródło dochodu. 

W większości przypadków współpraca twórców wideo z firmami/markami trwa od roku 
do trzech lat (42,6% badanych) i powyżej 3 lat (prawie 40% badanych). Pomysł na nią 
był najczęściej efektem wspólnej inicjatywy, zarówno ze strony twórcy treści wideo, jak 
i zainteresowanej taką formą współpracy marki. 26,2% respondentów przyznało natomiast, 
że nawiązana współpraca taka była wynikiem bezpośredniej propozycji, jaką otrzymali ze 
strony firmy/marki. Wśród najczęściej promowanych produktów wymieniano: kosmetyki, 
odzież, sprzęt AGD i RTV, gry i sprzęt komputerowy, operatorów sieci komórkowych, banki 
i ich ofertę. Za istotne respondenci uznali zgodność profilu swojego kanału wideo z cha-
rakterem i rodzajem promowanego produktu, na co wskazało 2/3 badanych. Wydaje się to 
ważne z punktu widzenia performance marketingu, ze względu na fakt, że integracja treści 
komercyjnych, zainteresowań i stylu twórcy oraz formy kanału może zwiększać siłę oddzia-
ływania tak prowadzonych działań marketingowych i ich wpływ na finalne zachowanie kon-
sumenta. Przekaz staje się wówczas bardziej wiarygodny, w sposób natywny wplatając się 
w działania podejmowane przez twórcę – influencera. „Typ promowanego produktu musi 
odpowiadać kontentowi mojego kanału. Grono jego odbiorców jest powiązane z tematy-
ką kanału, produkt musi zatem posiadać uzasadnienie, inaczej staje się taką sama reklamą 
jak reklama w telewizji i psuje zaufanie odbiorcy”. Najczęstszym powodem, dla którego 
vlogerzy i youtuberzy odmówiliby współpracy z firmą/marką był brak zgodności z profi-
lem kanału (ponad 52% badanych), zbyt niska gratyfikacja z tytułu prowadzonych działań 
(prawie 50% badanych) oraz negatywny wizerunek marki (również prawie połowa bada-
nych). Aspekty wizerunkowe marki stają się zatem czynnikiem mogącym determinować 
aktywność i poziom zaangażowania twórców wideo, rozpatrywaną w zakresie performance 
marketingu, co wydaje się zjawiskiem naturalnym. 

Respondenci zwrócili również uwagę, że ich odmowna decyzja może wynikać z subiek-
tywnej oceny jakości produktów i/ lub marki: „odmówiłbym takiej współpracy, gdyby pro-
dukt nie był wart promocji (słaba jakość)”, „nie jestem zainteresowany współpracą jeżeli 
produkt jest sprzeczny z moimi przekonaniami i światopoglądem”; „jeśli produkt nie odpo-
wiada mi jakościowo lub z innych względów „nie pasuje” do mnie i mojego kanału – odma-
wiam”. Co trzeci respondent przyznał, że zdarzyło mu się przerwać realizowane działania 
marketingowe o charakterze komercyjnym. Powodem tego była, w większości przypadków, 
zbyt mała gratyfikacja względem oczekiwań firmy/marki, zbyt krótki czas realizacji, „nie-
realne wymagania – efekty niemożliwe do osiągnięcia” oraz brak profesjonalizmu ze strony 
firmy/marki (brak zrozumienia specyfiki odbiorcy kanałów wideo, narzucanie formy i cha-
rakteru treści reklamowych, w tym konieczności umieszczania pozytywnych opinii wobec 
produktu, wbrew własnej ocenie). 2/3 badanych uważa, że współpraca twórców treści wideo 
z firmami/markami nie wpływa na poziom ich wiarygodności, przy założeniu, że każda ze 
stron takiej współpracy postępuje etycznie i jest zorientowana klientocentrycznie.

Prawie 90% badanych systematycznie sprawdza zasięg swojego vloga lub programu 
w kanale YouTube, uważając, że determinuje to skuteczność i efektywność podejmowanych 
na nim aktywności. Twórcy, którzy przyznali, że tego nie robią, argumentowali, że prowadzą 
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swoje kanały głównie dla rozrywki, a współpraca komercyjna stanowi jedynie dodatek do 
działań w obszarze samorealizacji. Zwracali również uwagę, że o wiele bardziej cenny staje 
się dla nich „charakter kontaktu z odbiorcami (komentarze, wiadomości). Takie rzeczy mó-
wią więcej o jakości wideo niż zwykła cyferka w odsłonach, która nie do końca powie czy 
komuś się podobało to co obejrzał czy nie”. Co drugi badany sprawdza natomiast profil (de-
mograficzny i behawioralny) swojego odbiorcy, chcąc w ten sposób optymalizować dobór 
prezentowanych treści wideo czy potencjalnych firm/marek z którymi nawiąże współpracę. 
Przede wszystkim „istotne są w tym przypadku wyniki w Google Analytics”. 

Dla 3/4 badanych twórców wideo kluczowa w ramach realizowanych przez nich działań 
komercyjnych jest ocena stopnia osiąganych efektów. Chociaż można było spotkać opinię, 
że „rolą vlogera, youtubera jest promocja produktu, a nie kwestia analizy jej skuteczności 
– to już zmartwienie producenta przedmiotu promocji, który czerpie korzyści z tego tytu-
łu”. Jednocześnie jednak 70% twórców, którzy dokonują oceny osiąganych efektów, przy-
znało, że wiedza taka wpływa na ich decyzję o modyfikacji kolejnych etapów, narzędzi 
i kontentu realizowanych, na rzecz firmy/marki, aktywności. Tym samym kreacja nabiera 
charakteru bardziej dynamicznego i dostosowanego do rzeczywistych oczekiwań odbiorcy. 
„Nikt nigdy nie wie, jak „dzieło” zostanie przyjęte przez Internautę”; „znając zasięg kanału 
oraz „kapryśność” odbiorców w Internecie, czasem trudno zagwarantować sobie osiągnię-
cie zakładanego efektu”. Respondenci byli zgodni, że kluczowa staje się w tym przypadku 
kolejność podejmowanych działań. Bez wiedzy na temat profilu klienta, zasięgu vloga czy 
programu w kanale YouTube, trudno bowiem zakładać określony poziom efektów, które 
kreacja powinna generować, a jeszcze trudniej te efekty później weryfikować. Wymaga to 
optymalizacji podejmowanych aktywności i elastyczności w ich realizacji. Respondenci 
wskazywali na różne cele, jakie firmy/marki mogą zrealizować poprzez współpracę z nimi. 
Najczęściej wymieniali: intensyfikację ruchu na stronie np. e-sklepu czy banku i/lub stro-
nie dedykowanej danemu produktowi, np. konkretna lokata bankowa czy nowa gra kom-
puterowa, pozyskanie leadów i dokonanie zakupu danego produktu. Wskazywano także na 
działania związane z budowaniem świadomości i wizerunku marki, co potwierdza koegzy-
stencję i równoległość interakcji i korelacji pomiędzy działaniami dotyczącymi performance 
marketingu i brandingu. Niestety, zdaniem badanych niejednokrotnie firma/marka „nie do 
końca potrafi rozgraniczyć to co stanowi przedmiot działań brandingowych z tym co odnosi 
się do performance marketingu”; „ma zbyt wysokie oczekiwania – chce osiągnąć wszystko, 
ponosząc przy tym niewielkie nakłady”. Znajduje to swoje przełożenie na praktykowane 
przez twórców wideo modele rozliczeń. Najczęściej wykorzystywaną formą gratyfikacji 
w badanej grupie było wynagrodzenie finansowe (prawie 3/4 badanych). Co trzeci respon-
dent przyznał natomiast, że gratyfikacją są promowane produkty i/lub dodatkowe prezenty 
rzeczowe. Z tytułu prowadzonych działań komercyjnych większość vlogerów i youtuberów 
rozlicza się jednorazowo, po zakończeniu prowadzonych działań (ponad 52% badanych), 
w tym po wcześniejszej ocenie uzyskanych ostatecznie efektów. Jednocześnie zaledwie 15% 
badanych pobiera takie wynagrodzenie „systematycznie, co miesiąc w zależności od osią-
ganych na bieżąco wyników”. Taka strategia firmy/marki jest zgodna z założeniami perfor-
mance marketingu. Jednak w celu minimalizacji ryzyka braku profesjonalizmu ze strony 
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firmy/marki, co piąty respondent zadeklarował, że takie wynagrodzenie pobiera jednorazo-
wo, ale przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań. W przypadku pozostałych zasady były 
uzależnione „od długości działań i umowy − czasem są to jednorazowe rozliczenia, czasem 
podzielone na etapy, a czasem comiesięczne (w czasie trwania kampanii)” oraz „od stop-
nia złożoności kreacji”. Jednocześnie jednak, w opinii respondentów, podstawę wysokości 
takiego wynagrodzenia powinny stanowić inne, niż osiągane wyniki, kryteria: „cały mój 
wizerunek w sieci i dotychczasowy „dorobek””; „nakład pracy włożonej w film promocyjny 
(niekoniecznie związane jest to z ilością wyświetleń)”; „ilość świadczeń w Social Media, 
które muszę wypełnić dla klienta w ustalonym budżecie”. Kryteria, takie jak: liczba widzów, 
wyświetleń danej treści, komentarzy, przekierowań do strony firmy/marki czy jej produk-
tu, ilość dokonanych zakupów, były wymieniane zaledwie przez 23% respondentów. Być 
może jest to skutek pewnej specyfiki kanałów wideo jako nośnika określonego kontentu, 
ale może również wynikać z niechęci twórców poszczególnych kreacji do nadmiernego, 
w ich opinii, usztywnienia praktykowanych modeli rozliczeń, które „podporządkują kreację 
z natury kreatywną, niejednokrotnie artystyczną, pod wysoce sformalizowane reguły finan-
sowe”. Prawie połowa badanych oceniła wysokość dochodów osiąganych z tytułu komer-
cyjnej współpracy z firmami/markami jako średnie, mniej niż 1/3 postrzega je jako wysokie 
(w tym 8% jako bardzo wysokie). Jednocześnie co czwarty badany uznał je za niskie (w tym 
co dziesiąty jako bardzo niskie). 

Zdecydowana większość, bo aż 90% respondentów było jednak przekonanych, że rola 
kanałów wideo w obszarze performance marketingu będzie wzrastać w najbliższym roku, 
jednocześnie jednak wszyscy przyznali, że wymaga to precyzyjnej integracji działań prowa-
dzonych równolegle w innych kanałach, w tym także z uwzględnieniem zjawiska multiscre-
eningu i jednoczesnej konsumpcji wielu kanałów i treści. 

Podsumowanie

Analizując zachowania konsumentów w sieci, warto mieć świadomość, że coraz częściej 
pierwszym z tzw. punktów styku z marką bywają kanały i treści wideo. Od ich szeroko 
rozumianej wartości może zależeć chęć i skłonność konsumentów do dalszych interakcji 
z firmą/marką. Właściwe wykorzystanie ich potencjału marketingowego wymaga jednak in-
formacji o efektywności realizowanych za ich pośrednictwem działań. I chociaż przeprowa-
dzone badania wstępne wskazują, że twórcy wideo w wielu obszarach korzystają z założeń 
performance marketingu, to jednak poziom jego popularyzacji jest umiarkowany. Można 
jednak przypuszczać, że transformacja cyfrowa i towarzyszący jej rozwój technologii in-
formacyjnych będą stymulować jego dalszą dynamikę. W takim ujęciu performance marke-
ting stanie się naturalną i konsekwentną orientacją firmy na osiągnięcie określonego efektu. 
To strategia, która powinna spinać klamrą działania marketingowe w zakresie komunika-
cji, analityki i bezpośredniego przełożenia ich na cele biznesowe (Michalski 2017, s. 23). 
Największą wartością performance marketingu jest bowiem precyzyjne docieranie z ofertą 
do potencjalnych użytkowników. Niezmiernie doceniana jest w tym zakresie współpraca 
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z blogosferą. W tym też kierunku zmierza performance marketing – w stronę współpracy 
z realnymi użytkownikami Internetu, którzy dzięki swojej pasji, zapałowi, zaangażowaniu 
i wytrwałej pracy tworzą mikrospołeczności, mając na nie ogromny wpływ. Niezależni in-
fluencerzy mają coraz częściej większą wartość dla reklamodawców niż popularne serwisy 
o wielotysięcznych, a nawet milionowych zasięgach. Bo są wiarygodni, mówią o rzeczach, 
na których się znają, które są ważne dla ich odbiorców i mówią językiem, który jest dla nich 
zrozumiały. Dlatego influencerzy rosną w siłę, którą performance marketing umiejętnie wy-
korzystuje (Bakalarska 2017, s. 15).

Przeprowadzone badania stanowiły tylko wycinek szerszych rozważań nad potencjałem 
marketingowym kanałów wideo. Otworzyły jednak perspektywę do dalszych studiów i ana-
liz w omawianym obszarze. Cele oraz zakres merytoryczny wymagają jednak uwzględnie-
nia opinii również innych uczestników rynku (firmy/marki i ich klienci). Istotna wydaje się 
przy tym również eksploracja wzajemnych różnic i zależności między działaniami prowa-
dzonymi w obszarze performance marketingu i brandingu. 

Nie wystarczy dzisiaj zrobić cokolwiek, by zostać zauważonym trzeba generować uni-
kalną wartość dla odbiorcy komunikatu, a to wymaga przemyślanych strategii, cierpliwości, 
zaangażowania i szczerości wypowiedzi, a także, a może i przede wszystkim, monitoringu 
podejmowanych aktywności (Gregor, Kaczorowska-Spychalska 2016, s. 163). 
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Video Channels as an Instrument of Performance Marketing

Summary 

Performance Marketing, also known as effectiveness marketing, is one of the 
key areas of interest of companies and brands, which influences the level of op-
timisation of conducted marketing campaigns. Its main aim is to encourage the 
consumer to perform a specific activity that usually boils down to intensification of 
sales, an increase in website traffic and/or in an online shop or to obtain the biggest 
number of sales leads. 

Directions of the ICT development and dynamics of their absorption in busi-
ness enable to assume that we are heading for increasingly interactive and engaging 
forms of content, among which a video format plays a significant role. Vlogs and 
shows on YouTube channel enable more comprehensive specification and realisa-
tion of the existing relations between companies/brands and their consumers. What 
is of crucial importance is not only a willingness to engage in the interactions with 
a brand, but also in a partnership.

The article is of the theoretical and empirical nature and its aim is to identify 
the possibilities for using video channels in the area of performance marketing. The 
discussion is based on the literature on the subject and results of empirical studies. 
The studies are a continuation of analyses and studies on the development of the 
Polish blogosphere taking into account the premises and the range of commercial 
application. 

Key words: performance marketing, video, vlog, YouTube.

JEL codes: M30, M31

Видеоканалы в качестве инструмента перформанс-маркетинга

Резюме 

Перформанс-маркетинг, называемый тоже маркетингом эффективности, 
представляет собой одну из основных сфер интереса фирм и брендов, влияя 
на уровень оптимизации осуществляемых ими маркетинговых кампаний. Его 
основная цель – склонить потребителя выполнить определенное действие, ко-
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торое чаще всего сводится к интенсификации продаж, повышения движения 
на вебсайте и/или в э-магазине, или же к получению по возможности наиболь-
шего числа потенциальных клиентов. 

Направления развития технологии ICT и динамика их восприятия в биз-
несе позволяют предполагать, что мы стремимся ко все более и более инте-
рактивным и вовлекающим формам контента, в числе которых значительную 
роль играет видеоформат. Влоги и программы по каналу YouTube позволяют 
более полную конкретизацию и реализацию существующих отношений меж-
ду фирмами/марками и их потребителями/клиентами. Важным оказывается 
не только желание включиться в интеракции с маркой, но и партнерство с ней. 

Статья имеет теоретико-эмпирический характер, а ее цель – выявить воз-
можности использовать видеоканалы в области перформанс-маркетинга. Рас-
суждения основали на литературе по предмету и результатах эмпирических 
исследований. Эти исследования – продолжение анализов и изучения разви-
тия польской блогосферы с учетом предпосылок и диапазона коммерческого 
использования.

Ключевые слова: перформанс-маркетинг (англ. performance marketing), ви-
део, влог (англ. vlog), YouTube.
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