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W  końcu drugiej dekady XXI wieku żyjemy niemalże w  wirtualnej rzeczywistości. Świat wokół nas 
postrzegamy jako zestaw przemijających obrazków. Brak nam jednoznacznych autorytetów, a  wiedza 
ogólna schodzi na dalszy plan. Przestajemy rozumieć kontekst naszego funkcjonowania. Uzależniamy się 
od wyimaginowych wzorców… Czy tak?

Faktem jest, że „kultura obrazkowa” jest wszechobecna. Stąd siła informacji i  reklamy w  przestrzeni 
publicznej jest nieoceniona. Przekaz informacyjno-reklamowy trafia do nas niejako przy okazji 
naszego przemieszczania się w  przestrzeni. Postrzegamy go bez dodatkowego zaangażowania, jakby 
mimochodem, czasami podświadomie. W ten sposób wpisuje się idealnie w obecną rzeczywistość.

Reklama OOH ma się dobrze, odzyskała stabilizację i  jest w  trendzie rozwojowym. Klasyczny outdoor 
utrzymuje pozycję wbrew trudnościom administracyjnym. Reklama tranzytowa, a  zwłaszcza reklama 
DOOH są w  coraz większym natarciu. Wykorzystując najnowsze możliwości technologiczne i  jakość 
cyfrowego przekazu napędzają rozwój rynku OOH. Świat naszej reklamy staje się cyfrowy.

Jednym z  ważniejszych wydarzeń 2018 roku było zakończnie procesu badawczego na polskim rynku 
reklamy zewnętrznej w ramach projektu Instytutu Badań Outdooru. Stworzono platformę do autoryzacji 
badań OOH i  zapowiedziano wprowadzenie w  2019 roku Inventory Delivery System - narzędzia do 
wiarygodnego zbadania zasięgu planowanych działań OOH.

Nadal podejmowane są prace nad projektami uchwał krajobrazowych. Prace oparte na źle skonstruowanym 
prawie (tak zwana ustawa krajobrazowa) oraz koniunkturalizmie. Konieczne są zmiany formalno-prawne 
i konsensus w kwestii korzystania z przestrzeni publicznej przez wszystkich zainteresowanych. To cel na 
bieżący rok.

Tworzymy lepszą przestrzeń, w  której postęp kształtuje nowe postrzeganie otaczającej nas 
rzeczywistości. Będziemy o  tym mówić i  proponować konkretne zmiany. Pierwsze propozycje 
zaprezentujemy podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. 15 
maja zapraszamy do uczestnictwa w panelu „SMART CITY – LEPSZA PRZESTRZEŃ”. Gościć będziemy 
przedstawicieli wiodących firm OOH oraz wizjonerów inteligentnego, technologicznego rozwoju 
naszych miast.

Lech KACZOŃ

Prezes IGRZ

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej jest organizacją samorządu 

gospodarczego. Zrzesza firmy rynku reklamy Out of Home, których nadrzędnym 

celem jest kształtowanie komunikacji w przestrzeni publicznej. Poszukuje 

nowoczesnych rozwiązań i zachęca do ich twórczego wykorzystania w procesie 

komunikowania. Prowadzi działania edukacyjne przybliżając zasady i możliwości 

Out of Home. Wspiera różne inicjatywy z zakresu partnerstwa publiczno-

prywatnego i uczestniczy w procesach legislacyjnych. Konsekwentnie 

namawia do prowadzenia otwartego dialogu społecznego przy koncypowaniu 

i wdrażaniu nowych rozwiązań formalno-prawnych. Przeciwstawia się „polityce 

zakazów, nakazów i ograniczeń”, która jest sprzeczna z harmonijnym rozwojem 

komunikowania w miastach i gminach. Wskazuje kierunki wykorzystania 

współczesnych technologii, opierając się na najlepszych europejskich i światowych 

doświadczeniach. Tworzy platformę wymiany informacji i oferuje pomoc przy 

opracowywaniu i prowadzeniu nowych przedsięwzięć na rynku Out of Home.

XI Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress)
Największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej, odbędzie się w dniach 13-15 maja 2019 

roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w Hali Widowisko-Sportowej Spodek 
w Katowicach. Po raz czwarty wydarzeniu towarzyszyć będą European Start-up Days.

IGRZ jest organizatorem Panelu „SMART CITY – LEPSZA PRZESTRZEŃ”

Partnerzy:



REKLAMA OOH W POLSCE  
W 2018 ROKU

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informacje dotyczące 
wielkości rynku OOH w Polsce w 2018 roku. Dane zostały przygotowane 
we współpracy IGRZ i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Media).

OOH 2018. TRADYCYJNA OOH, REKLAMA 
TRANZYTOWA I REKLAMA DOOH

Łączna wielkość estymowanej sprzedaży w  trzech segmentach 
reklamy OOH zamknęła się kwotą w wysokości ponad 546,6 MLN PLN 
i była wyższa aniżeli w roku 2017 o 4,9%1. 

Wynik osiągnięty w  2018 roku odpowiada naszym prognozom sprzed 
roku. Zmiany na rynku OOH – zarówno te wymuszone przez czynniki 
zewnętrzne (przede wszystkim w  zakresie administracyjnym), jak i  te 
przyjęte przez same firmy, nie wpłynęły istotnie na wielkość sprzedaży. Ze 
względu na dalszy wzrost jakości oferowanych powierzchni i usług stały 
się mobilizujące i  potwierdzające reklamodawcom słuszność wyboru 
reklamy OOH dla promocji swoich produktów.

W zakresie trzech filarów reklamy OOH:

   Tradycyjna OOH utrzymuje stan posiadania mimo że zmienia się 
portfolio oferowanych nośników reklamy (zmiany ilościowe w  ramach 
kategorii nośników, przy względnie stabilnej liczbie oferowanych na rynku 
powierzchni). W 2018 roku odnotowujemy wzrost na poziomie 0,8%;

   Reklama tranzytowa wróciła na poziom przychodów sprzed kilku lat 
(wówczas jednak możliwości korzystania z  taboru komunikacji miejskiej 
były większe). W 2018 roku odnotowujemy wzrost na poziomie ponad 29%. 
Skala wykorzystania reklamy tranzytowej jest także pośrednio związana ze 
zmniejszającą się ilością powierzchni ekspozycyjnych na nośnikach reklamy 
usytuowanych w ścisłych centrach największych miast;

   Reklama DOOH rozwija się zgodnie ze światowymi trendami. W Polsce 
z  trudnościami, ze względu na ograniczenia administracyjne i  wysokie 
koszty wejścia na rynek. Przyszłościowo nie ma jednak innej alternatywy. 
Liczba nośników DOOH będzie w  szybkim czasie rosnąć. W  2018 roku 
wzrost sprzedaży w zakresie DOOH wyniósł pond 25% w stosunku do roku 
ubiegłego.

Q4 OOH 2018. Tradycyjna OOH, Reklama TRANZYTOWA i Reklama DOOH
Estymowana wielkość sprzedaży w czwartym kwartale 2018 roku wynio-
sła ponad 156,6 MLN PLN. Była wyższa o 7% w porównaniu do tego same-
go okresu roku ubiegłego.
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Q1 2018                       
111,7 mln zł

Q2 2018                      
154,3 mln zł

Q4 2018                       
156,6 mln zł

Q3 2018                       
124,0 mln zł

2018          
546,6 mln zł

Reklama zewnętrzna, reklama tranzytowa i reklama DOOH 
w poszczególnych kwartałach 2018 r.
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REKLAMA 
TRANZYTOWA

45,4 mln zł

REKLAMA                      
DOOH

56,3 mln zł

OOH TRADYCYJNA
444,9 mln zł

2018          
546,6 mln zł

Udział w rynku tradycyjnej reklamy OOH, reklamy tranzytowej 
i reklamy DOOH w 2018 r.

1 Dane porównawcze dotyczą tej samej bazy firm, zweryfikowanej w pierwszym kwartale 2018 roku.



Tranzyt w 2018 r.

Q4 2018
13,1 mln zł

Q3 2018
12,2 mln zł

2018          
45,4 mln zł

Q1 2018
7,5 mln zł

Q2 2018
12,6 mln zł

Backlight 
AMS

NOŚNIKI REKLAMY 2018 /WG STANU NA 31.12.2018/

W ciągu minionego roku liczba nośników nie zmieniła się znaczą-
co. Najważniejsze przesunięcia nastąpiły wśród standardowych no-
śników 12 m² i Frontlight 6 x 3 m (ich liczba zmniejszyła się łącznie 
w ostatnim roku o ponad 730 powierzchni) oraz Citylight (ich liczba 
zwiększyła się o blisko 150 powierzchni).

Rozwój nośników reklamy zależy głównie od strategii firm OOH, pro-
cesów konsolidacyjnych oraz działań miast i gmin w zakresie przy-
gotowywania, opracowywania i konsultowania ewentualnych pro-
jektów uchwał krajobrazowych. Przegląd najważniejszych wydarzeń 
w tym zakresie znajduje się w dalszej części Raportu.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że powierzchnie ekspozycyjne 
na standardowych wolnostojących nośnikach reklamy, należących 
do firm zajmujących się profesjonalną organizacją akcji promocyj-
nych, stanowią jedynie niewielką część wszystkich przekazów rekla-
mowych w przestrzeni publicznej. 

W ostatnich latach wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę. Kilka razy 
(w latach 2015 – 2016) zbadaliśmy siłami własnymi pod tym wzglę-
dem wybrane ciągi komunikacyjne.

Nośniki reklamy
/wg stanu na 31.12.2018/

Standardowe 12 m²

Frontlight 6 x 3 m

Frontlight 12 x 3

Frontlight 12 x 4

Nośniki małego formatu

Pozostałe nośniki

Citylight

Backlight 6 x 3

Backlight 8 x 4

Backlight scroll 9 m²

Pozostałe nośniki podświetlane

Łączna liczba nośników

Ogólna liczba
nośników
31.12.2018

10 582 

10 988

750

845

25 523

714

21 363

847

457

527

375

72 971

Ogólna liczba
nośników
31.12.2017

10 940

11 363

752

860

25 108

751

21 218

739

450

589

312

73 082
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Słup reklamowy 
WAREXPO
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Dominujące sektory reklamy OOH w 2018 r.
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DOMINUJĄCE SEKTORY 2018

Rok 2018 zakończony nieco inną kolejnością popularnych w  reklamie OOH 
sektorów: „handel” , „media”, „telekomunikacja”, „żywność”, „czas wolny” (2017 
dominujące sektory: "handel", "telekomunikacja", "media", "żywność", „napoje 
i alkohole”). Sprzedaż w zakresie przedmiotowych sektorów stanowiła w roku 
2018 ponownie ponad 2/3 przychodów reklamy OOH.

W  ubiegłym roku ponad 84% udziałów w  monitorowanych wydatkach na 
reklamę OOH w Polsce posiadały cztery największe firmy: AMS, Ströer Polska, 
Clear Channel Poland oraz Cityboard Media, przy czym udział firm AMS i Ströer 
wyniósł ponad 65%.

W  zakresie tradycyjnej OOH największą sprzedaż generują nośniki typu 
Citylight oraz Frontlight 6 x 3. Pozostałe nośniki stanowią uzupełnienie 
dla klasycznych kampanii. Szczególnie nośniki typu Backlight oraz 
Frontlight 12 x 3. Hitem na rynku stały się nośniki typu Dynamic Backlight, 
wykorzystujące inteligentne matryce LED.

Reklama tranzytowa. Liderem reklamy tranzytowej pozostaje Business Consul-
ting, już z ponad 30-letnim doświadczeniem. Silną pozycję na rynku zachowu-
je AMS S.A., znaczący udział osiągnął również Ströer Polska, operator nośników 
w Metrze Warszawskim. Dalej działają także firmy: Synergic, Clear Channel Poland 
oraz Warexpo.

TRANZYT 2018

Wielkość sprzedaży łącznie dla działań i akcji reklamowych wykorzystujących 
zewnętrzne powierzchnie, jak i wnętrza taboru komunikacji miejskiej wyniosła 
w roku 2018 sumę w wysokości ponad 45,4 MLN PLN i była wyższa w stosunku 
do 2017 roku o ponad 29%.

Sukces reklamy tranzytowej oparty jest na innowacyjnym wykorzystaniu taboru 
komunikacji miejskiej i międzymiastowej (także komunikacji regionalnej). Tak we-
wnątrz, jak i na zewnątrz pojazdów. Przy wyborze tej formy reklamy kluczowymi są 
współczynniki wielkości widowni na stosunkowo dużym obszarze oddziaływania.

7%
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Tabela pokazuje potencjał poszczególnych firm w zakresie posiadanych przez nie powierzchni 
ekspozycyjnych na tradycyjnych nośnikach reklamy na polskim rynku OOH.

Duży format

NOśNIKI  TRADYCYJNE  31.12.2018

AMS
BC
BPMEDIA
SYNERGIC
Clear Channel
CITYBOARD
DEFI
GIGABOARD
GLOBART
HEADZ
JETLINE
KONESER
MAIK
MB KRAKÓW
MM
OUTDOOR 3
SCHULZ
STRöER
SUPERSIGNS
WAREXPO
SUMA

Firma 12 m²

4 458

180

231

48
521
292

446

4 406

10 582

1 568

40

1 608
2 509

56

5
194
97

98
225
4 588

10 988

3

17

589
141

750

2

30

371

400

42

845

6x3 12x3 12x4

91

477
2
1
15
22
37

3

53

13

714

Pozostałe

1 432

72
15 349

283

3 520
173

4 348

346
25 523

Mały 
format

AMS
BC
BPMEDIA
SYNERGIC
Clear Channel
CITYBOARD
DEFI
GIGABOARD
GLOBART
HEADZ
JETLINE
KONESER
MAIK
MB KRAKÓW
MM
OUTDOOR 3
SCHULZ
STRöER
SUPERSIGNS
WAREXPO
SUMA

Firma
Duży format

NOśNIKI  PODśWIETLANE  31.12.2018

Citylight 
1,2x1,8m

14 326
706
45
274
5 002

11

22

770

207
21 363

719

2

4

122

847

240

80

39

82

16

457

10

205

30

2

1

127

375

6x3 8x4 Pozostałe

23 065
706
367
16 305
6 692
2 911
15
61
338
86
400
336
758
392
3 520
771
225
15 329
141
553
72 971

SUMA 
NOśNIKóW Z 
OBU ZESTAWIEŃ

219

308

527

Scroll 9m²

RYNEK I NOŚNIKI DOOH 2018

DOOH 2018. Szacujemy łączną wielkość sprzedaży na rynku DOOH 
w roku 2018 na kwotę w wysokości 56,3 MLN PLN.

Reklama DOOH w 2018 r.

Q4 2018
20 mln zł

Q3 2018
12,8 mln zł

2018          
56,3 mln zł

Q1 2018
10 mln zł

Q2 2018
13,5 mln zł

Tabela pokazuje potencjał poszczególnych firm w zakresie posiadanych przez nie powierzchni 
ekspozycyjnych na nośnikach podświetlanych na polskim rynku OOH.

Na przykład w Warszawie zestawienie liczby „przekazów rekla-
mowych” wzdłuż ulicy Wał Miedzeszyński wyniosło 92 : 8 – wśród 
100 różnych „przekazów reklamowych” tylko 8 stanowiły wolnosto-
jące nośniki należące do profesjonalnych firm reklamy zewnętrznej. 
Proporcje te przy innym warszawskim ciągu komunikacyjnym, (bli-
żej centrum miasta) ulicy Jana Pawła II na odcinku od Al. Solidarno-
ści do Ronda Radosława wyniosły 88 : 12. Tu na 100 „przekazów re-
klamowych” 12 znajdowało się na powierzchniach wolnostojących 
nośników należących do profesjonalnych firm reklamy zewnętrznej.

W  latach 2017 – 2018 liczba powierzchni ekspozycyjnych na 
standardowych wolnostojących nośnikach reklamy zmniejszyła się 
w Warszawie o ponad dwa tysiące. Akcja porządkowania przestrzeni 
publicznej nie objęła niestety innych „przekazów reklamowych” 
(czytaj: nie należących do profesjonalnych firm reklamy zewnętrznej).

Dlatego przygotowując i opracowując raport o liczbie powierzchni 
ekspozycyjnych na standardowych nośnikach reklamy w Polsce nie 
bierzemy pod uwagę powierzchni, które:
   funkcjonują w przestrzeni publicznej „na dziko”;
   są własnością niektórych sieci handlowych, na których ekspono-
wana jest reklama własna;

   są własnością małych, lokalnych firm i w większości znajdują 
się w miastach powiatowych;
   stanowią pojedyncze przekazy reklamowe konkretnych 
podmiotów gospodarczych;

Z punktu widzenia ogólnopolskich działań promocyjnych i  re-
klamowych w zakresie profesjonalnej reklamy OOH najistotniej-
sze są największe miasta i  aglomeracje (10), pozostałe miasta 
wojewódzkie i tylko niektóre wybrane miasta powiatowe.

Prezentowane tabele pokazują potencjał poszczególnych firm 
w  zakresie posiadanych powierzchni ekspozycyjnych na tra-
dycyjnych nośnikach reklamy właśnie w tych trzech obszarach 
(największe miasta i aglomeracje + pozostałe miasta wojewódz-
kie + wybrane miasta powiatowe – w  większości powiązane 
z aglomeracjami).

UWAGA. Firmy Cityboard Media, BP Media oraz Synergic 
nie dokonały bieżącej weryfikacji swoich danych na dzień 
31.12.2018 roku i  podane w  tabeli liczby dotyczące oferty 
tych firm mogą odbiegać od rzeczywistych.

IPoster



PROGNOZA

W prognozie dla OOH na kolejny rok ważne są trzy czynniki: 
   wprowadzenie platformy IBO, 
   utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży w zakresie reklamy 
tranzytowej i DOOH oraz 
   kampanie przed wyborami parlamentarnymi: do Parlamentu 
Europejskiego oraz do polskiego Sejmu i Senatu.

W styczniu 2019 roku Instytut Badań Outdooru IBO zaprezentował 
platformę autoryzacyjną IDS dla nośników reklamy objętych ba-
daniem i przekazał ją do testowania. „Platforma pozwala wyliczyć 
wskaźniki kampanii z  wykorzystaniem nośników wszystkich firm, 
które zostały przebadane w  projekcie Outdoor Track, czyli AMS,  
Clear Channel i  Ströer. Udostępnienie rynkowi platformy autory-
zacyjnej umożliwi długo oczekiwaną zmianę modelu sprzedaży 
outdooru, przejście na planowanie i  kupowanie OOH z uwzględ-
nieniem wskaźników mediowych i  porównywalności z  innymi 
mediami. Pozwoli na sprzedaż widowni, a nie pojedynczych tablic” 
– czytamy w informacji IBO. Nowy system sprzedaży powierzchni 
ekspozycyjnych na nośnikach reklamy będzie obowiązywać w prak-
tyce już w drugiej połowie bieżącego roku.

W ostatnich trzech latach dynamika wykorzystania możliwości re-
klamy tranzytowej i  DOOH była więcej niż zadawalająca. W  roku 
2018 stanowiły niemal 19% ogółu sprzedaży OOH. Trudno będzie 
znacząco poprawić ten wynik w najbliższym roku. Liczymy, że ich 
udział w sprzedaży osiągnie poziom 20% – 22%.
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Ekran cyfrowy 
MyLED 
Warszawa

3,5-4,5%

Wybory

Rozwój

OUTDOOR TRACK

PROGNOZA NA 2019 r.
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OFERTA WIODĄCYCH FIRM W SEKTORZE DOOH

AMS S.A. – blisko 2 000 ekranów LCD w  autobusach 
i tramwajach komunikacji miejskiej w Warszawie oraz 210 
cyfrowych powierzchni na nośnikach typu Digital Citylight  
(Łódź, Kraków, Gdynia, Poznań). Pilotażowo w  Krakowie 
znajduje się 5 powierzchni na nośnikach typu Digital 
Scroll.

Clear Channel Poland – 194 monitory LCD w 13 galeriach 
handlowych w 5 aglomeracjach, jak również sieć cyfrowych 
nośników typu Citylight w centrum Warszawy.

IMS S.A. – ponad 1 500 ekranów LCD w 52 wiodących, topo-
wych galeriach handlowych.

JET Line – przez platformę MYLED prowadzi sprzedaż bli-
sko 400 zewnętrznych ekranów LED w  całej Polsce. Dzięki 
nośnikom MYLED Warszawa oferuje obecność digitalową 
w centrum stolicy. Platforma pozwala na realizację kampa-

nii zintegrowanych z mobilem oraz dynamicznych kampanii 
uzależnionych od czynników zewnętrznych (np. pogoda, na-
tężenie ruchu, stany magazynowe).

OOH Media Polska – zarządza 22 500 ekranami LCD w salo-
nach Media Expert.

Screen Network – 23 518 nośników cyfrowych, w tym 38 ze-
wnętrznych ekranów LED.
 
Ströer Polska – blisko 2 000 ekranów LCD w wagonach oraz 
31 nośników „Infoscreen” na stacjach Metra Warszawskiego.

Warexpo – 1 536 ekranów LCD w Tramwajach Warszawskich 
oraz 3 wielkoformatowe, multimedialne ekrany LED w Metrze 
Warszawskim. Ponadto w Warszawie 3 powierzchnie LCD usy-
tuowane na kioskach i 2 powierzchnie na wolnostojącym cy-
frowym nośniku Citylight.

W  wyborach do Parlamentu Europejskiego (2009 i  2014) poziom 
wydatków na kampanie nie był imponujący – w  granicach 1%.  
Tegoroczne mogą być jednak dla OOH lepsze ze względu na silną 
polaryzację rynku politycznego. Dotyczy to także jesiennych wy-
borów do polskiego parlamentu. Możliwy jest blisko 4-procentowy 
udział obu kampanii w sprzedaży OOH w tym roku.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przewidujemy w  roku 
2019 wzrost sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego na po-
ziomie w przedziale 3,5% - 4,5%.

IGRZ/OOH 2018/2019

Premium 
Citylight AMS 
Warszawa
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MONITOROWANIE WYDATKóW 
NA RYNKU OOH W POLSCE

W niniejszym Raporcie OOH 2018 prezentujemy, podobnie jak rok temu, 
zestawienie przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 
dominujących firm na polskim rynku OOH za lata 2013 – 2017, które pochodzą ze 
sprawozdań finansowych tych firm, zostały opublikowane i są dostępne w KRS.

Dane pochodzące ze sprawozdań finansowych dostępnych w KRS 
zestawiliśmy z danymi, które są przez nas monitorowane, opracowywane 
i udostępniane w postaci informacji o wielkości sprzedaży w odstępach 
kwartalnych z podsumowaniem rocznym w raportach.

Wydatki monitorowane na rynku OOH w Polsce vs. suma przychodów firm OOH (patrz wykresy obok) 
oparte są na wartości i dynamice rynku. W kolejnym roku uwzględnimy w raporcie szczegółowe dane 
dotyczące rynku DOOH, a zwłaszcza jego kluczowych graczy. Ten segment rynku zaczyna być również 
istotny dla większości pozostałych firm na rynku OOH, których obecne przychody generowane są 
przede wszystkim przez „tradycyjny outdoor” plus w niektórych przez „tranzyt”.

Raport o reklamie OOH w Polsce opiera się na pozyskiwanych danych bezpośrednich od poszcze-
gólnych firm oraz w części estymowanych na podstawie dostępnych źródeł i współczynników wy-
korzystania powierzchni ekspozycyjnych na nośnikach reklamy. Od kilku lat jest przygotowywany we 
współpracy z Domem Mediowym Starcom (Publicis Media). 

2013 2014 2015 2016 2017

Firma 2013 2014 2015 2016 2017 Trend
AMS 160 463 155 818 163 583 172 245 165 582

Business Consulting 16 327 21 356 22 185 17 891 23 116

Cityboard Media 58 730 50 647 55 598 57 865 53 623

Clear Channel Poland 42 670 42 035 48 985 51 365 53 397

Gigaboard Polska 10 432 13 162 13 281 15 930 19 701

Jet Line 16 062 15 307 18 749 17 534 17 018

Ströer* 140 471 138 004 132 222 130 941 128 057

Razem 445 155 436 330 454 604 463 771 460 493

2013 2014 2015 2016 2017

Pozycja 2013 2014 2015 2016 2017 Trend
Suma przychodów firm OOH 445 155 436 330 454 604 463 771 460 493

Wydatki monitorowane na rynku OOH** 448 626 460 449 471 500 492 600 476 481

Wskaźnik zgodności*** 99% 95% 96% 94% 97%

AMS

Business Consulting

Cityboard Media

Clear Channel Poland

Gigaboard Polska

Jet Line

Ströer*

Suma przychodów firm 
OOH

Wydatki monitorowane na 
rynku OOH**

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  [tys. zł]

2013 2014 2015 2016 2017

Firma 2013 2014 2015 2016 2017 Trend
AMS 160 463 155 818 163 583 172 245 165 582

Business Consulting 16 327 21 356 22 185 17 891 23 116

Cityboard Media 58 730 50 647 55 598 57 865 53 623

Clear Channel Poland 42 670 42 035 48 985 51 365 53 397

Gigaboard Polska 10 432 13 162 13 281 15 930 19 701

Jet Line 16 062 15 307 18 749 17 534 17 018

Ströer* 140 471 138 004 132 222 130 941 128 057

Razem 445 155 436 330 454 604 463 771 460 493

2013 2014 2015 2016 2017

Pozycja 2013 2014 2015 2016 2017 Trend
Suma przychodów firm OOH 445 155 436 330 454 604 463 771 460 493

Wydatki monitorowane na rynku OOH** 448 626 460 449 471 500 492 600 476 481

Wskaźnik zgodności*** 99% 95% 96% 94% 97%

AMS

Business Consulting

Cityboard Media

Clear Channel Poland

Gigaboard Polska

Jet Line

Ströer*

Suma przychodów firm 
OOH

Wydatki monitorowane na 
rynku OOH**

Wydatki monitorowane na rynku OOH w Polsce vs. suma przychodów firm OOH  [tys. zł]

Źródło: KRS - roczne sprawozdania finansowe, opracowanie własne
* Dane skonsolidowane pro forma spółek: Ströer Polska sp. z o.o. oraz Ströer Media sp. z o.o. sp. k.

Źródło: Raporty IGRZ, KRS - roczne sprawozdania finansowe, opracowanie własne
** Dane z raportów IGRZ bez wydatków w segmencie DOOH
*** Liczony jako stosunek sumy przychodów firm z branży OOH do wielkości rynku OOH raportowanego rpzez IGRZ
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o  13,8% i  3,6%. Mocno rosły także kolejny trzy sektory z  ran-
kingu wydatków: żywność i  finanse o ponad 12%, zaś moto-
ryzacja o 7,1%. Największy wolumenowy wzrost w całym roku 
wygenerował handel, który wydał na reklamę aż o 196 mln zł 
więcej niż w 2017 roku. Była to zasługa intensywnych kampanii 
reklamowych dużych sieci sklepów takich jak: Lidl, Biedronka, 
EURO RTV AGD czy Kaufland, a także serwisów zakupów online 
Allegro i OLX. Istotny wzrost wartości budżetów reklamowych 
odnotowaliśmy także w  przypadku branży spożywczej (+112 
mln zł, dynamika +12,7%). W całym roku dużo w reklamę inwe-
stowały takie firmy jak Ferrero, Maspex Wadowice czy Wawel 
Kraków. Ferrero mocno promowało swoje produkty z  marki 
Kinder, Maspex Wadowice marki Tymbark oraz Lubella, zaś Wa-
wel Kraków swoje Michałki.

Dla reklamy zewnętrznej pierwsza połowa roku 2018 r. była 
umiarkowanie dobra. Budżety wzrosły jedynie o 1,8%. W kwar-
tałach trzecim i  czwartym dynamika przyspieszyła do 9,3% 
i  7,0%. Ostatecznie w  całym roku firmy outdoorowe zarobi-
ły o 24 mln więcej, czyli o 4,9%. Największymi sektorami pod 
względem inwestycji reklamowych w  outdoor były handel, 
media i telekomunikacja. Z tych trzech sektorów jedynie bran-
ża handlowa wyraźnie zwiększyła swoje budżety na reklamę 
zewnętrzną, bo aż 11,8%. Sektor media wydał tyle samo co 
w poprzednim roku, zaś telekomunikacja zredukowała wydatki 
o 3,2%. W całym 2018 r. sześć sektorów zwiększyło swoje wy-
datki na outdoor oraz dziesięć zmniejszyło. Największy wzrost 
odnotowaliśmy w  handlu, głównie za sprawą dużych inwe-
stycji w  reklamę sieci sklepów EURO RTV AGD oraz serwisu 
zakupowego Allegro. Mocno rosły także budżety reklamowe 
sektora odzież i dodatki (+46,8%). W tym przypadku za wzrost 
odpowiedzialne były kampanie marek Intimissimi (Calz Polska) 
oraz F&F (Tesco Polska).

Liderami spadków były sektory motoryzacja (-20%) oraz żyw-
ność (-13,1%). Spadki w  tych branżach to w  głównej mierze 
efekt cięć budżetów reklamowych firm: Volkswagen, Nissan, 
Lotte Wedel czy Mlekpol.

Liczba tradycyjnych nośników, według stanu na 31 grudnia 
2018 r. (dane IGRZ), pozostała bez zmian względem poprzed-
niego roku. Podobna sytuację mieliśmy w  przypadku budże-
tów reklamowych. Szacujemy, że wydatki na standardowe no-
śniki wzrosły w całym 2018 r. jedynie o 0,4%. Wzrost na rynku 
został wygenerowany dzięki dużym budżetom przeznaczanym 
na reklamę digitalową oraz tranzytową. Obok citylight-ów były 
to dominujące trendy w 2018 r. i prawdopodobnie będzie tak 
też w kolejnym roku. 

Agencja mediowa Starcom
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RAPORT: RYNEK REKLAMY 2018 
AGENCJA MEDIOWA STARCOM

Rynek reklamy wzrósł w 2018 r. o 7,8% i ma za sobą najlepszy rok od 2008 r.  
Wartość budżetów szacujemy na 9,5 mld zł. Szczyt koniunktury na rynku 
odnotowaliśmy w  drugim kwartale, w  kolejnych kwartałach dynamika 
spadała. W  czwartym kwartale wyniosła jedynie 5,2%, podczas gdy 
w  drugim 9,7%. Ostatecznie reklamodawcy wydali łącznie o  688 mln zł 
więcej niż przed rokiem.

Po czterech kwartałach 2018 r. wzrost za-
notowały wszystkie klasy mediów z wyjąt-
kiem prasy. Najmocniej rosły wydatki na 
reklamę internetową, bo aż o 13,3%. Dobry 
rok mają za sobą także nadawcy radiowi 
i  telewizyjni, których przychody wzrosły 
odpowiednio o 7,7% oraz 6,3%. Sieci kino-
we zarobiły na reklamie więcej o 5,8%, zaś 

W całym roku tylko jeden sektor odnoto-
wał spadek wydatków. Firmy zajmujące się 
higieną i pielęgnacją zredukowały budże-
ty nieznacznie o  1,2 mln zł, czyli o  0,2%. 
Dwa najważniejsze dla rynku sektory, 
których wartość wydatków przekroczyła 
1 mld zł, czyli handel oraz produkty far-
maceutyczne i  leki, wzrosły odpowiednio 

firmy outdoorowe o 4,9%. Biorąc pod uwa-
gę wolumen, najwyższy wzrost w okresie 
od stycznia do grudnia odnotowała rekla-
ma internetowa, na którą reklamodawcy 
wydali o  379 mln zł więcej niż przed ro-
kiem. Największy wolumenowy spadek za-
notowały magazyny – 22,6 mln zł. Budżety 
telewizyjne wzrosły o 260,4 mln zł.
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INSTYTUT BADAń OUTDOORU 
ZAPREZENTOWAŁ NARZęDZIE 
DO PLANOWANIA I BADANIA 

ZASIęGU KAMPANII OOH
Instytut Badań Outdooru zainaugurował kolejny etap Outdoor Tracka – 
pierwszego badania polskiego rynku reklamy zewnętrznej. Po przekazaniu 
wyników pomiarów firmom uczestniczącym w  projekcie, stworzono 
platformę do autoryzacji badań OOH, która została zaprezentowana 
podczas specjalnego warsztatu dla przedstawicieli domów mediowych.

Podczas pierwszego szerszego spotkania 
zaprezentowano IDS – Inventory Delive-
ry System. Narzędzie ma umożliwić wia-
rygodne zbadanie zasięgu planowanych 
działań OOH, zgodnie z metodologią 
przyjętą w badaniu Outdoor Track. 

Platforma uwzględni nośniki dwóch 
największych firm OOH: AMS i Ströer 
w 10 aglomeracjach objętych badaniem. 
Spotkanie zorganizowane przez IBO 
miało charakter warsztatowy – uczest-
nikom pokazano panel administracyjny 
systemu i zapoznano z podstawowymi 
funkcjami. „Opowiedzieliśmy też, na ja-
kich zasadach będziemy je udostępniać” 
– powiedział Waldemar Kruk, członek 
zarządu IBO. 

W pierwszym kwartale 2019 Instytut 
planuje cykl szkoleń organizowanych 

   dane o sposobach przemieszcza-
nia się i zwyczajach komunikacyjnych 
mieszkańców w oparciu o technologię 
GPS zrealizowane przez instytuty Kantar 
Millward Brown oraz IPSOS; 
   baza danych o nośnikach reklamo-
wych, uwzględniająca wszystkie cechy 
fizyczne nośników (położenie nośnika, 
wymiary, wysokość, odległość od stru-
mienie ruchu, clutter). 

IBO / Warszawa

w poszczególnych domach mediowych. 
„Zależy nam, by IDS stał się prefero-
wanym narzędziem planowania OOH 
wśród klientów. Pozwoli to zrealizować 
podstawowy cel badania Outdoor Track, 
czyli umożliwienie klientom planowania 
i zakupu OOH w oparciu o wiarygodne 
dane nt. widowni i mierzalne parametry, 
takie jak GRP i częstotliwość” – dodał Bar-
tosz Barański, członek zarządu IBO. 

Projekt Outdoor Track jest realizowany 
zgodnie z metodologią opartą na licencji 
brytyjskich badań reklamy zewnętrznej 
Route. Badanie bazuje na następujących 
danych: 

   natężenie ruchu indywidualnego, 
komunikacji miejskiej oraz pieszych 
w oparciu o Macierze Ruchu przygoto-
wane przez Biuro Inżynierii Transportu; 

Badanie objęło swoim zasięgiem 10 największych aglomeracji w  Polsce tj. aglomeracje: warszawską, śląską, krakowską, trójmiejską, 
łódzką, poznańską, wrocławską, szczecińską, bydgoską i lubelską (w sumie 148 gmin w ramach 10 aglomeracji).

www.visualcommunication.pl

outdoor • indoor •LFP• digital signage & LED • wrapping • sign • systemy świetlne

Najbardziej opiniotwórczy  
magazyn w branży Viscom



W  związku z  zakończeniem fazy badaw-
czej projektu Outdoor Track prowadzonego 
przez Instytut Badań Outdooru IBO Sp. z o.o. 
i  udostępnieniu operatorom danych o  ich 
nośnikach, w marcu 2018 roku AMS rozszerzył 
zakres usług o informację o przedziałach GRP 
nośników użytych w kampanii. Jednocześnie 
rozpoczął konsultacje z  klientami w  sprawie 
optymalnego modelu oferowania outdooru 
z  wykorzystaniem wyników badań. Na ich 
podstawie w grudniu 2018 roku opublikował 
nową politykę handlową oraz cennik, przygo-
towany w oparciu o wyniki badania Outdoor 
Track. Klasyfikuje on nośniki firmy w dziesięć 
przedziałów ze względu na wielkość widow-
ni, a cena jest zróżnicowana w zależności od 
przedziału, do którego należy dany nośnik. 
Jednocześnie AMS wprowadził nową, trans-
parentną politykę handlową z  nowymi ro-
dzajami i poziomami rabatów. Są wśród nich: 
rabat za wydatki reklamodawcy, rabat agen-
cyjny, rabat za zakup pakietowy oraz rabaty 
warunkowe. Zasady będą obowiązywały od 
kwietnia 2019 roku i  podlegały audytowa-
niu. Każdy zainteresowany ofertą OOH może 
zapoznać się ze szczegółami poprzez stronę 
internetową firmy.

nośnik typu Cityscreen 9. Inwestycja jest pro-
wadzona w  ramach projektu „Digital Kraków” 
realizowanego wspólnie z urzędem miasta. Cy-
frowe zintegrowane z wiatami citylighty, które 
AMS po raz pierwszy zaprezentował w czasie 
VI Kongresu Urbanistyki Polskiej, są oferowane 
także w Gdyni i Poznaniu. Poza reklamą cyfro-
we citylighty na przystankach wyposażone są 
w dodatkowe treści i funkcjonalności w duchu 
smart city. Na ekranach widoczny jest pasek in-
formacyjny z datą, godziną, prognozą pogody 
i stanem jakości powietrza. Nośniki te wyposa-
żone są ponadto w panel boczny zapewniający 
darmowe Wi-Fi, przycisk umożliwiający wy-
świetlenie mapy okolicy oraz ładowarki ze złą-
czem USB, dzięki którym można na przystanku 
bezpłatnie doładować telefon.

AMS oferuje reklamodawcom rozwiązania łą-
czące świat off-line z on-line. Znaczącym przed-
sięwzięciem w tym zakresie była kampania dla 
największych w  Europie Środkowo-Wschod-
niej targów gier komputerowych – AMS we 
współpracy z  agencją Imagine przygotowały 
zintegrowaną kampanię dla targów gier kom-
puterowych Poznań Game Arena. Działania 
obejmowały grę miejską odbywającą się rów-

W 2018 roku AMS kontynuował również dzia-
łania w  kierunku rozwoju systemowej, cyfro-
wej komunikacji na ulicach polskich miast. 
Powiększona została działająca od roku sieć 
nośników Dynamic Backlight, nagrodzonych 
Złotem w  konkursie Innovation 2018. Z  ofer-
ty tzw. outdoorowego GIF-a, na którym se-
kwencja strefowego podświetlenia pozwala 
uzyskać efekt animacji, najchętniej korzystali 
klienci z  branży telewizyjnej i  wideo, centra 
handlowe oraz marki motoryzacyjne.

Od maja 2018 roku AMS oferuje swoim klien-
tom możliwość umieszczenia reklamy na 
ekranach ponad 2,3 tys. bankomatów sieci 
Planet Cash. Ta forma promocji zapewnia sze-
roki zasięg kampanii i  niezakłócony kontakt 
z  odbiorcą. Reklamy są emitowane w  formie 
statycznej i wideo, reklamodawcy mogą sko-
rzystać z  opcji geotargetowania i  gwarancji 
wyłączności w bloku. W ubiegłym roku swoje 
usługi na ekranach bankomatów z  portfolio 
AMS promowały się firmy z branży handlowej 
i FMCG.

Jesienią 2018 roku spółka uruchomiła testowo 
w Krakowie system cyfrowych citylightów oraz 
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PODSUMOWANIA I OCENY 
2018 ROKU

AMS S.A.

W  2018 roku AMS koncentrował swoje działania na projektach mających 
kluczowe znaczenie dla rozwoju reklamy OOH w Polsce: urynkowieniu oferty 
opartej na wynikach badań Outdoor Track oraz rozwoju rozwiązań z  zakresu 
digital. Jednocześnie AMS umacniał swoją pozycję lidera w zakresie nośników 
premium, w  szczególności Premium Citylight zintegrowanych z  meblami 
miejskimi. Jest to tym ważniejsze, że citylighty stanowią najdynamiczniej 
rosnący segment wśród nośników analogowych.

Digital Citylight 
AMS Kraków

Słup solarny 
AMS
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nocześnie w 21 miastach Polski, akcje w me-
diach społecznościowych, a  także konkursy, 
a dopełniła je ogólnopolska kampania prowa-
dzona na nośnikach AMS. Dodatkowym ele-
mentem kampanii była współpraca z jednym 
z  najpopularniejszych polskich influencerów 
gamingowych związanym z  League of Le-
gends - grą, której finały rozgrywek w ramach 
Electronic Sports League odbyły się podczas 
poznańskich targów. 

Systematycznie poszerzana jest oferta oparta 
o  meble miejskie. W  lipcu 2018 roku Adpol 
z grupy AMS zwyciężył w postępowaniu kon-
cesyjnym na budowę wiat przystankowych 
w Krakowie. W ramach koncesji w 2019 roku 
wybuduje pierwsze ze 107 przystanków róż-
nych typów, na których znajdzie się łącznie 
ponad 300 stron reklamowych. Natomiast 
w  listopadzie AMS wygrał przetarg na dzier-
żawę 35 dwustronnych gablot reklamowych 
typu citylight ogłoszony przez Zarząd Dróg 
i  Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Umowa 
będzie obowiązywała przez dwa lata od stycz-
nia 2019 roku.

W Krakowie spółka przeprowadziła pilotażowy 
projekt pod nazwą „Zielone przystanki” realizo-
wany w ramach trójstronnego porozumienia 
zawartego pomiędzy Zarządem Infrastruktury 
Komunalnej i  Transportu, Zarządem Zieleni 

w oparciu o dwa fundamenty: zasadę trans-
parentności oraz powiązanie ceny nośnika 
z wielkością generowanej przez niego widow-
ni. Uwzględnienie wyników badań Outdoor 
Track w  polityce handlowej to odpowiedź 
na oczekiwania rynku. Wprowadzenie nowe-
go standardu ma na celu zmianę w modelu 
zakupu reklamy zewnętrznej – odejście od 
sprzedaży nośników w oparciu o ich lokaliza-
cję na rzecz sprzedaży bazującej na dotarciu 
do określonej widowni tych nośników. Moż-
liwe będzie zastosowanie wielu podejść do 
optymalizacji kosztowej kampanii. To z  kolei 
pozwoli branży OOH dołączyć do innych me-
diów, jeśli chodzi o model zakupu/ sprzedaży 
powierzchni reklamowych. Jesteśmy przeko-
nani, że zmiany które będą obowiązywały od 
kwietnia 2019 roku wpłyną na zwiększenie 
udziału OOH w torcie reklamowym. 

Dodatkowo AMS proponuje klientom nowy 
kalendarz plakatowań, w  którym pierwszym 
dniem ekspozycji reklam byłaby środa. Przy-
jęcie tego rozwiązania upodobniłoby polski 
rynek outdooru do rozwiązań stosowanych 
w  innych krajach europejskich. Pozwoliłoby 
również na standaryzację czasu trwania kam-
panii do czternastu i  dwudziestu ośmiu dni. 
W przypadku pozytywnej reakcji rynku nowy 
kalendarz plakatowań mógłby wejść w życie 
jeszcze w 2019 roku.

Miejskiej i AMS. Zielone przystanki wpisują się 
w trend spełniania przez reklamę zewnętrzną 
dodatkowych funkcji w przestrzeni publicznej. 
Propozycja AMS łączy prosty, ale zarazem efek-
towny design, nowoczesną stylizację oraz nie-
zwykle ważny obecnie aspekt proekologiczny. 
W  tym kontekście realizowane są również 
projekty z  zakresu szerszego wykorzystania 
fotowoltaiki. W Lublinie i Poznaniu, w ramach 
konferencji Dobra Energia, AMS zaprezentował 
słupy solarne, zasilane wyłącznie energią sło-
neczną, które następnie pojawiły się na ulicach 
Warszawy, Wrocławia i Lublina. 

W grudniu 2018 roku AMS opublikował nową 
politykę handlową oraz cennik przygotowane 
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Digital 
Cityscreen 9 
AMS Kraków

„Zielony 
przystanek” 
AMS Kraków



sionych na kampanię przez zamawiającego 
i  wyniósł blisko 1 700 000 zł. Poza osobami 
biorącymi bezpośredni udział w  przejeździe 
tramwaju, komunikat kampanii dotarł do ok.  
7 000 000 osób. W  okresie od 11 do 25 paź-
dziernika 2018 roku ukazało się łącznie 571 
możliwych do zidentyfikowania publikacji, 
w tym na profilu The Economist oraz w wiodą-
cych stacjach telewizyjnych i  radiowych oraz 
w  tytułach prasowych w  kraju. Warto zazna-
czyć, że wszystkie publikacje miały wydźwięk 
pozytywny. W ten sposób event oparty na idei 
Antysmogowego tramwaju wykroczył daleko 
poza ramy „tu i  teraz” i  stał się wydarzeniem 
o ogólnopolskim, a nawet światowym, zasięgu.

Inna doceniona przez odbiorców i  media 
realizacja tego typu to kampania społeczna 
Zapuść Żurawia przygotowana wraz z Woje-
wódzką Komendą Policji. Zastosowano w niej 
połączenie intrygującej grafiki na burcie tram-
waju z  pop-up eventem wewnątrz pojazdu 
z  udziałem zespołu Golec uOrkiestra. Pasaże-
rowie tramwaju poruszającego się po centrum 
Katowic zostali zaskoczeni niespodziewanym 
minikoncertem unplugged w  wykonaniu 
braci Golców. Wyobraźcie sobie taką sytuację: 
jedziecie tramwajem i nagle dwóch pasażerów 
wstaje z siedzeń i zaczyna śpiewać! I okazuje 
się, że to znani artyści, Łukasz i Paweł Golcowie 
we własnych osobach. A  to niespodzianka! 
Tramwaj w  jednej chwili rozbrzmiał dźwięka-

towano dzieci wraz z opiekunami, w atmosferze 
dobrej zabawy i słodkich upominków. 

Podobnych przykładów jest co niemiara. Był już 
walentynkowy tramwaj firmy Mieszko, w  któ-
rym podróżujące pary częstowano czekoladka-
mi „Duet” – jak przystało na Dzień Zakochanych. 
Był tramwaj konferencyjny, w  którym prezy-
denci niemal wszystkich miast aglomeracji ślą-
skiej udzielali wywiadów i opowiadali, jak dbają 
o ekologię. Był tramwaj, w którym odbywała się 
konferencja prasowa Irka Dudka, tuż przed roz-
poczęciem festiwalu Rawa Blues w Katowicach. 
Był tzw. partybus, którego wnętrze wyglądało 
jak ekskluzywny nocny klub i  który zapraszał 
młodych mieszkańców Białegostoku na ple-
nerowy koncert Grzegorza Hyżego, będący 
częścią projektu promocyjnego „Studiuj w Bia-
łymstoku”. Były przystanki komunikacji miejskiej 
zmienione w  boiska do piłki siatkowej – jako 
element promocji wydarzenia sportowego  
Eurovolley Poland 2017. 

Media Miejskie i  Agencja Komunikacji Marke-
tingowej – marki Business Consulting z  Kato-
wic odkrywają i  wykorzystują potencjał no-
śników tranzytowych od ponad 30 lat. Łącząc 
klasyczne formaty z  technologią, sięgają po 
beacony, narzędzia VR oraz aplikacje mobilne 
i  lokują je w  przestrzeni reklamy tranzytowej. 
Jedynym ograniczeniem koncepcyjnego hory-
zontu i możliwości jest tylko wyobraźnia.

mi muzyki. W ruch poszły smartfony, robiono 
zdjęcia i  kręcono filmy. Były nawet nieśmiałe 
tańce. Zasięg komunikacji tego niecodzien-
nego wydarzenia został rozbudowany dzięki 
wykorzystaniu video live streaming. 

Potencjał zastosowania w  komunikacji mar-
ketingowej nośników tranzytowych w  nie-
typowy sposób od dawna stanowi ambicje 
firmy Business Consulting. Już kilka lat temu 
powstała pierwsza tramwajowa kawiarnia 
Tchibo. Poza sugestywnym brandingiem ze-
wnętrznym, wnętrze zabytkowego tramwaju 
zostało całkowicie zmodyfikowane – zamon-
towano kanapy, fotele, wykładzinę. Przygoto-
wano bar kawowy z dostępem do Wi-Fi oraz 
nastrojową muzyką w tle. Podróżowanie takim 
tramwajem wniosło nową jakość w  poranny 
dojazd do pracy, szkoły czy na uczelnię. Któż 
bowiem nie zachwyciłby się aromatem świeżo 
palonej kawy wypełniającym tramwaj, białym 
obrusem na stoliku i miłym uśmiechem osoby 
serwującej kawę w  trakcie jazdy? Tak waśnie 
chcielibyśmy zaczynać każdy dzień! 

W  swoim portfolio Business Consulting ma 
również realizacje skierowane do najmłodszych 
pasażerów komunikacji miejskiej: autobus pe-
łen ulubionych przez dzieci Minionków oraz 
autobus pod szyldem Kinder Niespodzianki. 
W  obu tych przypadkach autobusy były czę-
ścią większego wydarzenia, na które transpor-

www.igrz.com.pl | Reklama OOH w Polsce | 2322 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl

Firma Business Consulting od wielu lat prze-
konuje, że można z  sukcesem tchnąć nową 
jakość w  klasyczne nośniki tranzytowe, uzu-
pełniając je rozbudowanymi scenariuszami 
event marketingowymi. 
Event wpisany w  przestrzeń tradycyjnych 
nośników, takich jak autobusy, tramwaje czy 
przystanki komunikacji miejskiej, umożliwia 
bezpośredni kontakt z adresatami komunika-
tu, pozwala na bieżącą obserwację ich reakcji 
i  emocji. Ponadto, co niezwykle istotne dla 

Gowi, prosto na tory Metropolii wyjechał wy-
jątkowy, zielony tramwaj. Na pokładzie, w oto-
czeniu żywej zieleni i przy dźwiękach ptaków, 
wśród zapachu lasu, pasażerowie otrzymywali 
pakiet informacji, jak skutecznie walczyć z ni-
ską emisją oraz zestaw gadżetów, w tym ma-
seczki antysmogowe. 

Wg danych Press Service, ekwiwalent me-
diowy antysmogowej kampanii, przewyższył 
dziesięciokrotnie wysokość wydatków ponie-

budowania zasięgu komunikatu, angażujący 
event otrzymuje „drugie życie” w postaci relacji 
dziennikarskich czy spontanicznych publikacji 
w sieci. Ten naturalny rozgłos znacząco wpły-
wa na wzrost zasięgu i wzmaga komunikacyj-
ną siłę wydarzenia.

Przykładem eventu, który odniósł spektakular-
ny sukces medialny jest Antysmogowy tram-
waj, inicjatorem akcji Mogę zatrzymać SMOG! 
było Województwo Śląskie. Na przekór SMO-

Kawiarniany 
tramwaj

PODSUMOWANIA I OCENY 
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BUSINESS CONSULTING - REKLAMA TRANZYTOWA

Reklama tranzytowa pozostaje w trendzie wzrostowym i zyskuje na 
atrakcyjności. Do sukcesów przyczyniają się: rosnący zasięg, łączenie 
tradycyjnych form przekazu z przekazem cyfrowym, coraz lepiej przemyślana 
kreacja oraz niestandardowe podejście do komunikacji marek.

Antysmogowy 
tramwaj
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Nośniki były lokalizowane w bardzo dobrych 
miejscach, a  decyzje o  inwestowaniu podej-
mowane na podstawie prawomocnych decy-
zji administracyjnych. Pozostaje mieć nadzieję, 
że lokalne prawodawstwo nie będzie miało na 
tę sytuację negatywnego wpływu. W  lutym 
2018 roku zaprezentowaliśmy wyniki badań 
widowni reklam na nośnikach w sieci Motor-
way 12 x 4 m. Projekt badawczy był prowa-
dzony przez 18 miesięcy, we współpracy z ba-
daczami związanymi z  Politechniką Gdańską 
i  Krakowską oraz Pracownią Badań Społecz-
nych (PBS). Wielkość widowni jest aktualizo-
wana co roku na podstawie m.in. parametru 
natężenia ruchu i  jest daną stosowaną przez 
marketerów do planowania kampanii. 

We wrześniu 2017 roku przejęliśmy start-up 
działający w  obszarze DOOH i  włączyliśmy 
do naszej sprzedaży MyLED - czyli platformę 
integrującą nośniki cyfrowe, powiększając 
tym samym portfolio produktów o nowy dla 
nas obszar cyfrowego outdooru. Uruchomili-
śmy jednocześnie pakiet cyfrowych nośników 
MyLED Warszawa przy ulicy Marszałkow-
skiej (DTC) i na budynku Cepelii. W tym roku 
przygotowaliśmy i  wdrożyliśmy mechanizm 
umożliwiający monitorowanie w  czasie rze-
czywistym liczby wyświetleń spotów na 
naszych ekranach. Jednocześnie zaś dbamy 
o  flotę naszych samochodów reklamowych 
i rozwijamy sieć Motorway 12 x 4 m, czyli nie 
rezygnujemy z klasycznego outdooru. 

Uważamy, że rynek OOH w Polsce unormował 
pozycję. Marketerzy wiedzą, że dla skutecz-
nego dotarcia potrzebna jest synergia wielu 
mediów. Dlatego obecność w outdoorze łączy 
się z internetem, mobile czy telewizją. Chociaż 
z  drugiej strony, zawsze będą w  cenie kam-
panie na klasycznych nośnikach out of home, 
które urzekają prostotą pomysłu. Pokazuje 
to kampania „Follow the Arches” McDonald’s 
z Kanady, co potwierdziła nagroda w Cannes. 

Jet Line oferuje m.in. cyfrowe ekrany LED, zin-
tegrowane w platformie MyLED, dające nowe 
możliwości komunikacji. Chcemy być i  jeste-
śmy częścią zmian w  formach i  narzędziach 
komunikacji w przestrzeni.

PODSUMOWANIA I OCENY 
2018 ROKU

JET LINE

Należąca do Jet Line sieć Motorway 12 x 4 m jest stabilna, liczba tradycyjnych 
nośników w sieci w 2018 roku nie zmniejszyła się.

Motorway 12 x 4 
JET LINE
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Po pierwsze, symbolicznie weszliśmy w  nową 
erę. Erę reklamy digital out-of-home, która jest 
elementem rozwiązań smart city. W  listopadzie 
postawiliśmy prototyp nośnika nowej generacji. 
Junior, bo tak nazwaliśmy najmłodszego członka 
naszej rodziny to wolnostojący nośnik zaprojek-
towany przez prestiżową pracownię Towarzy-
stwo Projektowe, wyposażony w dwa 75-calowe 
ekrany digital signage, udostepniający mieszkań-
com darmowe Wi-Fi, informację miejską w cza-
sie rzeczywistym, informację przestrzenną oraz 
możliwość ładowania urządzeń mobilnych. Piesi, 
rowerzyści i  mikromobilność, stacje ładowania 
pojazdów elektrycznych… To wszystko powo-
duje, że miejsca w przestrzeni publicznej na „su-
rową” reklamę jest i będzie coraz mniej. Przyszłość 
zatem należeć będzie do urządzeń oferujących 

synergię między tymi różnymi elementami, ofe-
rujących wartość dodaną mieszkańcom. Dlatego 
na podstawie zebranych doświadczeń zamierza-
my tworzyć sieć nośników Junior. 

Drugi powód, dla którego miniony rok był 
szczególny, to kampanie niestanandardowe 
zrealizowane na naszych niedawno zmoder-
nizowanych słupach. To, nowy i  jeszcze unika-
towy produkt na polskim rynku. W  całości do-
pasowany do indywidualnych potrzeb klienta. 
Obejmuje opracowanie koncepcji ekspozycji 
zgodnie z  otrzymanym briefem, jej produkcję, 
zaplanowanie kampanii wraz z doborem najod-
powiedniejszych typów nośników i ich lokaliza-
cji oraz montaż i utrzymanie ekspozycji w czasie 
trwania kampanii. W zeszłym roku m.in. zatrzy-
maliśmy lato w naszych słupach, „sadząc” w nich 
na kilka miesięcy 150 roślin, czy udostępniliśmy 
mieszkańcom na słupie z  początku XX wieku  
4 tysiące kotylionów w ramach Święta Niepod-
ległości. W grudniu w naszych słupach umieścili-
śmy w sumie 125 reniferów, śnieżynek, aniołków, 
choinek i sań w ramach kampanii „Zakochaj się 
w Warszawie na święta”. Takich kampanii w Pol-
sce będzie coraz więcej. Poza wyróżnieniem się 
w przestrzeni publicznej ich zaletą jest też to, że 
stają się częścią contentu w  mediach społecz-
nościowych. Użytkownicy chętnie sobie takie 
treści przekazują, integrując w ten sposób dwa 
kanały – online z offline. Dla przykładu informa-
cja o  udostepnieniu 11 listopada kotylionów 
na jednym słupie dotarła do prawie 200 tysięcy 
użytkowników Facebooka i Twittera.

Last but not least – trzecim powodem, dla któ-
rego rok 2018 był rokiem udanym jest wysokie 
tempo przychodów ze sprzedaży, które utrzy-
mujemy trzeci rok z rzędu. W 2016 i 2017 było to 
20 procent, w 2018 - 17 procent. Modernizacja 
nośników jak i nowe usługi w ofercie przełożyły 
się na dobre wyniki Warexpo. Z naszej perspekty-
wy OOH is not dead!

PODSUMOWANIA I OCENY 
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WAREXPO

Rok 2018  był wyjątkowy dla Warexpo z trzech powodów.

„Zielony słup” 
WAREXPO Warszawa

Cyfrowy Citylight 
„Junior” Warexpo 
Warszawa
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STRÖER POLSKA

Ubiegły rok to dla nas przede wszystkim zakończenie pierwszego etapu badania 
Outdoor Track i praca nad implementacją wyników do naszej oferty. 

Świąteczny  
pociąg metra  
MediaMarkt

Efektem tego jest nowa, obowiązująca od 
tego roku polityka handlowa – bazująca na 
dokładnym pomiarze widowni naszych nośni-
ków. To pierwsza oferta OOH w Polsce w cało-
ści oparta o wskaźniki mediowe, a nie format 
nośnika.
  
Wprowadzamy też do sieci nowe nośniki – 
między innymi system słupów reklamowych 

Metra, na których pasażerowie oprócz reklam 
zobaczą także specjalnie przygotowane mate-
riały Polsat News.
 
Z  realizowanych akcji na wyróżnienie zasłu-
guje „Świąteczne Metro MediaMarkt”, czyli 
świąteczny branding całego pociągu metra 
– pierwsza tego typu akcja w Polsce zrealizo-
wana z komercyjnym partnerem.

najnowszej generacji w Warszawie, a od lutego 
2019 roku ponad 400 citylightów na wiatach 
przystankowych w Poznaniu.
 
Niezwykle ważny jest dla nas ciągły rozwój 
oferty DOOH. W  tym obszarze stawiamy 
przede wszystkim na atrakcyjny content – tym 
ma się wyróżniać Ströer TV, czyli sieć prawie 
2 000 ekranów w  wagonach Warszawskiego 
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Zdecydowanie powiększyła się świadomość 
społeczna istnienia tej formy w segmencie OOH. 
Polacy potrafią wskazać jakie reklamy malowane 
widzieli w ostatnim czasie i uważają, że ta forma 
dobrze wpisuje się w krajobraz miasta, przyciąga 
uwagę, a jednocześnie wywołuje emocje takie jak 
zaciekawienie czy podziw.

W  mijającym roku widoczna była tendencja do 
szukania rozwiązań niestandardowych, wycho-
dzących poza ramy samego muralu - to jest dyna-
micznego oświetlenia, efektów trójwymiarowych, 
video mappingu, etc. Coraz więcej klientów jest 
zainteresowanych dodatkowymi elementami wy-
wołujących efekt „WOW”.

Coraz częściej mural nie służy już tylko w kampanii 
jako nośnik OOH, ale także jako źródło contentu dla 
social mediów: powstania materiału foto, video lub 
opowiedzenia historii w inny sposób. Jest to zde-
cydowana przewaga ręcznie malowanej reklamy 
nad masowo produkowanymi nośnikami i rzeczy-
wiście daje ogromne możliwości uzyskania syner-
gii przy kampaniach cross mediowych. Obserwu-
jemy np. częste łączenie kampanii muralowych 
z zaangażowaniem influencerów, gdzie murale są 
zaprojektowane kontekstowo, uwzględniając pier-
wiastek lokalny i specyfikę konkretnej ściany.

Mural stał się też świetnym medium, w  ramach 
którego mogą się spotkać świat sztuki oraz rekla-
my. Jednym z takich rozwiązań, które promujemy 
od wielu lat, jest zaangażowanie lokalnych arty-
stów w projektowanie kampanii. Możemy z dumą 
powiedzieć, że dzięki naszej pracy mieszkańcy 
polskich miast mogli podziwiać prace artystów 
światowej sławy - m.in. Piotra Młodożeńca, Rafała 
Olbińskiego czy Ryszarda Horovitza – a z drugiej 
strony przedstawicieli młodszego pokolenia pol-
skich artystów: jak prace Pawła Swanskiego, Jana 
Kallwejta czy Katarzyny Boguckiej, przy jednocze-
snym realizowaniu celów i założeń kampanii, z któ-
rymi przyszły do nas poszczególne marki.

Reklama ręcznie malowana coraz silnej rozwija 
się na całym świecie. Każdego miesiąca widzimy 
nowe produkcje w kolejnych miejscach. Dostrze-
gamy też trend wpisywania tego typu działań 
w  strategię globalnych marek i  implementowa-
nia w dopuszczalnych formach na wielu rynkach. 
Branżami, które najczęściej decydowały się na re-
klamę w rzemieślniczej formie w 2018 roku, były 
niezmiennie marki sportowe/ lifestylowe, ale rów-
nież serwisy VOD, gry, banki, browary czy festiwale.
 
W 2019 roku spodziewamy się wzrostu zapotrze-
bowania na tę formę reklamy. Kluczowym wyzwa-
niem dla segmentu reklamy ręcznie malowanej 
jest skracanie czasu malowania, przy jednocze-
snym utrzymaniu najwyższego poziomu jakości. 
Idzie to w  parze ze skracaniem czasu ekspozycji, 
które staje się coraz bardziej powszechne w branży. 

PODSUMOWANIA I OCENY 
2018 ROKU

GOOD LOOKING STUDIO - rynek reklamy ręcznie malowanej

W 2018 roku Good Looking Studio razem z Kantar Polska wykonało badanie 
opinii publicznej, które potwierdziło trend rozwojowy dla ręcznie malowanej 
reklamy. Polacy doceniają artyzm muralu i deklarują, że jest go za mało na tle 
innych nośników reklamy zewnętrznej.

W 2018 roku zaobserwowaliśmy znaczącą 
zwyżkę sprzedaży powierzchni outdooro-
wych. Wiążemy to z wyborami, które odby-
ły się jesienią oraz wzrostem świadomości 
klientów co do jakości komunikacji z  tar-
getem. Klienci dostrzegają, iż ważniejszy 
jest sposób porozumiewania się niż liczba 
nośników, poprzez które chcą rozmawiać 

z grupą docelową. Z przekazu kierowanego 
do jak największej liczby osób przechodzą 
do personalizowania informacji – opowia-
dania narracji. Tym samym docierają do 
reprezentantów konkretnej grupy docelo-
wej. Historia, która często jest wielowątko-
wa i toczy się na citylightach, billboardach 
czy wielkim formacie przez kilka miesięcy, 
często ma swojego bohatera. By podnieść 
rangę opowieści, klienci chętniej wybierają 
nośniki w formacie premium. Komunikację 
outdoorową łączą z  digitalem (szczegól-
nie social media). Szacujemy, że trend ten 
utrzyma się w 2019 roku.

Rok 2018 w  branży reklamowej z  naszej 
perspektywy możemy zaliczyć do udanych. 
Zamknęliśmy rok obrotowo wyżej o  ok. 
8% w porównaniu do roku poprzedniego, 
co uważamy za świetny wynik. Pomimo 
dużego zainteresowania reklamodawców 
marketingiem internetowym w tym social 
media, branża OOH dalej jest doceniana 
jako skuteczna reklama.
Zwiększyliśmy ilość posiadanych nośników 
reklamowych i stale dbamy o rozwój naszej 
sieci nośników zarówno w zakresie ilości jak 
i ich jakości.
W rejonie naszego działania nie zauważyli-
śmy wzrostu udziału nośników cyfrowych 

w reklamie zewnętrznej. Być może spowo-
dowane jest to małym zainteresowaniem ze 
strony klienta tą formą reklamy lub kompli-
kacjami związanymi z ustawą krajobrazową.
Ustawa została przyjęta kilka lat temu, nato-
miast dalej z niej nic nie wynika. Większość 
samorządów w dalszym ciągu nie podjęła 
lokalnych uchwał krajobrazowych, a te pod-
jęte w  większości zostały zaskarżone i  nie 
weszły w życie. Liczymy, iż w końcu zostanie 
to unormowane przez samorządy w  po-
prawny sposób, taki który będzie dobrze 
przemyślany, oraz zrównoważony między 
mieszkańcami jak i reklamodawcami. Kolej-
ny rok z rzędu w dużym gronie specjalistów 
branży OOH temat szeroko pojętej uchwały 
krajobrazowej jest wymieniany na pierw-
szym miejscu porażek branży OOH. Czy 
słusznie?

Rok 2018 okazał się być dobrym rokiem 
w  reklamie OOH patrząc z  perspektywy 
rynku lokalnego. Reklamodawcy chętnie 
korzystali z reklamy plakatowej, billboardo-

wej i  wielkoformatowej. Na pewno duży 
wpływ na tak pozytywny obraz rzeczy mia-
ły wybory samorządowe i związane z nimi 
kampanie polityczne, które stanowiły zna-
czący udział w wielkości sprzedaży. Należy 
jednak wspomnieć o dużym wzroście kosz-
tów utrzymania sieci nośników i koszcie re-
alizacji kampanii na nośnikach.

Rynek reklamy zewnętrznej miasto po mie-
ście przechodzi regulację i w perspektywie 
dostosowanie do uchwał krajobrazowych. 

Alternatywą staje się komunikacja w  za-
mkniętej przestrzeni zakupowej jaką są 
galerie handlowe, przez starannie dobrane 
nośniki Premium w  obiektach o  najwyż-
szym standardzie. Dodatkowo przekaz 
wzmacniają nośniki DOOH umieszczone 
w sieciach sprzedażowych, w naszym wy-
padku jest to ponad 450 lokalizacji Media 
Expert, oferujących pakiet 22 500 ekranów 
TV.
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   Zakupy on-line rosną w siłę i znaczą coraz 
więcej, co wpływa na handel tradycyjny. Fak-
ty są takie, że konsumenci są coraz bardziej 
zajęci i nastawieni na wygodę. Najłatwiej jest 
„kliknąć”, kupić i  dostać produkt pod drzwi. 
W  oczekiwaniu na przesyłkę można zostać 
w domu lub zająć się czymś innym, a to bar-
dzo kusząca i cenna perspektywa. Konkuren-
cja ze strony e-commerce rośnie i  to bardzo 
mocno. To wyzwanie dla handlu tradycyjne-
go, szczególnie pod kątem utrzymania rynku, 
frekwencji w sklepie, czy obrotów i marży. Dla 
sklepów i  obiektów handlowych oznacza to 
pilną konieczność podjęcia konkretnych dzia-
łań w celu wzmocnienia atrakcyjności sklepu, 
aby zmotywować konsumentów do wyjścia 
z domów i wizyty w sklepie.

   Cena, promocja, asortyment, wyprzedaż to 
już niewystarczająco silne i  stymulujące atrak-
tory na tak konkurencyjnym rynku. Czy jest coś 
jeszcze co może wspomagać handel tradycyj-
ny? Tym mocnym punktem jest nastrój i atmos-
fera oraz atrakcyjność miejsca sprzedaży. Sklepy 
i  ich operatorzy coraz częściej badają miękkie 
elementy procesu zakupowego. Sięgają po 
narzędzia pomagające utworzyć atmosferę 
relaksującą, spokojną, przyjemną, intrygującą 
i  korzystną dla klientów. Retailerzy wiedzą, że 
klienci zwracają uwagę nie tylko na cenę, czy 
jakość. Swoje decyzje zakupowe uzależniają 
również od wielu innych czynników, szczegól-
nie tych sensorycznych. Nie od dziś wiadomo, iż 
doświadczenia zmysłowe (innymi słowy dobre 
samopoczucie) są kluczową częścią nowocze-
snego marketingu i skutecznej sprzedaży.

   Video/ obraz InStore odgrywają coraz waż-
niejszą rolę, ponieważ wpływają na nastroje 
klientów. Dostarczanie właściwych bodźców 
w tle zwiększa emocje konsumentów i tworzy 
pozytywne połączenie emocjonalne z  marką/
miejscem, a dodatkowo działają nieinwazyjnie, 
albowiem pracują na poziomie podświadomo-
ści. Mózg ich nie ignoruje. Zarówno sprzedaw-
cy, jak i  kupujący wiedzą, że nastrój i  wystrój 
w sklepie ma znaczenie dla konsumentów. 

   Digital Signage jest medium zasięgowym 
i  jednocześnie medium częstotliwości, nie-
ustępującym innym mediom tradycyjnym czy 
cyfrowym.

   Digital Signage dociera nawet do około 
70% populacji, co jest wynikiem niezwykle 
spektakularnym.

   Jest to medium dobrze umiejscowione, 
albowiem właśnie w miejscu sprzedaży więk-
szość klientów podejmuje decyzje zakupowe.

   Umożliwia efektywne dotarcie z  przeka-
zem reklamowym do konsumentów zróżnico-
wanych demograficznie, o różnych zaintereso-
waniach oraz w zależności od ich nastroju.

   Umożliwia efektywne dotarcie z  przeka-
zem reklamowym do wszystkich konsumen-
tów obecnych w obiektach handlowych, czyli 
bardzo blisko decyzji zakupowych.
 
   Umożliwia targetowanie geograficzne, 
godzinowe, tematyczne. Oferuje różnorodny 
content dobrany do pory, okazji, charakteru 
sklepu, stylu marki czy wystroju.

   Umożliwia budowanie częstotliwości: kon-
sumenci mają styczność z  przekazem rekla-
mowym stale podczas obecności w obiekcie. 
Nie ma tam innych mediów, więc są w 100% 
lojalni. Jest to także medium bardzo szybko 
budujące częstotliwość i zasięg reklamy.

   Dobrze dobrana reklama w sklepie przypo-
mina klientom o  konieczności kupna danego 
produktu. Dostarcza informacji o  produktach 
dostępnych w  danym punkcie sprzedaży, za-
chęca do kupna określonych produktów, a także 
zwiększa atrakcyjność marek w oczach klientów.

   Badania pokazały, iż reklama w  sklepach 
powoduje wzrost sprzedaży reklamowanych 
produktów średnio o  19% w  porównaniu 
z  placówkami, w  których nie było reklam. 
Wzrost ten był zbliżony we wszystkich bada-
nych kategoriach: żywność, chemia gospodar-
cza, kosmetyki oraz napoje i alkohole (w przy-
padku napojów wzrost sięgnął aż 24%).

   Tworzy synergię z  innymi mediami i  jest 
ważną częścią media mixu: może doskonale 
wzmacniać kampanie podczas niskiej aktyw-
ności w innych mediach (TV), bądź efektywnie 
je uzupełniać (Internet, OOH, prasa). 

Videomarketing i  reklama na ekranach to niezwykle silne kompetencje IMS SA. Video 
to nasz dobry towarzysz i przyjaciel. Jest wszędzie. Jest dostępne na wielu platformach 
i  urządzeniach, angażuje miliony konsumentów, towarzyszy nam każdego dnia. Warto 
zauważyć, że video/ obraz to nie tylko telewizja czy Internet. To IMS zapoczątkował 
w  Polsce ten trend i  skutecznie rozwija go od ponad 10 lat na rodzimym, ale również 
zagranicznym rynku. To IMS wprowadził na polski rynek pierwsze ekrany i totemy video 
w  obiektach handlowych. Dziś działamy w  52 galeriach handlowych, posiadamy ponad  
1 500 ekranów w salonach i sklepach oraz docieramy z obrazem i przekazem reklamowym 
do 38 mln kontaktów miesięcznie. W 2018 roku nasza sieć znacznie się powiększyła.

IMS oferuje emisję kampanii reklamowych audio oraz video w  Instore radio oraz na 
nośnikach Mall TV na terenie galerii handlowych i  w  sieciach handlowo-usługowych 
z  dotarciem do około 283 mln kontaktów miesięcznie. Oferujemy także reklamę 
w galeriach handlowych na niestandardowych powierzchniach ekspozycyjnych takich jak: 
banery, flagi, naklejki, standy, podświetlane ramki oraz inne nośniki.

REKLAMA DOOH W NATARCIU
IMS

Tak, to jest już czas nośników cyfrowych OOH, a  szczególnie DOOH - 
InStore. Ten rodzaj nośników i komunikacji zdecydowanie lepiej wpisuje się 
w aktualny klimat, rynek, potrzeby i trendy. Dlaczego? 

Fot. IMS

Supersam 
Warszawa

Bronowice 
Kraków
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Nastąpiła dalsza integracja sieci Digital OOH 
z  Internetem, a przede wszystkim z Mobilem. 
Dostarczanie hiper-targetowanych reklam 
(ekrany wyświetlające komunikaty, gdy pojawi-
my się w ich pobliżu), ale też skuteczne badanie 
widoczności ekranów (kto widział/ kiedy).

Screen Network wpisał się w ten trend propo-
nując „Mobile DOOH”, czyli narzędzie umożli-
wiające automatyczną zmianę nadawanych na 
ekranach DOOH komunikatów przy nadrepre-
zentacji grupy konsumentów znajdujących się 
przed ekranem (wykorzystanie danych z telefo-
nów komórkowych).

Ciekawym przykładem pokazującym przyszłe 
trendy jest też uruchomienie innowacyjnej pla-
cówki Carrefour w centrum handlowym Prome-
nada. Sklep jest dużym krokiem do niedalekiej 
przyszłości, w  której sklepy stacjonarne będą 
w pełni „zdigitalizowane”, a wypełnione towarem 

półki odejdą w niebyt. Klienci dzięki zainstalowa-
nym w placówce interaktywnym ekranom Digital 
Signage zyskali elastyczność i swobodę w robie-
niu zakupów. Mogą oni, będąc jeszcze na miejscu, 
domawiać niedostępne w  sklepie towary, które 
zostaną dostarczone prosto do ich domu. Zakupy 
realizowane są za pomocą telefonów komórko-
wych, gdzie każdy produkt ma swój indywidu-
alny QR Code. Kod skanujemy w  ramach usługi 
Scan&Go, a za towary płacić możemy za pomocą 
portfela telefonicznego (usługa Masterpass).

Dla Firmy Screen Network rok 2018 był rokiem 
dobrym biznesowo, okraszonym wizerunko-
wym sukcesem w  postaci zdobytej statuetki 
Mixx Awards za kampanię „Showmax w  drogę” 
dla Showmax Polska, wspólnie z agencją z naszej 
Grupy 4Fun Media, FCBBridge2Fun. A  dodatko-
wo wyróżniono nas za innowacyjną kampanię 
dla Philips Polska „Jaki kolor ma powietrze w two-
im domu?”.

REKLAMA DOOH W NATARCIU
Screen Network

2018 był dla branży DOOH w  Polsce z  pewnością czasem bardzo 
ciekawym, jeśli chodzi o rozwój nowych technologii.
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Od 2013 roku porządkujemy rozproszony 
dotąd rynek oraz umożliwiamy planowanie, 
zarządzanie i  realizowanie ogólnopolskich 
kampanii reklamowych DOOH w  czasie 
rzeczywistym, bez konieczności wcześniej-
szej rezerwacji nośników. We wrześniu 
2017 roku dołączyliśmy do struktur Jet Line.  
Powiększyliśmy w tej sposób ofertę nośni-
ków outdoorowych Jet Line o  obszar di-
gitalowy, a z drugiej strony - oparliśmy się 
na doświadczeniach sprzedażowe zespołu 
Jet Line i  w  istocie możemy skupić się na 
rozwoju platformy MyLED, w  tym przede 
wszystkim na testowaniu i wdrażaniu naj-
lepszych i  najskuteczniejszych pomysłów 
technologicznych. 

Według badania rynku przeprowadzo-
nego przez MyLED, najczęściej wykorzy-

   odliczanie czasu do nadchodzącego 
wydarzenia w  czasie rzeczywistym, czyli 
możliwość zapowiadania nadchodzących 
wydarzeń i angażowanie odbiorców, 
   łączenie DOOH z  aplikacjami mobil-
nymi i mediami społecznościowymi, czyli 
możliwość przekierowania odbiorców 
reklamy do innych kanałów komunikacji 
oraz umożliwienie im czynnego udziału 
w kreowaniu treści kampanii,
   wyświetlanie różnych treści komuni-
katów na cyfrowych ekranach w  zależ-
ności od aktualnego natężenia ruchu na 
drodze,
   łączenie kampanii DOOH z  urządze-
niami i aplikacjami mobilnymi,
   dostosowywanie komunikatów wy-
świetlanych na ekranach LED do aktualnej 
pory dnia i pogody.

stywanymi możliwościami DOOH będą: 
geotargetowanie (73%), dostosowywanie 
emitowanych treści do czasu i  lokalizacji 
(62%) oraz pobieranie z  sieci treści i  ak-
tualizowanie ich w  czasie rzeczywistym 
(60%). Opinie ekspertów potwierdzają 
również zagraniczne trendy. Są to jedne 
z  najciekawszych funkcjonalności, które 
przyciągają uwagę i budzą zainteresowa-
nie odbiorców. 

W Polsce największą popularnością cieszą 
się kampanie z  wykorzystaniem najnow-
szych technologii tj.:
   geolokalizacja, czyli dobór nośników 
pod kątem wyselekcjonowanej grupy 
odbiorców oraz wyświetlanie spotów na 
ekranach LED w  pobliżu punktów sprze-
daży,
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A oto jedna z naszych realizacji, 
kampania nagrodzona Mixx Awards:
Już za... 7 minut McDonald’s!

Na ekranach wyświetlane były  
komunikaty z informacją o czasie 
dojazdu do najbliższej restauracji. 
Emisja spotów realizowana w go-
dzinach dostosowanych do oferty 
śniadaniowej w McDonald’s (6:00-
10:00). Kampania trwała 7 dni i objęła 
zasięgiem 177 ekranów LED w Polsce. 
Możliwości wykorzystane w kampanii: 
geotargetowanie, pobieranie treści 
w czasie rzeczywistym, cross online 
z offline, API Google.

REKLAMA DOOH W NATARCIU
MyLED

Spółka MyLED jest pierwszą firmą na polskim rynku reklamy zewnętrznej, 
która stworzyła internetowy system integrujący 400 ekranów LED 
na terenie całego kraju, umożliwiając planowanie kampanii DOOH: 
zarządzanie, kontrolowanie i raportowanie działań on line.



Po dwudziestu miesiącach od zainstalowania w  lipcu 2017 r. na 
warszawskim Lotnisku Chopina cyfrowych nośników reklamowych 
można stwierdzić, że to przedsięwzięcie okazało się „strzałem 
w dziesiątkę”.

Nowe możliwości, które oferuje reklamodawcom najnowocześniejsza 
technologia cyfrowa zostały wysoko ocenione przez klientów 
JCDecaux Airport Polska zainteresowanych reklamową obecnością 
na Lotnisku Chopina. 

Praktycznie już od pierwszego dnia funkcjonowania nośników cyfrowych 
na ich ekranach są emitowane spoty bardzo wielu reklamodawców. 
Znamienne, że jeśli chodzi o zakres branżowy kampanii realizowanych 
na ekranach cyfrowych, to ich spektrum jest bardzo szerokie i zawiera tak 
różnorodne kategorie jak: telekomunikacja, elektronika, motoryzacja, 
budownictwo, usługi turystyczne, bankowość i  finanse, branża 
spożywcza, jednostki samorządowe.

Spoty emitowane na ekranach cyfrowych mają charakter samoistnych 
kampanii wizerunkowych lub produktowych, bądź są częścią kampanii 
wykorzystujących również inne, tradycyjne nośniki reklamowe lub 
rozwiązania ambientowe. 

Reklamodawcy przygotowują emitowane na nośnikach cyfrowych 
treści w  bardzo zróżnicowanej formie, tj. od statycznych plakatów 
elektronicznych poprzez animacje w stylu kreskówek do najbardziej 
wyrafinowanych spotów filmowych z  wykorzystaniem najnowocze-
śniejszych technologii. 

Podsumowując, zainstalowane w połowie 2017 r. na Lotnisku Chopina 
w  Warszawie nośniki cyfrowe zostały doskonale przyjęte przez 
reklamodawców, którzy doceniają niemal nieograniczone możliwości 
reklamowe oferowane przez technologię cyfrową. Ponadto, ekrany 
reklamowe na trwale wpisały się w  przestrzeń Terminala Lotniska 
Chopina, podnosząc jego prestiż.

Cyfrowe nośniki reklamowe na Lotnisku Chopina

www.jcdecauxairport.com.pl

Gabinet PsychoteraPii 
Promike

ul. Żurawia 43 lokal 106, 00-680 Warszawa

www.psycholog-pomoc.pl
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WIELKA BRYTANIA

Reklama zewnętrzna kolejny raz na świeczniku. Dzięki firmie Global, zmianom technologicznym, 
szerszemu dostępowi do danych dotyczących lokalnego zasięgu reklamy oraz możliwościom 
łączenia reklamy cyfrowej z  reklamą mobilną. Reklama zewnętrzna znajduje nowe sposoby, 
by przynosić zyski swoim klientom. Spodziewamy się kontynuacji dobrych zmian z  2018 
roku, który oznaczały: wzrost, inwestycje i  ekspansje. Wedle ekspertów rok 2019 będzie się 
charakteryzować: 

   Konsolidacją firm i  pomysłów, dla 
stworzenia lepszej zintegrowanej sie-
ci reklamowej. Firma Global przejęła 
inicjatywę, prezentując pomysły na 
przecięciu różnych segmentów rynku, 
z wykorzystaniem różnych platform i ty-
pów nośników. JCDecaux nie pozostaje 
w tyle, patrząc na jego plany konsolidacji 
rynku reklamy nośników usytuowanych 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz 
reklam w sieci sklepów Westfield. 

   Wykorzystaniem trendów social-
-mediów i  konwergencją mediów, 
z  uwzględnieniem szerokiego spek-
trum kanałów przekazywania informacji. 
Strategie reklamowe OOH będą coraz 
mocniej działać opierając się na zmie-
niających się trendach social-mediów. 
Reklama stanie się bardziej kontekstowa, 
odwołująca się do bieżących wydarzeń, 
niemal w  czasie rzeczywistym, a  stra-
tegie reklamowe zaczną przypominać 
te, wykorzystywane przy kampaniach 
z udziałem internetowych influencerów. 
Strategie reklamowe będą też jeszcze 
silniej bazować na emocjach i wykorzy-
staniu contentu wideo.

   Wpływem polityki na działania re-
klamowe. Brexit wywoła nowe uregu-
lowania dotyczące wielu spraw, w  tym 
regulacji dotyczących nośników reklamy 

reklamy do konkretnych miejsc. Auto-
matyzacja będzie odgrywać ważną rolę, 
ale stanie się jedynie dodatkowym na-
rzędziem pracy. 

   Wzrostem zainteresowania działa-
niami w  obrębie reklamy zewnętrznej. 
Dzięki zwiększeniu interaktywności re-
klamy zewnętrznej, z roku na rok nośniki 
reklamowe OOH stają się coraz ważniej-
szym graczem w  kampaniach reklamo-
wych firm. Godzina szczytu w  komuni-
kacji miejskiej stała się bowiem nowym 
najlepszym czasem antenowym. Naj-
ważniejsze jednak, że OOH charaktery-
zuje brak fragmentacji uwagi i inflacji od-
biorców, które są ważnymi czynnikami 
dla wskaźników prime-time’u  w  praw-
dziwych stacjach telewizyjnych. To zaś 
sprawia, że moc działania reklamy ze-
wnętrznej stale się zwiększa. Dzięki niej 
zmienia się krajobraz drogowy, centrów 
miast oraz centrów handlowych. Ale to 
zmiany w  wykorzystaniu danych doty-
czących planowania poszczególnych 
kampanii sprawią, że rynek OOH będzie 
nadal ważny, kontekstowy i  wybijający 
się z szumu informacyjnego, umacniając 
swoją pozycję.

Nick Mawditt – Managing  
Partner Talon Outdoor  
(źródło: More About Advertising)

zewnętrznej. Jedną z  nich jest impul-
sywna decyzja o zakazie standardowych 
reklam, narzucona przez burmistrza 
Londynu, która wywołała burzę w każdej 
agencji reklamowej w kraju.

   Działaniami na rzecz zwiększenia 
zaufania wobec marki. W zmieniających 
się czasach, marki jeszcze mocniej będą 
działać na rzecz zwiększenia zaufania 
klientów i  utrzymania ich przy sobie. 
Szczególnie dotyczy to marek odzie-
żowych, które coraz mocniej wchodzą 
w  świat wirtualny, ze sklepami online 
i  możliwością zakupów bez wychodze-
nia z  domu. Coraz więcej rozwiązań 
opierać będzie się zatem na łączeniu 
kampanii internetowych z  kampaniami 
osadzonymi w konkretnym miejscu, aby 
zachęcić ludzi do fizycznego pojawienia 
się w konkretnych lokalizacjach.

   Dyskusją między automatyzacją, 
a  umiejętnym wykorzystaniem danych. 
2019 charakteryzować będą też po-
głębione rozmowy na temat efektów 
reklamy w  konkretnym miejscu. Auto-
matyzacja oraz uniwersalna strategia re-
klamowa ustąpią miejsca badaniom na 
temat efektów reklamy w  konkretnych 
lokalizacjach. Głębsza analiza konkret-
nych punktów reklamowych przyczyni 
się do zwiększenia zysków z przypisania 

USA

5 trendów na 2019 rok według Nancy Fletcher, szefowej OAAA:

   Reklamodawcy pokażą się na uli-
cach na niespotykaną dotąd skalę.
„Wszystko jest tutaj w  wersji full-screen” 
– ten proroczy slogan jednej z kampanii 
reklamowych idealnie określa bieżące 
zaangażowanie firm w działania na rynku 
OOH. Słowa takie, jak „renesans” i „ważny” 
pojawiają się coraz częściej w odniesieniu 
do tego sektora rynku reklamy.

   Rynek OOH będzie rosnąć.
Środki finansowe wydawane na OOH 
będą stale rosnąć. Reklamodawcy i agen-
cje reklamowe będą nie tylko uwzględ-
niać reklamę zewnętrzną w swoich media 
planach, ale OOH stanie się kluczowym 
komponentem list zakupowych.

zjedzie się bezprecedensowo duża liczba 
przedstawicieli wszystkich najważniejszych 
firm, a sercem imprezy będą spotkania po-
święcone kobietom na stanowiskach kie-
rowniczych.

   Firmy sektora technologicznego po-
dwoją zaangażowanie w OOH.
FAMGA (Facebook, Apple, Microsoft, Google 
i Amazon) oraz inne firmy sektora technolo-
gicznego zaufały rozwiązaniom reklamy ze-
wnętrznej. W 2019 nie tylko zwiększą sprze-
daż nośników reklamowych, ale pomogą 
nam usprawnić doświadczenie sprzedaży-
-kupna z klientem.

Nancy Fletcher – CEO Out of Home 
Advertising Association of America 
(źródło: Billboard Insider™)

   Coraz więcej marek dostrzeże siłę, 
prestiż oraz wyniki z reklamy OOH.
Wszyscy wiemy, że Nowy Jork jest ważnym 
rynkiem dla reklamy zewnętrznej. Na do-
datek trzy firmy znajdujące się wśród 20-tki 
klientów, wydających pieniądze na OOH, 
mają tam swoje siedziby. Nie wolno jednak 
zapominać o  sile środka. 17-tka pozosta-
łych klientów ma siedziby rozmieszczone 
po całym kraju, od Los Gatos w Kalifornii po 
Redmond w Virginii i od Chicago w Illinois 
po Chevy Chase w Marylandzie.

   Zmiany nastąpią po kongresie w Las 
Vegas.
W  dniach 20-22 maja w  Las Vegas odbę-
dzie się kolejna konferencja branży, na którą 

FEPE O PRZYSZŁOŚCI REKLAMY OOH

Podczas Kongresu Światowej Federacji Reklamy Zewnętrznej (FEPE) 
w Sorrento w czerwcu 2018 roku podano, że reklama OOH na świecie 
odnotowała w  roku 2017 ponad 4% wzrost w  porównaniu do roku 
poprzedniego. Wzrost ten był jednak niższy aniżeli na rynku wszystkich 
mediów, gdzie odnotowano wynik lepszy o 7%.

Przedstawiciele firm i organizacji branżowych 
z całego świata debatowali przez kilka dni kon-
gresu nad możliwościami lepszego wykorzy-
stania potencjału OOH. W taki sposób, by jego 
rozwój był taki sam lub zbliżony do rozwoju 
innych sektorów rynku reklamowego.

Dyskusja pokazała, że są różne pomysły na 
działania, które mogą prowadzić do tego celu. 
Mówiono na przykład o konieczności urucho-
mienia ponadregionalnego badania dotyczą-
cego satysfakcji konsumenckiej w kontekście 
odbioru reklamy i powiązania z rozpoznawal-
nością marek.

Podkreślano także ważność usprawnienia 
i  skrócenia procesu sprzedaży reklamy OOH 

krajach. Stwierdzono bowiem, że działania 
wielu rządów w  obszarze nakładania kolej-
nych obciążeń podatkowych są w dużej mie-
rze aktami stricte politycznymi, a  nie ekono-
micznymi.

Wielu przedstawicieli firm z  całego świata 
dostrzega pilną potrzebę wprowadzenia re-
gulacji dotyczących rynku reklamy cyfrowej. 
Chodzi przede wszystkim o  lepsze planowa-
nie dla tego typu nośników i  skuteczniejsze 
zarządzenia ich wykorzystaniem. Faktem jest, 
że świat reklamy staje się coraz szybciej cyfro-
wy, ale nie można „przesadzić” z podażą tych 
nośników. Wydaje się, że problem ten może 
być silnie powiązany z  badaniem satysfakcji 
konsumenckiej i  odbiorem przekazów rekla-
mowych.

Poruszono także ważny temat tworzenia plat-
formy wymiany informacji i doświadczeń mię-
dzy firmami OOH z całego świata. Konsultacje 
wewnątrzbranżowe mogą odgrywać przy-
szłościowo istotną rolę dla rozwoju reklamy 
OOH. Nie tylko podczas kongresów FEPE, ale 
również w okresie między nimi.

FEPE OOH News

tak, by stał się równie prosty jak kupno kam-
panii online. Istotną rolę winna tu odgrywać 
większa automatyzacja tego procesu. Być 
może jednolita dla wszystkich krajów.

Stwierdzono, że w  wielu krajach istotną dla 
rozwoju reklamy OOH może być szeroko 
zakrojona dyskusja na temat implementacji 
reguł dotyczących reklamy alkoholu oraz pro-
duktów wysokocukrowych do państwowych 
wytycznych w zakresie promowania zdrowe-
go trybu życia.

Światowa Federacja Reklamy Zewnętrznej 
dostrzega konieczność włączenia się w prace 
prowadzące do ujednolicenia kwestii podat-
kowych dotyczących branży OOH w różnych 
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Londyńskie Metro z nowymi 
nośnikami LCD z „efektem wstążki“
Londyńskie Metro było jednym z pierwszych, w którym pojawiły się 
cyfrowe nośniki reklamy, rozmieszczone wzdłuż schodów rucho-
mych. Teraz nadszedł czas na unowocześnienie tego pomysłu. Firma 
Extertion Media rozpoczęła właśnie prace renowacyjne nad swoją 
siecią DEP (digital panel systems), rozmieszczoną w 16 najbardziej 
ruchliwych stacjach metra. Nowe nośniki przypominające wyglą-
dem podłużny ekran telewizora zastąpią pierwotne panele o typo-
wo pionowym układzie, na wybranych stacjach metra (dotychczas 
Picadilly Circus, King’s Cross oraz Tottenham Court Road). Nowe no-
śniki będą mogły wykorzystać „efekt wstążki”, umożliwiający oglą-
danie kolejnych elementów tej samej reklamy na rozmieszczonych 
obok siebie monitorach. Zakończenie prac na wszystkich stacjach 
metra przewidziane jest na październik 2019 roku.

/źródło: Sixteen:Nine/

Rewitalizacja Metra w Montrealu
Montreal jest kolejnym miastem, które stawia na najno-
wocześniejsze cyfrowe nośniki reklamowe w  przestrzeni 
publicznej metra. Zmiana nastąpi na trzech największych 
stacjach - Berri-UQAM, McGill, and Lionel-Groulx, dzięki 
działaniom firm Astral (spółki OOH wchodzącej w  skład 
Bell Media) oraz Transgesco (spółki wchodzącej w  skład 
Société de transport de Montréal /STM/, zarządcy metra  
w Montrealu). 

Wymiana 14 projektorów na 9 płaskich ekranów LED z tech-
nologią ultra-high definition przyczyni się do oszczędności 
prądu na stacjach oraz poszerzy portfolio zakupowe do-
stępne dla reklamodawców. Nowe ekrany mają zostać ide-
alnie wkomponowane w  dotychczasową architekturę sta-
cji. Wymieniona zostanie także seria plakatów winylowych, 
na lepszej jakości nośniki materiałowe, co zdaniem szefów 
obu firm, przyczyni się do ich jeszcze lepszej widoczności 
oraz użyteczności.

/źródło: The LEDE/

iHeart Media rozstaje się z Clear 
Channel Outdoor Holdings
Kilka miesięcy temu iHeartMedia, przygniecione ponad 20-miliar-
dowym długiem na rzecz firm zajmujących się opłatami za muzykę 
(m.in. SoundExchange czy Warner Music) wniosło wniosek o upa-
dłość i bankructwo. Co jednak najdziwniejsze – decyzja o podjęciu 
takich kroków prawnych, nie przeszkodziła szefom firmy – Bobowi 
Pittmanowi oraz Richardowi Bresslerowi zarobić dodatkowych 
pieniędzy wypłaconych w  specjalnych pakietach. Równocześnie, 
kredytodawcy zgodzili się na plan firmy na wyjście z bankructwa, 
zmniejszający zadłużenie o 10 milliardów. 

Plan, opierający się na restrukturyzacji, a konkretnie – oddzieleniu 
firmy radiowej (iHeartMedia) od firmy reklamy zewnętrznej (Clear 
Channel Outdoor Holdings /CCOH/) jest już wdrażany w życie. Peł-
ne rozdzielenie nastąpi, gdy firma-córka w pełni wyjdzie ze swoich 
problemów finansowych. Gdy to nastąpi, William Eccleshare, obecny 
szef Clear Channel International przejmie stery całego Clear Channel 
Outdoor Holdings. Jego obecne działania obejmują nadzór nad 22 
krajami na trzech kontynentach (Europa, Azja, Ameryka Południo-
wa). Nowe stanowisko pogłębi jego możliwości. Eccleshare zasiądzie 
też w Radzie Dyrektorów całego CCOH. Dotychczasowy szef Clear 
Channel Outdoor America, Scott Wellis, zostanie na swoim stanowi-
sku, podlegając Eccleshare’owi.

Do czasu, gdy iHeartMedia nie wyjdzie ze swoich problemów finan-
sowych, Pittman i Bressler pozostaną na swoich pozycjach w struk-
turach CCOH (jako CEO i CFO). Pittman w pozytywnych słowach wy-
powiedział się o planowanych zmianach, zdradzając, że dzięki temu, 
obie firmy będą mogły wykorzystać pełnię swojego potencjału.

/źródło: Digital Music News/

IBO z nową strukturą właścicielską 
i zarządem
Instytut Badań Outdooru IBO Sp. z o.o. zmienił strukturę właściciel-
ską. Firmy AMS S.A. i Ströer Polska odkupiły udziały w spółce IBO od 
trzeciego udziałowca – firmy Clear Channel Poland. W związku z tym 
30 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza IBO powołała nowy zarząd. 
W jego skład weszli Bartosz Barański i Waldemar Kruk. Jednocześnie 
Rada Nadzorcza wyraziła podziękowanie dotychczasowemu zarzą-
dowi w osobie Pawła Tyszkiewicza za kierowanie spółką w pierw-
szym etapie projektu, polegającym na przeprowadzeniu badania 
i udostępnieniu danych udziałowcom.

Waldemar Kruk: Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Executi-
ve MBA (Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Illi-
nois at Urbana – Champaign USA) oraz Szkoły Głównej Handlowej. 
Z branżą reklamową związany od 1994 roku. Współtwórca standar-
du badań czytelnictwa (PBC) i badania audytorium radiowego (Ra-
dioTrack). W latach 2004-2013 prezes zarządu spółki Polskie Badania 
Outdooru Sp. z o.o. Do listopada 2018 r. członek Rady Nadzorczej 
Instytutu Badań Outdooru sp. z o.o.

Założyciel INSIGHT PRO, firmy doradczej specjalizującej się w anali-
zach strategicznych, data-miningowych oraz narzędziach wspoma-
gających marketing sprzedaży. Obecnie Head of Business Intelligen-
ce w AMS S.A. (Grupa Agora). 

Bartosz Barański: Doświadczony badacz i  manager, związany 
z branżą badawczą od 1997 roku. Na początku kariery zawodowej 
zajmował się głównie badaniami rynkowymi telewizji, natomiast 
outdoorem od 2001 roku. W latach 2005-2006 był również dyrek-
torem warszawskiego oddziału domu mediowego Media Concept. 
W Grupie Ströer pełni funkcję Dyrektora ds Marketingu i Badań.

/źródło: IBO/

AMS City Tracker 2.0 z nowymi 
funkcjonalnościami
Jesienią 2018 roku AMS wprowadził nową wersję narzędzia 
AMS City Tracker umożliwiającego prezentację zasięgu nośni-
ków autobusowych i wizualizację oferty City Transport. 

W nowej wersji AMS City Tracker można zapoznać się z para-
metrami mediowymi kampanii takimi, jak: zasięg 1+, zasięg 
3+ oraz średnia liczba kontaktów na jednego widza, obejrzeć 
zdjęcia autobusów ze wszystkich miast objętych ofertą oraz 
sprawdzić zasięg geograficzny poszczególnych zajezdni auto-
busowych. 

 „AMS od kilku lat z sukcesem realizuje ideę smart OOH. Jej waż-
ną częścią jest rozwój narzędzi ułatwiających pracę z  naszą 
ofertą“ – mówi Arkadiusz Gawlak, Dyrektor ds. Rozwoju Ofer-
ty OOH. „AMS City Tracker z sukcesem zadebiutował ponad rok 
temu. Teraz zyskał nowe funkcjonalności, w których uwzględni-
liśmy pomysły naszych klientów zgłoszone w  pierwszym roku 
działania tego narzędzia“ – dodaje Arkadiusz Gawlak. 

Autobusy i  tramwaje są najbardziej popularnymi miejskimi 
środkami transportu. Reklama na autobusach daje unikalną 
możliwość dotarcia do wszystkich użytkowników ruchu – kie-
rowców, pasażerów, przechodniów. Zapewnia także obec-
ność w częściach miasta trudno dostępnych dla innych form 
reklamy.

Więcej o AMS City Tracker 2.0: https://youtu.be/fou9PuQT8ZE

/źródło: AMS/
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 ŁóDŹ
16 listopada 2016 r. Łódź uchwaliła jedną z pierwszych w kraju uchwał krajobrazowych. 
Podstawowe zapisy uchwały to:
   strefy – 3;
   maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
   reklama na elewacji podczas remontów – maksymalnie 30% powierzchni, pozostałą część musi stano-
wić odtworzenie elewacji, reklama może być eksponowana nie dłużej niż przez 8 miesięcy;
   reklama na elewacji – tylko w II strefie na ścianach szczytowych, nie więcej niż na 25% elewacji;
szyldy – liczba i wielkość szyldów są bardzo ograniczone i zmieniają się  w zależności od strefy, przeznacze-
nia obiektu, jego wysokości, preferowaną formą szyldów są litery przestrzenne;
   zakazy – umieszczanie reklam na banerach, reklam wolnostojących bez stałego zamocowania w grun-
cie, oraz reklamy mobilnej; 
   reklama cyfrowa – mocno ograniczona;
   murale – zakazane;
   okresy dostosowania – od 3 do 5 lat w zależności od strefy;
   warunki dostosowania – nieokreślone;
   prawa nabyte – nieuwzględnione;
aktualizacja uchwały – 1.

www.igrz.com.pl | Reklama OOH w Polsce | 41

UCHWAŁY KRAJOBRAZOWE 
W 8. NAJWIęKSZYCH 

MIASTACH (G8)
16 listopada 2018 rozpoczęła się nowa kadencja samorządu. Koniec 
poprzedniej kadencji obfitował w wiele ciekawych wydarzeń. Pora zatem 
przedstawić jak wyglądają uchwały lub prace nad nimi w Łodzi, Gdańsku, 
Szczecinie, Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach.
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 GDAńSK
Uchwalił swój kodeks reklamowy na sesji Rady Miasta 22 lutego 2018 r.   
Podstawowe zapisy uchwały:
   strefy – 8;
   maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
   reklama na elewacji podczas remontów – jest dopuszczona tylko w niektórych strefach, może 
stanowić od 30% do 100% powierzchni w zależności od rodzaju budynku, reklama może być ekspo-
nowana maksymalnie przez 12 miesięcy, raz na 5 lat;
   reklama na elewacji poza szyldami jest praktycznie zakazana;
szyldy – liczba i wielkość szyldów są bardzo ograniczone i zmieniają się w zależności od strefy, prze-
znaczenia obiektu, jego wysokości; preferowaną formą szyldów są litery przestrzenne;
   zakazy – umieszczanie reklam na banerach i siatkach reklamowych poza remontami;
   reklama cyfrowa – mocno ograniczona poza należącymi do miasta „terenami o funkcji widowi-
skowo- sportowej, której charakter wymaga niekonwencjonalnych form promocji”;
   murale – dopuszczone w niektórych strefach;
   okresy dostosowania – 2 lata;
   warunki dostosowania – częściowo określone;
   prawa nabyte – nieuwzględnione.

30 marca 2018 roku Wojewoda Pomorski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze uchylając zapisy dotyczące reklamy wyborczej, odległości reklam od niektórych 
elementów infrastruktury oraz określania sposobu utrzymania tablic i urządzeń reklamowych jako regulacji, które przekraczają upoważnienie ustawowe. 
Miasto odwołało się od decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, powołując się na błędy formalne w uzasadnieniu decyzji.
14 sierpnia br. WSA w Gdańsku uchylił w całości rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego. Wojewoda nie złożył skargi kasacyjnej do NSA.
Do WSA w Gdańsku wpłynęło 19 skarg na uchwałę krajobrazową. Pochodziły zarówno od mieszkańców jak i przedsiębiorców działających w Gdańsku.  
6 lutego 2019 roku WSA ogłosił wyrok oddalający 9 z nich. Pozostałe 10 czeka na wyznaczenie terminu rozprawy.
Gdańsk nie posiada strony poświęconej uchwale krajobrazowej. Jest to niezrozumiałe, gdyż uchwała jest zapisana w sposób tak obszerny (53 strony) i przy 
tym skomplikowany, że zrozumienie jej przez przedsiębiorcę będzie wymagało w większości przypadków konsultacji prawnych.
Z uchwałą można zapoznać się na stronach BIP: https://bip.gdansk.pl/subpages/akty_prawne/pliki/2018/URM_2018_7_1465.PDF
Łódź i Gdańsk są miastami, gdzie obowiązuje uchwała krajobrazowa, tzn. wszystkie nowe inwestycje muszą być zgodne z zapisami zawartymi w tych aktach 
prawnych. Okres dostosowania dotyczy jedynie tych lokalizacji, które istniały w momencie wejścia uchwały w życie.

Ponieważ uchwała wprowadzała nierówne traktowanie podmiotów, przekraczała upoważnienie ustawowe w wielu kwestiach i zawierała wiele innych błędów –  
11 sierpnia 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Łodzi stwierdził nieważność uchwały w całości. Wśród wielu zarzutów za najistotniejszy merytorycz-
nie należy wskazać ten, że uchwała krajobrazowa Łodzi nie wskazuje warunków dostosowania istniejących tablic i urządzeń reklamowych do zapisów uchwały oraz, 
że sprawy związane z odległościami reklam od drogi są określone w ustawie o drogach publicznych.
W połowie października Łódź złożyła skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Termin rozprawy w NSA, mimo prawie dwuletniego oczekiwa-
nia, nie został jeszcze określony. Wyrok, który zapadnie, będzie rzutował na działania w pozostałych miastach. 
Ponieważ Urząd Miasta nie chciał narażać się na konieczność wypłaty odszkodowań w przypadku ogłoszenia niekorzystnego dla siebie wyroku, Rada przegłosowała 
zmianę uchwały krajobrazowej, zmieniając termin dostosowania na trzy lata w strefie, w której pierwotnie był on określony na rok. 
W lutym 2018 Łódź ogłosiła, że przystępuje do prac nad nowym kodeksem reklamowym. 7 marca 2018 roku przyjęto uchwałę intencyjną.  Obecnie obowiązująca 
uchwała ma zostać uchylona, a na jej miejsce zostanie ustanowione nowe prawo dotyczące reklam. Na razie trwają prace projektowe, w kwietniu 2019 roku powinny 
odbyć się konsultacje dotyczące założeń, jednak projekt ma zostać pokazany publicznie dopiero na etapie wyłożenia.
Urząd miasta udostępnił stronę, na której w przejrzysty sposób można zapoznać się z aktualną uchwałą krajobrazową: https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/kodeks-reklamowy/
Tekst uchwały znajduje się pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/user_upload/uchwalal_-30112017104058.pdf

 SZCZECIN
Przed przystąpieniem do prac nad uchwałą w Szczecinie przeprowadzono szczegółową inwenta-
ryzację, która pokazała, że jedynie 19% reklam w mieście zostało ustawionych legalnie. Jako jedy-
ne miasto w Polsce Szczecin skonstruował swój kodeks na bazie istniejących planów miejscowych 
(pozostałe miasta wprowadzając uchwały reklamowe zmienią miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego).
Taka konstrukcja powoduje podział miasta na tyle stref, ile planów miejscowych zostało uchwalonych 
plus 1 – dla strefy, w której brak planu miejscowego.
Z jednej strony jest to najbardziej skomplikowany i najobszerniejszy projekt uchwały (gdyby wydru-
kować całość otrzymalibyśmy ponad 1 000 stron), jednak jeżeli wybierzemy konkretną lokalizację, 
uchwała dla tego miejsca będzie bardzo czytelna i zmieści się na 5 stronach.

Podstawowe zapisy projektu uchwały w miejscach, gdzie nie zostały uchwalone plany miejscowe:
   maksymalny format reklamy wolnostojącej – 48m2;
   reklama na elewacji podczas remontów – jest dopuszczona na całej powierzchni rusztowania przez okres 3 miesięcy, raz na 5 lat;
   reklama na elewacji – do 10% powierzchni elewacji (z zastrzeżeniami)
szyldy – na jedną działalność gospodarczą przysługuje 1 szyld o powierzchni 0,3 m2;
   zakazy – umieszczanie reklam na ogrodzeniach, terenach zielonych, urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego, obszarach wodnych, reklam na 
przystankach przekraczających 30% powierzchni wiaty;
   reklama cyfrowa – dopuszczona, z wyjątkiem reklam o niskiej rozdzielczości;
   murale – traktowane jak reklama na elewacji;
   okresy dostosowania – 2 lata;
   warunki dostosowania – częściowo określone;
   prawa nabyte – uwzględnione.

Termin wyłożenia i zgłaszania uwag do projektu minął w marcu 2017 roku. Zespół projektowy zakończył prace i przekazał gotowy dokument do Rady Miasta, 
która nie podjęła do końca kadencji decyzji o głosowaniu nad projektem uchwały. Decyzja dotycząca dalszych losów projektu powinna zapaść niebawem.
Z projektem można zapoznać się pod adresem: http://krajobraz.szczecin.pl/chapter_139000.asp



 KRAKóW
Trzykrotnie prezentował swój kodeks reklamowy – pierwszy raz wiosną 2016, drugi raz w sierpniu 2017, 
ostatni raz wyłożenie odbyło się w kwietniu 2018 roku. 
Podstawowe zapisy ostatnio prezentowanego projektu uchwały:
   strefy – 5; dodatkowo uchwała określa inne warunki dla ciągów komunikacyjnych i terenów sklepów 
wielkopowierzchniowych i stacji benzynowych;
   maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
   reklama na elewacji podczas remontów – jest dopuszczona tylko w niektórych strefach , może stanowić 
do 50% powierzchni dekoracji, reklama może być eksponowana maksymalnie przez 12 miesięcy raz na 7 lat;
   reklama na elewacji – maksymalnie 25%powierzchni elewacji frontowej parteru;
szyldy – liczba i wielkość szyldów są bardzo ograniczone i zmieniają się w zależności od strefy, wysokości 
i przeznaczenia obiektu, miejsca umieszczenia, preferowaną formą szyldów są litery przestrzenne;
   zakazy – umieszczanie reklam na ogrodzeniach;
   reklama cyfrowa – praktycznie zakazana, za wyjątkiem niektórych małych form i  ekranu o powierzchni 
ponad 5 tys. m2  zamontowanego na Tauron Arena w Krakowie, gdzie reklama jest możliwa w czasie im-
prez plenerowych
   murale – zakaz;
   okresy dostosowania – 2 lata;
   warunki dostosowania – częściowo określone;
   prawa nabyte – nieuwzględnione.

 POZNAń
Uchwałę intencyjną podpisano najpóźniej ze wszystkich miast G8: w marcu 2017, jednak prace nad pro-
jektem trwały od początku 2017 roku. Pełna wersja projektu nie została przedstawiona. W listopadzie 2017 
roku zostały przedstawione propozycje tylko niektórych zapisów do projektu uchwał. Przedstawiają się one 
następująco:
   strefy – 4;
   maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
   reklama na elewacji podczas remontów – może być eksponowana maksymalnie przez 1 rok,  ponow-
nie można ją umieścić po upływie 5 lat;
   reklama na elewacji – tylko niewielkie formy
szyldy – maksymalnie 2 szt, wielkość zależy od typu nośnika i strefy;
   reklama cyfrowa – dopuszczona jedynie na CLP;
   murale – od 5% powierzchni elewacji w zależności od strefy;
   okresy dostosowania – od 1 roku dla centrum do 5 lat poza centrum;
   warunki dostosowania – nie podano;
   prawa nabyte – nie podano.

 WROCŁAW
Jest miastem, które nie spieszy się z wprowadzeniem uchwały krajobrazowej, zapewne dlatego, że 
w roku 2014,  zanim jeszcze powstała uchwała krajobrazowa,  powołano we Wrocławiu park kul-
turowy, który uporządkował historyczne centrum miasta. Osoby przygotowujące projekt uznają, że 
kodeks krajobrazowy jest poważną regulacja prawną i nie należy się z nią spieszyć, ponieważ musi to 
być dokument rzetelny i zgodny z prawem. Pierwsze spotkanie konsultacyjne, i jak na razie jedyne, 
odbyło się we wrześniu 2017 roku. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu. Wiadomo, 
że miasto planuje wprowadzić opłatę reklamową. Prawdopodobnie w drugiej połowie marca br. zo-
stanie podany harmonogram prac zmierzających do wprowadzenie uchwały krajobrazowej.

Informacje o konsultacjach społecznych znajdują pod adresem:
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/uchwala-krajobrazowa-wroclawia-o-konsultacjach
Ze zrealizowanym projektem parku kulturowego można zapoznać się pod adresem:
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/uchwala-krajobrazowa-wroclawia-park-kulturowy

 KATOWICE
W Katowicach zaproponowano nieco odmienne podejście do tematu i rozpisano przetarg na wyko-
nanie inwentaryzacji wybranych miejsc i obszarów miasta, określenie podziału miasta na strefy oraz 
przygotowanie wstępnych założeń dla zasad i warunków na potrzeby opracowania projektu uchwały. 
Przetarg wygrała firma PwC Polska Sp. z o.o., która po wykonaniu pracy przedstawiła wnioski na spo-
tkaniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Spotkanie odbyło się  we wrześniu 2017 roku. Przed-
stawione na nim wnioski były mało precyzyjne i wykazały niewielkie zgłębienie tematu przez PwC.
30 października 2017 roku odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne. Do końca marca 2018 roku 
miała zostać przedstawiona analiza finansowa dotycząca skutków wprowadzenia uchwały krajobra-
zowej – nie została. Pod koniec ubiegłego roku miasto opublikowało wyniki konsultacji społecznych 
oraz stanowisko Prezydenta Miasta Katowice do zgłoszonych wniosków. Obecnie w Wydziale Archi-
tektury i Budownictwa trwają prace projektowe. Po ich zakończeniu i  opublikowaniu projektu plano-
wane są spotkania konsultacyjne. 

Po wyłożeniu projektu do Biura Planowania Przestrzennego wpłynęło kilkaset uwag, z których niektóre zostały uwzględnione w części lub w całości. Dokument 
opisujący sposób rozpatrzenia tych uwag liczy 175 stron. Autorzy projektu przewidywali, że uchwała będzie prezentem dla następnej kadencji samorządu – termin 
wejścia w życie uchwały został określony na 1 stycznia 2019 roku. Projekt pojawiał się w porządku obrad sesji Rady Miasta dwukrotnie: w czerwcu i wrześniu 2018 
roku, jednak za każdym razem był z niej wycofywany. Projekt został negatywnie zaopiniowany przez Komisję Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
W styczniu 2019 roku zastępca prezydenta Krakowa Jerzy Muzyk  rozpoczął działania, które mają odpowiedzieć na pytanie jaki wpływ na rynek reklamy będą miały 
zapisy uchwały. Postanowiono przeprowadzić szczegółową analizę, której niestety nie wykonano przed przystąpieniem do prac nad uchwałą. Analizowanych ma 
być 10 głównych ulic w Krakowie. Wyniki analizy powinniśmy poznać na początku czerwca. Dalsze decyzje zapadną po jej wykonaniu. Jeżeli zmiany uchwały będą 
istotne to należy spodziewać się drugiego wyłożenia.
Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie BIP: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=71173&metka=1&vReg=1

 WARSZAWA
Wielokrotnie przekładała termin prezentacji projektu uchwały krajobrazowej. Opublikowanie projektu 
nastąpiło na początku czerwca 2017 roku. Założenie, które przyświecało twórcom uchwały to generalnie 
wprowadzenie zakazu umieszczania nośników reklamowych w mieście, przy dopuszczeniu pewnych 
wyjątków i dotyczących nośników, które znajdują się w większości przypadków na terenach miejskich:  
citylightów na wiatach przystankowych oraz słupów reklamowych.
Po prezentacji projektu zebrano ponad 1 000 uwag. 19 października 2018 roku, dwa dni przed I turą wybo-
rów samorządowych ogłoszono wyłożenie projektu, niewiele różniącego się od pierwotnej wersji.

Podstawowe zapisy projektu uchwały wyglądają następująco:
   strefy – 3, dodatkowo uchwała wyodrębnia ciągi komunikacyjne;
   maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
   reklama na elewacji podczas remontów – może być eksponowana maksymalnie przez 9 miesięcy, 
raz na 5 lat;
   reklama na elewacji – tylko na elewacjach bez okien (z zastrzeżeniami);
   szyldy - liczba i wielkość szyldów są ograniczone, preferowaną formą szyldów są litery przestrzenne;
   zakazy – umieszczanie reklam na oknach, dachach budynków, przed budynkami publicznymi, w bli-
skiej odległości od siebie, na terenach ochrony konserwatorskiej i przyrodniczej i wiele innych;
   reklama cyfrowa – w dużym stopniu ograniczona możliwościami technicznymi;
   okres dostosowania – 2 lata;
   warunki dostosowania – praktycznie nieokreślone;
   prawa nabyte – nieuwzględnione.

Po wyłożeniu projektu uchwały do urzędu wpłynęło ok. 3 tysięcy uwag, z czego 2/3 powtarzalnych z szablonu opublikowanego w mediach społecznościowych. 
Obecnie trwa ich analiza. Potrwa ona prawdopodobnie do końca marca br. i zakończy się publikacją raportu.
Szczegółowy raport z konsultacji znajduje się pod adresem: http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/krajobrazowa_raport_final.pdf
Opis projektu znajduje się pod adresem: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/adnie-z-uchwa-krajobrazow
Z samym projektem można zapoznać się na stronie: http://konsultacje.um.warszawa.pl/jaka_uchwala_krajobrazowa_dla_warszawy_drugi_etap_konsultacji_spolecznych 

Miasto udostępniło stronę o kodeksie reklamowym, jednak ostatni wpis jest z października 
2017 (na dzień publikacji tekstu):
https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/uchwa%C5%82a-krajobrazowa.aspx

W lutym 2018 roku miasto opublikowało uwagi zgłoszone do założeń uchwały. Mimo że projekt nie był nigdzie zaprezentowany, wiosną jego autorzy 
zapowiadali bardzo szybkie procedowanie uchwały. W drugiej połowie roku Poznań  przekazał słupy reklamowe i wiaty przystankowe pod zarząd spółki 
miejskiej – Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Obecnie trwa wewnętrzne uzgadnianie projektu, na przełomie marca i kwietnia br. planowane są konsultacje, a potem wyłożenie projektu.
Wydział Urbanistyki i Architektury udostępnił stronę ze informacjami o pracach nad uchwałą: http://www.poznan.pl/mim/main/-,p,40312.html
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Są gminy, które dawno przygotowały projekt, czekający 
następnie na głosowanie. Rekordzistą jest Szczecin, który 
od wiosny 2017 roku ma gotowy projekt oczekujący na 
głosowanie.
 
Tzw. ustawa krajobrazowa weszła w  życie we wrześniu 
2015 roku. Od tego momentu trwają w Polsce prace nad 
uchwałami krajobrazowymi. Do tej pory – czyli w ciągu 
3,5 roku - niespełna 0,8% gmin w Polsce uchwaliło kodek-
sy reklamowe.
 
Sądzę, że dla coraz większej liczby ludzi jest oczywiste, że 
tworzenie lokalnego prawa na podstawie wadliwej usta-
wy jest przedsięwzięciem szalenie trudnym: czasochłon-
nym, kosztochłonnym. Trzeba również pamiętać, że więk-
szość małych gmin nie ma potrzeby tworzenia uchwały 
krajobrazowej. Zgodnie z  ankietą Instytutu Gospodarki 
Przestrzennej i  Mieszkalnictwa z  2017 roku - 74% gmin 
uważa, że zjawisko nadmiaru tablic i urządzeń reklamo-
wych nie występuje lub występuje w niewielkim stopniu.

Pora zrewidować pokładane w ustawie krajobrazowej na-
dzieje i  zacząć egzekwować prawo z  pomocą narzędzi, 
które istnieją od dawna: plany miejscowe, parki kulturo-
we, prawo budowlane. Alternatywą jest zmiana ustawy. 
Poza tym wszystkim należy zadbać o edukację i kształce-
nie poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. 

MARCIN MASZEWSKI  /Zarząd JET LINE/
Zespół ds. Kontaktów z Samorządami IGRZ
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Wiele gmin wycofuje się z prac nad uchwałami na róż-
nym etapie, warto zapoznać się z kilkoma przykładami:
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* Dane mogą być niepełne

UCHWAŁY KRAJOBRAZOWE  
W POLSCE (LUTY 2019)

Uchwały krajobrazowe są prawem lokal-
nym, czyli każda gmina tworzy własną 
uchwałę, własny kodeks reklamowy.

Gmin w Polsce jest 2 478. Nie ma jednego 
miejsca – katalogu, rejestru, spisu - w któ-
rym można zapoznać się z  pracami nad 
danym zagadnieniem. Informacje są roz-
proszone i  znajdują się na stronach po-
szczególnych gmin, w BIP (Biuletynie Infor-
macji Publicznej) oraz na stronach urzędów 
wojewódzkich. Niniejsze opracowanie po-
wstało przy wykorzystaniu tych źródeł oraz 
na podstawie danych, które uzyskujemy 
stale monitorując ponad 250 gmin.

Pierwszym krokiem w  procesie tworze-
nia kodeksu reklamowego jest podjęcie 
uchwały intencyjnej zobowiązującej wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta do przy-
gotowania projektu uchwały krajobrazowej. 
Dane, którymi dysponujemy, pozwalają 
stwierdzić, że na razie jedynie 16% gmin 
w Polsce podjęło uchwałę intencyjną.

W  większości samorządów na niej kończy 
się praca nad kodeksem reklamowym.

Spośród gmin, które uchwaliły uchwałę in-
tencyjną, pracę nad projektem rozpoczyna 
co piąta. Gotowy projekt lub szczegółową 
koncepcję przedstawiło co najmniej 46 
gmin. Są w  tej grupie największe miasta 
w Polsce, miasta średnie i małe oraz gminy 
wiejskie. 
 
Do kolejnego etapu - czyli wyłożenia pro-
jektu, aby mogli zapoznać się z nim miesz-

i właśnie kończy swój żywot, gdyż miesiąc 
temu Rada Miasta Ciechanowa uchwaliła 
kolejną uchwałę.

Uchwały w Łodzi, Opolu, Gdańsku, Nysie zo-
stały zaskarżone i o ich zgodności z prawem 
zadecydują Wojewódzkie Sądy Administra-
cyjne lub Naczelny Sąd Administracyjny.
 
Tworzenie zapisów niezgodnych z prawem, 
zakładanie ich zmienności już na etapie 
tworzenia, brak czytelnych zasad realizacji 
zapisów uchwały – to najczęstsze i najwięk-
sze problemy powstających uchwał krajo-
brazowych.

Gminami, w  których upłynął okres dosto-
sowania, czyli czas w  którym należy przy-
stosować istniejące tablice reklamowe do 
zapisów uchwały są: Baranów k. Lublina, 
Koronowo, Lubin, Nowy Sącz, Postomino. 
W marcu zakończy się okres dostosowania 
w  Bartoszycach i  Bochni. Oznacza to, że 
wszystkie tablice reklamowe, które nie są 
zgodne z ustaleniami zawartymi w uchwa-
le, muszą być zdemontowane. Za niezde-
montowanie takiej tablicy są przewidziane 
bardzo wysokie kary (dla tablicy 12m2 kara 
wynosi 5 880,00 złotych miesięcznie).

Gminy, które mają uchwałę krajobrazową, 
mogą wprowadzić opłatę reklamową – na 
taki krok zdecydowały się gminy: Ciecha-
nów, Kobylnica, Lubin i Baranów, przy czym 
Ciechanów i  Lubin wycofały się ze swoich 
uchwał.
 

kańcy i przedsiębiorcy - dotarły 34 gminy. Są 
wśród nich gminy, które do etapu wyłożenia 
podchodzą po kilka razy – na przykład Kra-
ków czy Gdańsk.
 
Wyłożenie jest ostatnim etapem, podczas 
którego zainteresowani mogą wnosić 
uwagi i  propozycje poprawek. Uwagi są 
następnie rozpatrywane i  w  zależności od 
decyzji osoby odpowiedzialnej za tworzenie 
projektu – wprowadzane do projektu lub 
nie. Niezaakceptowane uwagi są zebrane 
w  jednym dokumencie i  przedstawione 
do wiadomości radnych razem z gotowym 
projektem uchwały. Następnie podlega-
ją głosowaniu przez Radę Gminy razem 
z projektem uchwały, ale ich los jest raczej 
przesądzony i zazwyczaj zostają odrzucone 
w głosowaniu. 

Etap głosowania ma za sobą 20 gmin: Łódź, 
Opole, Ciechanów (dwukrotnie), Wyszków 
(dwukrotnie), Kobylnica, Baranów, Lubin, 
Kołbaskowo, Koronowo, Nowy Sącz, Nysa, 
Postomino, Gdańsk, Sopot, Suchy Las, 
Szczawno Zdrój, Janowice Wielkie, Bochnia, 
Bartoszyce, Młynary. Być może w  marcu 
2019 roku do tego grona dołączy Piaseczno, 
aczkolwiek termin ten był już przekładany.

Uchwały w Ciechanowie (pierwszy projekt), 
Kołbaskowie, Janowicach Wielkich, Nysie 
zostały w  części uchylone przez wojewo-
dów. W  przypadku pierwszego projektu 
w Wyszkowie, wojewoda uchylił dokument 
w całości jako niezgodny z prawem. Pierw-
sza uchwała krajobrazowa w Polsce powsta-
ła w  Ciechanowie 28 kwietnia 2016 roku 

https://www.asta24.pl/2017/10/28/
uchwala-krajobrazowa-podjeta/

http://www.lubin.pl/nie-bedzie-
-oplat-za-reklamy/

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/ 
7,44425,24364489,krakowskie-
klopoty-z-uchwala-krajobrazowa-
malo-reklam-tez.html



46 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl

KOLEJNY ROK SKARG NA 
UCHWAŁY REKLAMOWE

Okres ostatniego roku to przede wszystkim czas oczekiwania na 
rozpoznanie przez Naczelny Sąd Administracyjny skarg kasacyjnych od 
wyroków w sprawie łódzkiej i opolskiej uchwały reklamowej. Do tej pory 
nie doczekaliśmy się nawet wyznaczenia terminów rozpraw.

W pierwszej połowie 2018 roku, pod względem 
orzeczniczym, w zasadzie nic ciekawego się nie 
wydarzyło. Ciekawsza była druga połowa roku 
oraz początek roku 2019.

I tak, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wro-
cławiu, wyrokiem z dnia 25 września 2018 roku 
(II SA/Wr 297/18), oddalił skargę (kolejną już) na 
uchwałę reklamową dla Lubina, zaś Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Opolu, wyrokiem z dnia 
15 listopada 2018 roku, stwierdził nieważność 
uchwały reklamowej dla Nysy.

Jak wskazuje uzasadnienie wyroku WSA w Opo-
lu, powodem stwierdzenia nieważności nyskiej 
uchwały reklamowej było przede wszystkim 
niewykonanie w całości upoważnienia określo-
nego w art. 37a ust. 9 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym.1 Jak stwierdził 
WSA w Opolu w ww. wyroku, „za określenie wa-
runków dostosowania istniejących tablic reklamo-
wych i urządzeń reklamowych nie można uznać 

WSA w Gdańsku nie uznał również, aby uzasad-
niony był zarzut dotyczący naruszenia procedu-
ry stanowienia uchwał reklamowych (Gdańsk 
po pierwotnym wyłożeniu projektu uchwały do 
publicznej wiadomości, wprowadził do niego 
liczne i  istotne zmiany, jednak nie wyłożył po-
nownie zmienionego projektu). Z ustnych mo-
tywów wyroku wynika, że w przypadku uchwał 
reklamowych takiego obowiązku nie ma, albo-
wiem nie przewidują go, w odróżnieniu do pro-
cedury stanowienia miejscowych planów lub 
studium, przepisy ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. Jest to o tyle cie-
kawe, że w przypadku studium, co najwyraźniej 
przeoczył Sąd, przepisy ustawy również wprost 
nie przewidują obowiązku ponawiania ww. 
czynności. To doktryna i orzecznictwo, kierując 
się m.in. zasadą jawności procedur stanowienia 
prawa, która powinna obowiązywać w demo-
kratycznym państwie prawa, taki obowiązek wy-
wiodła. Wydaje się, że podobnie powinno być 
w przypadku uchwał reklamowych.

Sąd całkowicie zbagatelizował również podno-
szony przez pełnomocników skarżących zarzut, 
że w przypadku Gdańska, uchwała reklamowa 
delegalizuje w zasadzie ponad 90% istniejących 
nośników reklamowych (w  tym, te legalne, na 
które podmioty branży reklamy zewnętrznej 
uzyskały wymagane pozwolenia lub dokonały 
wymaganych zgłoszeń) i to w zasadzie bez żad-
nego uzasadnienia (ani bez dokonania dokład-
nych analiz, w jaki sposób uchwała reklamowa 
wpłynie na sytuację w mieście). 

Jak widać, przed podmiotami branży reklamy 
zewnętrznej jeszcze wiele pracy, aby uchwa-
ły reklamowe mogły skutecznie wpływać na 
pozytywne kształtowanie ładu reklamowego 
w miastach.

nałożonych na podmioty władające ww. obiekta-
mi obowiązków związanych z uporządkowaniem 
terenu, usunięciem elementów konstrukcyjnych 
i innych mocowań, czy uzyskania wymaganych 
odrębnymi przepisami stosownych pozwoleń czy 
zgłoszeń. Warunki i zasady określające dostosowa-
nie istniejących tablic reklamowych i urządzeń re-
klamowych (co do ogrodzeń i obiektów architektury 
zawarto odrębne uregulowania w uchwale) winny 
być w sposób jasny i precyzyjny określone w przepi-
sie. Obowiązków nałożonych na podmioty prawa 
nie można domniemywać, co oznacza, że adresat 
normy winien bez większego wysiłku odkodować 
nałożony na niego przez uchwałodawcę obowią-
zek. Uchwała winna zatem wskazywać, w jakich 
przypadkach istniejące obiekty (pylony, ekrany LED/
telebimy, billboardy ścienne, wolnostojące tablice 
reklamowe i urządzenia reklamowe, itd.) będą mu-
siały zostać usunięte, kiedy będą mogły pozostać 
w niezmienionej postaci, a kiedy będą mogły być 
w określony sposób poprzez np. zmniejszenie ich 
powierzchni, miejsca posadowienia (przesunięcia) 
dostosowane do istniejących wymogów.”

Już na początku roku 2019 (w  dniu 6 lutego 
2019 roku), Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Gdańsku oddalił skargi na uchwały reklamo-
we dla Gdańska i dla Sopotu. 

W  przypadku uchwały reklamowej dla Miasta 
Gdańska jest to o  tyle dziwne rozstrzygnięcie, 
że pomijając już nawet niejasność i  brak pre-
cyzji niektórych zapisów uchwały, pojawiły się 
wątpliwości, czy zaskarżona uchwała „obejmu-
je” swoimi zapisami obszar całej gminy (całego 
Gdańska) – załącznik graficzny pomija niektóre 
obszary zajęte przez wody powierzchniowe 
(oraz znajdujące się na tym obszarze mosty oraz 
inne przeprawy – na których często pojawiają się 
różnego rodzaju nośniki reklamowe).2

WojCIECh GWóźdź
Radca prawny
Kancelaria Dr Krystian Ziemski 
& Partners w Poznaniu

1 zgodnie z którym, uchwała reklamowa powinna określać warunki i termin dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie obiektów małej archi-
tektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych, nie krótszy niż 12 miesięcy od 
dnia wejścia w życie uchwały.
2 zgodnie z art. 37a ust. 5 upzp, uchwała reklamowa musi dotyczyć całego obszaru gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalonych przez inne 
organy niż ministra właściwego do spraw transportu.
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CO Z USTAWĄ 
KRAJOBRAZOWĄ?

W OPINII PRAWNEJ przygotowanej w maju 2018 roku przez Kancelarię Prawną 
Dr Krystian Ziemski & Partners1 dokonana została między innymi analiza 
i  ocena obowiązujących regulacji prawnych w  zakresie sytuowania reklam 
w  przestrzeni publicznej, uwzględniająca praktykę ich dotychczasowego 
stosowania przez organy samorządu gminnego. Niektóre konkluzje prowadzą 
nieuchronnie do wniosku, że regulacje te wymagają pilnej i  gruntownej 
nowelizacji. 

Funkcjonowanie ustawy zwanej powszechnie krajobrazową 
jest przykładem na to, jak w założeniu słuszna idea, niewła-
ściwie zaimplementowana przez ustawodawcę radykalnie 
zmienia swój charakter. 

Założenia części reklamowej ustawy krajobrazowej powstały 
jeszcze w 2008 roku w czasie obrad tzw. Warszawskiego Okrą-
głego Stołu Reklamowego. Niestety, poza zaadoptowaniem 
kilku słusznych postulatów WOSR, takich jak możliwość wpro-
wadzenia jednolitej dla całego miasta, niezależnej od planów 
miejscowych regulacji dotyczącej reklam, czy możliwości 
zawierania umów na reklamę w  pasie drogowym, „Ustawa 
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem na-
rzędzi ochrony krajobrazu” jest prawem ułomnym. Ogranicza 
innowacyjność w  outdoorze, praktycznie eliminując moż-
liwość umieszczania w  pasie drogowym nośników elektro-
nicznych emitujących ruchome obrazy. Wprowadza system 
opłat zdecydowanie preferujący wielkie formaty reklamowe 
oraz drakońskie kary za umieszczanie reklam niezgodnych 
z gminnym kodeksem reklamowym, które łatwo będzie omi-
jać nieuczciwym przedsiębiorcom. Wiele jej zapisów budzi 
też wątpliwości natury konstytucyjnej. 

Istnieje zatem pilna konieczność wypracowania nowych, 
kompleksowych rozwiązań w zakresie rewizji definicji ustawo-
wych współkształtujących zasady i warunki sytuowania reklam 
w przestrzeni publicznej, tak aby służyły one rzeczywistej reali-
zacji celów leżących u podstaw ustawy krajobrazowej.

Na kanwie dokonanej w ramach wspomnianej Opinii oceny 
prawnej obowiązujących przepisów prawnych w  zakresie 
sytuowania reklam w  przestrzeni publicznej, sformułować 
należy następujące postulaty de lege ferenda:

/1/
Doprecyzowanie kluczowych definicji ustawowych stano-
wiących podstawę modelu reglamentowania lokalizacji 
reklam w  przestrzeni publicznej celem zagwarantowania 
spójności obowiązujących rozwiązań oraz zapewnienia 
wymaganego konstytucyjnie standardu pewności praw-
nej adresatów obowiązujących norm prawnych, w szcze-
gólności:
   ujednolicenie definicji legalnych w  ustawach powią-
zanych, 
   wyraźne wyłącznie z  definicji „tablicy reklamowej” 
i  „urządzenia reklamowego” nośników lokalizowanych 
wewnątrz obiektów budowlanych, w  szczególności we-
wnątrz obiektów użyteczności publicznej, takich jak metro 
i przejście podziemne, 
   wyraźne wyłączenie z definicji ustawowych „tablicy re-
klamowej” i „urządzenia reklamowego” nośników służących 
reklamie obnośnej i obwoźnej (przy równoczesnej realiza-
cji postulatu oznaczonego jako punkt 2),
   wprowadzenie ustawowej definicji kryterium prawne-
go „trwałego związania z gruntem” wyznaczającego zarów-
no zasady lokalizowania reklam w przestrzeni publicznej, 
jak i zasady ponoszenia odpłatności z tego tytułu. 

1 Opinia Prawna w przedmiocie oceny obecnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie sytuowania reklam w przestrzeni publicznej 
– Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna – maj 2018.
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/2/
Wprowadzenie wyraźnych zasad, kiedy i  na jakich warun-
kach, uchwały reklamowe mogą regulować problematykę 
lokowania w  przestrzeni publicznej urządzeń wykorzysty-
wanych na cele tzw. reklamy mobilnej (wraz z  wyraźnym 
wyłączeniem spod regulacji u.p.z.p. tzw. reklamy tranzyto-
wej);

/3/
Wyraźne wskazanie, że uchwała reklamowa nie może róż-
nicować zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych poprzez odniesienia do zmiennych 
elementów przestrzeni, takich jak: front działki, powierzch-
nia działki, przeznaczenie nieruchomości, funkcja terenu, 
rodzaj prowadzonej na nieruchomości działalności gospo-
darczej;

/4/
Wprowadzenie wyraźnego przepisu wskazującego, że 
przepisy uchwały reklamowej nie naruszają przepisów od-
rębnych, w  szczególności wyznaczonych przepisami u.d.p. 
zasad umieszczania nośników reklamowych w określonych 
odległościach od zewnętrznej krawędzi jezdni; 

/5/
Wprowadzenie ograniczenia czasowego w  zakresie możli-
wości podjęcia nowej lub dokonania zmiany obowiązującej 
uchwały reklamowej uwzględniającego potrzebę zapew-
nienia bezpieczeństwa prawnego użytkowników przestrze-
ni publicznej;

/6/
Wprowadzenie większej elastyczności w  zakresie różnico-
wania uchwały reklamowej dla poszczególnych obszarów 
gminy;

/7/
Wprowadzenie możliwości wydawania przez organy gminy 
decyzji w  przedmiocie odstępstw indywidualnych od po-
stanowień uchwały reklamowej w  ustawowo określonych 
przypadkach;

/8/
Dokonanie rewizji zasad i trybu przeprowadzania procedu-
ry planistycznej poprzedzającej podjęcie uchwały reklamo-
wej, w szczególności poprzez wyraźne wskazanie, że w ra-
zie wprowadzenia do projektu uchwały zmian w  wyniku 
uwzględnienia zgłoszonych uwag czynności proceduralne 
należy ponowić w niezbędnym zakresie;

/9/
Modyfikacja instytucji opłaty reklamowej, która obecnie 
- wbrew pierwotnym założeniem - została ukształtowana 
w taki sposób, że stała się źródłem nadmiernego fiskalizmu, 
kumulując się z podatkiem od nieruchomości oraz odpłat-
nościami za nośniki reklamowe sytuowane w  pasie drogi 
publicznej;

/10/
Dokonanie zmiany zasad ponoszenia odpowiedzialności 
karno-administracyjnej z tytułu popełnienia tzw. deliktu re-
klamowego obejmującej:
   doprecyzowanie zasady kalkulacji wymiaru kary pie-
niężnej za popełnienie deliktu reklamowego w ten sposób, 
by podstawą dla kalkulacji wymiaru kary objąć tą część 
powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego służącą 
ekspozycji reklamy, która wykracza poza warunki i  zasady 
określone uchwałą reklamową, 
   wprowadzenie mechanizmów miarkowania wysokości 
kary z  wykorzystaniem ustawowo wskazanych dyrektyw 
wymiaru kary, w  szczególności poprzez wprowadzenie 
możliwości obniżenia skalkulowanej kary z uwagi na wagę 
stwierdzonego naruszenia prawa.

/11/
Doprecyzowanie przepisów dotyczących dostosowania 
istniejących w  dniu wejścia w  życie uchwały tablic i  urzą-
dzeń reklamowych, tak aby zapewniały ochronę interesów 
w toku oraz właściwą ochronę inwestycji.  
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