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Wyniki branży OOH w roku 2017 nieznacznie odbiegają od wcześniejszych prognoz. Nieco gorszego trzeciego
kwartału nie udało się zrównoważyć do końca roku, mimo dobrej sprzedaży, zwłaszcza w tranzycie i DOOH.
Zapowiada się kolejny, ciekawy rok ze względu na ważne wydarzenia i wybory samorządowe. OOH może
odegrać w nich kluczowa rolę.
Rok 2017 pokazał dobitnie, że złe i niejednoznaczne zapisy tak zwanej ustawy krajobrazowej nie dają
możliwości stanowienia przez samorządy dobrego prawa lokalnego w postaci uchwał krajobrazowych.
To wielka szkoda dla porządkowania przestrzeni publicznej, którym większość branży OOH jest żywotnie
zainteresowana. Namawiamy do szerszego dialogu społecznego i wykorzystania najlepszych doświadczeń
i standardów. W miejsce zakazów, nakazów i ograniczeń proponujemy niezmiennie zbiór prostych zasad
w ramach spójnej koncepcji. Warto spróbować rozwiązań, które sprawdziły się w większości krajów w Europie.
Walczymy o otwartość na przyjazne i pożyteczne technologie, które mogą zmienić oblicze naszych miast
i gmin. Pozwolić na lepszą komunikację społeczną i przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa oraz komfortu
pozyskiwania informacji. Wejść na drogę praktycznych działań proekologicznych. Wspomagać rozwój
gospodarczy.
Pozytywnie oceniamy zakończenie projektów badawczych rynku nośników OOH i oczekujemy, że kolejny rok
pozwoli na wypracowanie nowych zasad korzystania z potencjału OOH w Polsce.
Widzimy jak OOH staje się SMART i będziemy dążyć, aby we współpracy ze wszystkimi naszymi partnerami,
stało się to jak najszybciej.

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 publicznoprywatnego 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 komunikacji
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.

Lech KACZOŃ
Prezes IGRZ

Będziemy uczestniczyć w 10. Europejskim Kongresie Gospodarczym
Katowice, 14 – 16 maja 2018
Zapraszamy na sesję:

Jak pogodzić biznes z ładem przestrzennym i społeczną potrzebą komunikacji.
Perspektywy współczesnej gospodarki.
■ Trzy lata ustawy krajobrazowej - przegląd wdrożeń i potrzeba dobrych praktyk.
Agata LEGAT i Wojciech GWÓŹDŹ / Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k.
■ Rewolucja w komunikacji, czyli przyjazne i użyteczne technologie dla przestrzeni
miejskiej - inspiracje ze świata.
Tomasz BUKOWSKI / SAMSUNG Electronics
■ Funkcja komunikacyjna przestrzeni publicznej.
Profesor Politechniki Śląskiej Krzysztof GASIDŁO / Towarzystwo Urbanistów Polskich
■ Dyskusja z udziałem słuchaczy i zaproszonych gości.
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OOH 2017. Reklama zewnętrzna, reklama tranzytowa i reklama
DOOH - Łączna wielkość sprzedaży w trzech segmentach reklamy OOH
zamknęła się kwotą w wysokości ponad 484,3 MLN PLN i była niższa aniżeli w roku 2016 o 1,7%.

Q2 2017
140,5 mln zł
Q1 2017
99,3 mln zł

Q4 OOH 2017. Reklama zewnętrzna, reklama tranzytowa i reklama
DOOH - Estymowana wielkość sprzedaży w czwartym kwartale 2017
roku wyniosła ponad 139,4 MLN PLN. Była wyższa o 5,7% w porównaniu
do tego samego okresu roku ubiegłego.

2017
484,3 mln zł

/ luty 2018 /

OOH 2017 DOMINUJĄCE SEKTORY
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Reklama zewnętrzna, reklama tranzytowa i reklama DOOH w 2017 r.
(Y OOH 2016 = 492,6 mln zł).

Dalej w kolejności ważną rolę odgrywają posiadające dedykowane sieci
nośników reklamy firmy: Jet Line (nośniki reklamy przy najważniejszych
szlakach komunikacyjnych oraz Gigaboard (reklama wielkoformatowa
i nośniki w centrach handlowych).
Wśród firm regionalnych ponad przeciętnie liczą się firmy: Maik
(Lubelskie) oraz Outdoor3Miasto (Pomorskie).

CZAS WOLNY

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
Al. Niepodległości 227/233 lokal 105,
02-087 Warszawa
NIP 782-20-69-903
Telefon: 22 49 96 104
www.igrz.com.pl | Mail: lechkaczon@aol.pl

Blisko 82% udziałów w monitorowanych wydatkach na reklamę OOH
w Polsce posiadają cztery największe firmy: AMS, Ströer Polska, Cityboard
Media oraz Clear Channel Poland, przy czym udział firm AMS i Ströer wyniósł w 2017 podobnie jak w dwóch ubiegłych latach ponad 60%.

Q3 2017
105,1 mln zł
Q4 2017
139,4 mln zł

TELEKOMUNIKACJA

Wydarzenia Zjawiska Prognozy

ŻYWNOŚĆ

38

„Handel”, „Telekomunikacja”, „Żywność” i „Media” pozostają wiodącymi
i dominującymi sektorami reklamy OOH. Kolejne miejsce zależy od pory
roku. I tak przemiennie piąte miejsce zajmują: „Motoryzacja”, „Napoje i alkohole”, „Podróże” oraz „Czas wolny”.

MEDIA

Błędy w uchwałach krajobrazowych

HANDEL

36

21%

16%

12%

11%

8%

PODSUMOWANIE 2017

Dominujące sektory reklamy OOO w 2017 r.

Wyniki branży OOH w roku 2017 nieznacznie odbiegają od wcześniejszych
prognoz. Bardzo dobrym wynikiem w Q4, który zawdzięczamy przede wszystkim reklamie tranzytowej i DOOH, nie udało się zrównoważyć słabszych wyników sprzedaży w Q3 i w konsekwencji cały rok notuje ujemną dynamikę.

Wykorzystanie części lub całości tekstów dozwolone pod warunkiem podania źródła.
www.igrz.com.pl | Reklama OOH w Polsce
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Q1 2017
5,8 mln zł

Reklama tranzytowa. Głównymi graczami reklamy tranzytowej pozostają
dwie firmy: Business Consulting (już 30 lat na polskim rynku) oraz AMS S.A.
Dalej firmy: Ströer Polska (od maja operator reklamy w wagonach Metra Warszawskiego i zarządza także powierzchniami reklamowymi na peronach i stacjach metra), Synergic, Clear Channel Poland oraz warszawska miejska spółka
Warexpo.

Q2 2017
9,2 mln zł

2017
35,1 mln zł
Q4 2017
10,7 mln zł

TRANZYT 2017. Wielkość sprzedaży łącznie dla działań i akcji reklamowych
wykorzystujących zewnętrzne powierzchnie, jak i wnętrza taboru komunikacji miejskiej wyniosła w roku 2017 sumę w wysokości ponad 35,1 MLN PLN
i była wyższa w stosunku do 2016 roku o ponad 1,7%.
Q3 2017
9,4 mln zł

Reklama tranzytowa znajduje się nadal w trendzie wzrostowym. Przede
wszystkim dzięki innowacyjnym działaniom branży w postaci wprowadzania nowoczesnych i coraz wydajniejszych technologii. Nie bez znaczenia jest
także zmieniające się nastawienie zakładów komunikacyjnych oraz zarządców komunikacji miejskiej, którzy stali się bardziej otwarci na innowacyjne
rozwiązania.

Metro
Warszawskie

Reklama tranzytowa w 2017 r. (Y OOH 2016 = 34,5 mln zł).

Lepsze wyniki reklamy tranzytowej w 2017 roku niekoniecznie muszą być trwałym trendem. Zapewne wszyscy operatorzy ciężko pracują, aby
tranzyt miał właściwe miejsce na rynku OOH. Zarówno reklamy na zewnątrz pojazdów, jak i te wewnątrz: na ekranach LCD, w ramkach, na ekranach
smartfonów, i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – geolokalizacji i personalizacji przekazu. Najważniejszymi warunkami sukcesu są
zorientowani na nowe pomysły Klienci, ład i zdrowa konkurencja między operatorami. W minionym roku, kolejnym zresztą, o ładzie trudno mówić
dobrze, a o zdrowej konkurencji należało zapomnieć. Podcinanie gałęzi, na której się siedzi nie jest sensownym wyborem. Dopóki trwa mieszanie
w głowach Klientów, które z mediów jest bardziej niepoliczalne? - to i ich odwaga nie jest duża przy nowatorskich projektach. Kolejny rok otwiera
szanse na lepszą sprzedaż, na nowe pomysły. Czas pokaże czy je wykorzystamy. // Włodzimierz Majer, Dyrektor Zarządzający Business Consulting sp. z o.o. / XXX lat na rynku OOH

NOŚNIKI REKLAMY 2017
Wzrost liczby nośników w stosunku do ubiegłych dwóch lat jest wynikiem
rozbudowy systemu powierzchni ekspozycyjnych w ramach„roweru miejskiego”
(w kategorii „nośników małego formatu”). Ponadto odnotowujemy także wzrost
w zakresie nośników typu „citylight” (w wiatach przystankowych, wolnostojące
witryny oraz w słupach ogłoszeniowo-reklamowych). Niewielki spadek
nastąpił w ostatnim roku w zakresie nośników średniego i dużego formatu.
Spowodowany przede wszystkim działaniami administracyjnymi w niektórych
dużych miastach i aglomeracjach.
Przypominamy, że branża reklamy OOH dąży od lat do porządkowania
przestrzeni publicznej wskazując na lepsze i efektywniejsze możliwości
wykorzystanie profesjonalnych nośników reklamy w przestrzeni publicznej.
W tym procesie ważniejszy jest dialog, a nie wyłącznie rozwiązania prawne
(np. uchwały krajobrazowe). Zdajemy sobie sprawę, że rynek reklamy OOH jest
podzielony. Część firm zgadza się na zmiany pod warunkiem bezwzględnego
utrzymania swego stanu posiadania (zachowanie legalnych nośników
reklamy). W tej grupie znajdują się także firmy regionalne, dla których liczy
się przede wszystkim ich stan posiadania. Po drugiej stronie są firmy, które
uważają zmiany za konieczne i są skłonne do kompromisów na rzecz
uporządkowanego, ale przede wszystkim trwałego rozwoju. W tej grupie są
także firmy miejskie, dla których zmiany mogą oznaczać nowy podział rynku.

Busback
Warszawa
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Należy pamiętać, że we wspólnym, racjonalnym działaniu nie chodzi
o wymazanie reklamy oraz nośników reklamy z krajobrazu miast, a racjonalne
wkomponowanie ich w możliwości danej przestrzeni miejskiej.

Nośniki reklamy
/wg stanu na 31.12.2017/

Ogólna liczba
nośników
31.12.2017

Ogólna liczba
nośników
31.12.2016

Standardowe 12 m²

10 940

11 588

Frontlight 6 x 3 m

11 363

11 517

Frontlight 12 x 3

752

747

Frontlight 12 x 4

860

856

Nośniki małego formatu

25 108

22 012

Pozostałe nośniki

751

851

Citylight

21 218

20 170

Backlight 6 x 3

739

758

Backlight 8 x 4

450

458

Backlight scroll 9 m²

589

634

Pozostałe nośniki podświetlane

312

308

Łączna liczba nośników

73 082

69 899

Nośniki małego
formatu i citylight
Nośniki średniego
i dużego formatu
www.igrz.com.pl | Reklama OOH w Polsce
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RYNEK I NOŚNIKI DOOH 2017
DOOH 2017. Rynek reklamy DOOH w Polsce jest coraz lepiej, ale nadal
nie wystarczająco dobrze monitorowany. Według naszych szacunków,
łączna wielkość sprzedaży na rynku DOOH w roku 2017 wyniosła kwotę
w wysokości ponad 26 MLN PLN i była wyższa aniżeli w roku 2016 o 18%. 1

Przystanek
Wyspiański
Warszawa

Główne nośniki OOH
2000 - 2017
(504 x 238 / 600 x 300/
citylight)

60 000

Od 2000 roku łączna
liczba standardowych
nośników zmniejszyła
się o ponad 42 tysiące;
głównych nośników
o blisko 28 tysięcy sztuk.

50 000
40 000
30 000

■
■
■

504 x 238
600 x 300
Citylight

20 000
10 000

LIDERZY na
rynku głównych
nośników OOH
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0

2000

504 x 238
AMS S.A.
ponad 4 750

2017

600 x 300
STRÖER Polska
ponad 4 700

Citylight
AMS S.A.
ponad 14 200

Oferta największych firm w sektorze DOOH:
AMS S.A. – 1 950 ekranów LCD w autobusach i tramwajach komunikacji
miejskiej w Warszawie.
Clear Channel Poland – 183 monitory LCD w galeriach handlowych:
Wola Park, Arkadia, Galeria Mokotów, Wileńska, Promenada i Galeria Północna w Warszawie, Aleja Bielany, Magnolia Park i Wroclavia we Wrocławiu, Riviera w Gdyni, Posnania w Poznaniu oraz Serenada w Krakowie.
IMS Media – dostarcza usługi i nośniki reklamowe w ok. 12 000 lokalizacji
abonamentowych w kraju i za granicą i blisko 2 600 lokalizacji w Polsce.
Oferuje reklamy na nośnikach Mall TV, Instore radio oraz na innych niestandardowych powierzchniach (wielkoformatowe ekrany DS).
Jet Line – od września 2017 w ofercie są 444 ekrany LED. Ekrany znajdują
się w 186 miastach, w tym 7 spektakularnych lokalizacji w ścisłym centrum
Warszawy. Ekrany są zintegrowane w platformie MyLED, ułatwiającej planowanie, zakup i zarządzanie cyfrowymi kampaniami reklamowymi.
Screen Network – 20 489 nośników cyfrowych, w tym 34 zewnętrzne ekrany LED. Nośniki Screen Network obejmują sieci: na lotniskach i w salonach
prasowych, Lukoil, Media Markt, PKP Kasy Intercity, Saturn, Empik. W 2017
roku sieć nośników Screen Network powiększona została o lokalizacje
w sklepach Carrefour (536 ekranów w 45 lokalizacjach).
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.

Wybory
samorządowe

Wielkie
imprezy
sportowe

W odniesieniu do zewnętrznych nośników DOOH nadal odnotowujemy niesprzyjające warunki dla rozwoju ich sieci. Liczba ekranów maleje.
W końcu 2017 roku ich liczba wynosiła około 450 sztuk. Poza firmą Screen
Network do liczących się oparatorów należą firmy: IMS Media, City Service,
PMB-LED, Ledus oraz Instalbud.
1
Do wielkości sprzedaży OOH w roku 2017 wzięto pod uwagę jedynie ok. 58%
sprzedaży DOOH wygenerowanych przez firmy objęte monitoringiem.

Pomimo utrzymującego się od dwóch lat spadkowego trendu wydatków
na OOH - odnotowujemy cykliczny wzrost wielkości sprzedaży w Digital
OOH. To dobry prognostyk na przyszłość, gdyż reklama cyfrowa OOH
nie dość, że daje duże możliwości wykazania się pod względem
kreatywnego działania, to też wymaga od twórców dużej znajomości
technologicznej tego medium. Reklamodawcy coraz częściej są
zainteresowani nowymi rozwiązaniami, poszukują oryginalnych,
wyróżniających się koncepcji reklamowych. Chcą być zauważeni
i odróżnić się od konkurencji właśnie pod kątem odwagi sięgania po
nowatorskie technologicznie rozwiązania. Często bardziej zależy im na
tym, aby być zauważonym przez grupę influencerów, niż żeby zbudować
spektakularny zasięg. Coraz więcej klientów widzi możliwości jakie dają
im cyfrowe nośniki, dzięki którym przekaz reklamowy może i często jest
modyfikowany w trybie on-line. Skojarzenia cyfrowych nośników ze
świecącym ledem odchodzą więc już do przeszłości.
// Screen Network

Zintegrowana
sprzedaż OOH

3,5-5,5%
PROGNOZA 2018

PROGNOZA 2018. Rok 2018 zapowiada się interesująco ze
względu na czekające nas cykliczne wydarzenia: Zimowe Igrzyska
Olimpijskie, Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej oraz wybory
samorządowe. Wielkie imprezy sportowe zawsze wzmagają
aktywność reklamodawców w reklamie OOH, a tegoroczne
wybory samorządowe będą maksymalnie wykorzystywać jej
lokalny potencjał (tak w dużych miastach i aglomeracjach,
jak i w miastach powiatowych). Ten rok będzie również
przełomowym w zakresie wprowadzania zintegrowanych form
sprzedaży (spójne, łączne wykorzystanie wszystkich możliwości
reklamy OOH w akcjach promocyjnych i reklamowych). Sądzimy,
że część rynku jest już przygotowana na ten krok. Przewidujemy
w roku 2018 wzrost sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego na
poziomie w przedziale 3,5% - 5,5%.
// IGRZ/OOH 2017/luty 2018
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Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

MONITOROWANIE WYDATKÓW
NA RYNKU OOH W POLSCE

2013

[tys. zł]

[tys.
[tys.
[tys.
[tys.
zł]
zł]zł] zł]

[tys. zł]

2013
2013
2013
2013
2014

2013

Firma

2013

AMS

2014
2014
2014
2014
2015

Clear Channel Poland

Stroeer*
Razem

2013
2013
2013
2013
2014 58 730

160
160
160463
160
463
463463
155 818
42
670
16
16
16327
327
16
327327
21 356
10
432
58
58
58730
730
58
730730
50 647
16
062
42
42
42670
670
42
670670
42 035
140
471
10
10
10432
432
10
432432
13 162
445
155
16
16
16062
062
16
062062
15 307
140
140
140471
140
471
471471
138 004

16 327

Gigaboard
Polska
Cityboard
Cityboard
Cityboard
Cityboard
Media
Media
Media
Media

Cityboard Media

Jet Line

160 463

Clear
Channel
Poland
Business
Business
Business
Business
Consulting
Consulting
Consulting
Consulting

Business Consulting

Gigaboard Polska

16 327

2013

Cityboard
AMS
AMS
AMS
AMS Media

AMS

2014

160 463

Business
Consulting
Firma
Firma
Firma
Firma

Firma

Różne stały się również opinie dotyczące generowanych przez nas danych. Przede wszystkim ze względu na „jakość przekazywanych
danych źródłowych”, czy też „ze względu na rzetelność firm reklamy zewnętrznej w zakresie ich udostępniania”. Dysponując najlepszą
wiedzą, doświadczeniem oraz kontaktami na rynku OOH dokonywaliśmy i dokonujemy głębokiej analizy tych wszystkich danych,
niezależnie czy są w pełni udostępniane czy też w części estymowane.

2015

2016

2015
2015
2015
2015
2016

2016
2016
2016
2016

AMS
Business Consulting

Cityboard Media
AMS
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15 lat przygotowujemy i opracowujemy Raport o wielkości sprzedaży
i rynku reklamy OOH w Polsce. W ostatnich kilku latach wspólnie z Domem
Mediowym Starcom (Publicis Media). Uzupełniany własnymi analizami,
prognozami i komentarzami, także zewnętrznymi.

W ciągu tych 15 lat rynek reklamy OOH zmieniał się mniej lub bardziej dynamicznie. Zmieniało się również podejście do samego
raportowania osiąganych wyników i postępów ewentualnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wiele się wydarzyło. Począwszy od konsolidacji, a skończywszy na realizacji różnych wspólnych przedsięwzięć. Zaostrzyła się konkurencja nie tylko w zakresie oferowanych
nośników i usług, ale także w kwestii patrzenia w przyszłość i chęci dokonania na rynku zmian jakościowych. Takich zmian, które
powodowałyby wzrost znaczenia reklamy OOH na rynku reklamowym.
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W obecnym Raporcie prezentujemy zestawienie przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów dominujących firm na
polskim rynku OOH za lata 2013 – 2016, które pochodzą ze sprawozdań finansowych tych firm, zostały opublikowane i są dostępne w KRS.

[tys.
[tys.
[tys.
[tys.
zł]
zł]zł] zł]

[tys. zł]

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).

2013

Prezentowany materiał świadczy o zgodności generowanych przez nas danych o wielkości sprzedaży na polskim rynku OOH z danymi, które znalazły się w sprawozdaniach finansowych. Biorąc pod uwagę dominujące firmy, bez uwzględnienia w tym zestawieniu firm
regionalnych (w następnym raporcie postaramy się o prezentację danych także i tych firm).
Uważamy zapewne wszyscy, że reklama OOH jest ważnym medium na rynku reklamowym, efektywnym i pozostającym w kręgu
zainteresowania największych firm i reklamodawców. Dlatego nasze zaangażowanie i praca nad kwantyfikowaniem rynku OOH będą
nadal istotnymi czynnikami jego postrzegania, wykorzystania i rozwoju.
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RAPORT RYNEK REKLAMY 2017
AGENCJA MEDIOWA STARCOM
W 2017 r. wartość rynku reklamy w Polsce wyniosła 8,8 mld zł. Jest to wzrost
o 2,3% względem roku poprzedniego. Po dobrym pierwszym kwartale
(wzrost o 2,1%), w drugim i trzecim nastąpiło spowolnienie (+0,2 i 0,9%).
Czwarty kwartał 2017 nareszcie przyniósł ożywienie na rynku reklamy
adekwatne do koniunktury gospodarczej. Reklamodawcy w trzech
ostatnich miesiącach roku wydali aż o 5,5% więcej niż w tym samym okresie
przed rokiem.

Dynamika
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13,1%
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Wartość rynku reklamowego netto w Polsce w latach 2009-2017 (w mln pln)

W całym 2017 r. najwyższą dynamikę
wzrostową zanotowały wydatki na reklamę internetową (+7,9%). Wzrosła także
wartość rynku reklamy kinowej (+4,7%),
radiowej (+1,4%) oraz telewizyjnej
(+1,3%). Niewielki spadek odnotowaliśmy w przypadku reklamy zewnętrznej
(-1,7%). Mocno straciły magazyny oraz
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dzienniki – odpowiednio 8,8% i 14,1%.
Biorąc pod uwagę wolumen, najwyższy
wzrost w okresie od stycznia do grudnia
odnotowała reklama internetowa, na którą
reklamodawcy wydali o 205 mln zł więcej
niż przed rokiem. Największy wolumenowy spadek zanotowały dzienniki – 34 mln
zł. Budżety telewizyjne urosły o 54 mln zł.

* Zmiana metodologii liczenia rynku reklamy online

W całym roku dziesięć sektorów zwiększyło swoje wydatki reklamowe, a sześć
odnotowało spadki. Dwa najważniejsze
dla rynku sektory, których wartość wydatków przekroczyła 1 mld zł, czyli handel oraz produkty farmaceutyczne i leki,
wzrosły odpowiednio o 3,2% i 5,6%. Kolejne trzy sektory w rankingu wydatków

zanotowały silne spadki: żywność i finanse o 5,5% oraz telekomunikacja o 8,7%. Największy wolumenowy wzrost wygenerował sektor pozostałe który wydał na reklamę aż o 138,3 mln zł więcej niż
w 2016 roku (dynamika +27,5%). Była to zasługa dużych wydatków
na kampanie społeczne urzędów administracji rządowej, np. Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
czy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Mocno rosły inwestycje reklamowe firm PGNiG i GetBack. W internecie intensywnie promowały się firmy deweloperskie, które również są
zaliczane do sektora pozostałe.
Istotny wzrost wartości budżetów reklamowych odnotowaliśmy
także w przypadku sektora media (+97,9 mln zł, dynamika +25,6%).
W całym roku dużo w reklamę inwestowały witryny internetowe takie jak: Pyszne.pl, Booking.com, PizzaPortal.pl, Trivago czy
Showmax.
Po trzech kwartałach 2017 r. reklama zewnętrzna odnotowała spadek przychodów o 3,0%, czyli o 10,5 mln zł (uwzględniając reklamę tranzytową oraz DOOH, które są w monitoringu od 2015 r.).
Dobry czwarty kwartał pozwolił się na redukcję spadku do 1,7%
w całym roku. Największymi sektorami pod względem inwestycji
reklamowych w outdoor były handel, media i telekomunikacja.
W całym 2017 r. osiem sektorów zwiększyło swoje wydatki oraz
osiem zmniejszyło. Największy wzrost odnotowaliśmy w mediach
(+11,0 mln zł, +21,0%), głównie za sprawą dużych inwestycji w reklamę serwisów internetowych Pyszne.pl i PizzaPortal.pl. Mocno
rosły także budżety reklamowe sektorów: pozostałe (+2,7 mln zł,
dynamika +7,7%) i czas wolny (+2,6 mln zł, dynamika +8,9%).
Liderami spadków były sektory: handel (-8,4 mln zł, dynamika
-8,9%), napoje i alkohole (-6,4 mln zł, dynamika -17,8%), telekomunikacja (-5,0 mln zł, dynamika -9,0%), finanse (-2,9 mln zł, dynamika
-25,6%). Za spadki w tych branżach odpowiedzialne były cięcia budżetów Carrefour, Euro-net, Pepsi-Cola, Orange, mBank.
Liczba nośników według stanu na 31 grudnia (dane IGRZ) wzrosła
o 4,6% względem poprzedniego roku. Za wzrost w dużej mierze
odpowiedzialna jest większa liczba nośników małego formatu
w ramach „roweru miejskiego”. Wzrosła również liczba nośników
citylight (+5,2%), które są najpopularniejszą formą reklamy zewnętrznej. Rośnie także znaczenie reklamy digitalowej. Na rynku
DOOH pojawił się nowy gracz – Polsat Media AdScreen. Biuro
reklamy Polsat Media rozpoczęło współpracę ze Screen Network
i obecnie oprócz nośników indoor posiada też największą w Polsce sieć ekranów LED City.
Agencja mediowa Starcom
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BADANIA IBO
Instytut Badań Outdooru IBO Sp. z o.o. zakończył etap badawczy projektu
Outdoor Track i przekazał wyniki analiz spółkom uczestniczącym w projekcie:
AMS, Clear Channel Poland i Ströer Polska. Obecnie trwają rozmowy
o ostatecznej formie autoryzacji danych.

Outdoor Track został zrealizowany 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 Ruch przygotowane przez Biuro Inżynierii Transportu,
• dane o sposobach przemieszczania
się i zwyczajach komunikacyjnych
mieszkańców w oparciu o technologie GPS zrealizowane przez instytuty
Kantar Millward Brown oraz IPSOS,
• baza danych o nośnikach reklamowych uwzględniająca wszystkie cechy fizyczne nośników (położenie nośnika, wymiary, wysokość, odległość
od strumieni ruchu, clutter).

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 aglomeracji).
Metodologia pozwala na wyliczenie kluczowych wskaźników mediowych dla
kampanii outdorowych tj: GRP, zasięgu
i częstotliwości. Pozwoli to na efektywne
planowanie kampanii OOH.

Szczegółowych informacji o możliwości
wykorzystania Badania Outdoor Track
udzielają przedstawiciele:
AMS – Grażyna Gołębiowska
(g.golebiowska@ams.com.pl)
Clear Channel Poland – Agnieszka Szlaska
(agnieszka.szlaska@clearchannel.com.pl)
Ströer – Bartosz Barański
(bbaranski@stroeer.pl)
IBO / Warszawa, 05.03.2018

Do realizacji projektu poza ww. podmiotami zostali zaangażowani światowej
klasy partnerzy i wykonawcy: MGE Data,
Route (UK), Navteq oraz Red Research,
zapewniając na każdym etapie realizacji
procesu badawczego wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie
badań i technologii.

BADANIE WIDOWNI TABLIC
MOTORWAY
Firma Jet Line zakończyła pierwszy etap projektu badawczego„Badanie widowni
tablic Motorway”. Tablice reklamowe w należącej do Jet Line ogólnopolskiej
sieci Motorway 12 x 4 m, zyskały nowy wskaźnik: liczbę widowni.

Dzięki badaniu Jet Line może przedstawić
liczbę kontaktów generowanych przez każdy
nośnik należący do sieci Motorway - lub grupę nośników - ułatwiając w ten sposób media
plannerom projektowanie i podsumowywanie realizowanych kampanii outdoorowych.
Model badawczy może być zastosowany do każdej powierzchni OOH, której jakość i parametry spełniają standardy sieci
Motorway, należącej do Jet Line.
Projekt „Badanie widowni tablic Motorway”
został zrealizowany we współpracy agencji
badawczej PBS, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej i Jet Line. Oparto się
także o pomiary GPR, to jest badanie prowa-

dzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).
Badanie widowni tablic Motorway trwało od
kwietnia 2016 do grudnia 2017 roku. Jego
celem było policzenie widowni reklam na
billboardach sieci Motorway 12 x 4 m, a także
scharakteryzowanie osób, które miały kontakt
z nośnikiem oraz częstotliwość tych kontaktów.
Projekt składał się z trzech głównych etapów:
• wyznaczenia parametru SDR (Średni Dobowy Ruch) dla wszystkich powierzchni
Motorway,
• policzenia widowni brutto,
• wyznaczenia współczynnika widoczności
i policzenia widowni netto.

W Polsce jest 860 nośników tego formatu
(wśród ponad 73.000 konstrukcji reklamowych w ogóle - dane IGRZ). Do Jet Line należy ponad 400 nośników.
Format 12 x 4 m to największy systemowy
format reklamy, przyjęty na świecie i w Polsce. Nośniki należące do sieci są lokalizowane
przy głównych drogach krajowych i ich odcinkach przebiegających przez miasta.
Jet Line, Warszawa, 07.03.2018

Opublikowane informacje dotyczące badań rynku OOH brzmią optymistycznie. Zwłaszcza w aspekcie wdrożenia ich wyników w życie jeszcze
w tym roku. Naturalnie w procesie weryfikacji i dochodzenia do właściwego stopnia autoryzacji. Pozwoli to na ostateczny wybór drogi
udostępniania powierzchni ekspozycyjnych na nośnikach reklamy klientom. Możliwe, że uczestnicy rynku i badań zdecydują się na różne
drogi, ale jednak oparte, co ważne, na tych samych przesłankach. Ciekawi mnie tylko czy reklamodawcy, a zwłaszcza domy mediowe będą
potrafiły skutecznie korzystać z przekazywanej im wiedzy o rynku oferowanych nośników? 			
// Lech Kaczoń, IGRZ

Zgodnie z komunikatem Instytutu Badań Outdoru IBO Sp. z o.o. etap badawczy projektu Outdoor Track został zakończony. Otwartym
pozostaje pytanie jak dobrze wykorzystać uzyskane wyniki. Dotychczas, chcąc uzyskać informację o parametrach mediowych kampanii
outdoorowej, należało skorzystać z AMS Metrics. To funkcjonujące od ponad pięciu lat narzędzie dostarcza danych o kampaniach dla
wszystkich nośników, bez względu na ich położenie i właściciela – jest więc uniwersalne i praktyczne, co potwierdza sięgająca tysiąca liczba
użytkowników. AMS Metrics – bazujący na ogólnodostępnych danych model statystyczny – pomyślany był jako rozwiązanie dostarczające
informacji do czasu pozyskania precyzyjniejszych danych.
Wyniki uzyskane w badaniu Outdoor Track opierają się na rzeczywistych pomiarach ruchu i konkretnym położeniu każdego zbadanego
nośnika. Konsekwencją ich użycia będzie więc precyzyjniejsze niż dotychczas planowanie kampanii. Ostateczny model użycia danych
będzie podlegać, podobnie jak na innych rynkach, praktycznej weryfikacji. Tym samym o konsekwencjach badania dla rynku będzie można
powiedzieć dopiero za jakiś czas. 				
// Marek Kuzaka, Prezes AMS S.A.
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KOMUNIKACJA
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
STAJE SIĘ CYFROWA
O przyszłości rynku DOOH z raportu infuture hatalska foresight institute
DOOH, czyli digital out-of-home, to cyfrowa reklama zewnętrzna
i wewnętrzna. Występuje w formie ekranów, na których prezentowane
są treści reklamowe. Nośniki umieszczane są w przestrzeni publicznej,
obiektach usługowych i budynkach użyteczności publicznej oraz w środkach
transportu. DOOH można klasyfikować m.in. ze względu na wielkość i typ
nośnika, jego lokalizację, funkcje czy parametry techniczne.

Jeszcze niedawno sektor reklam out-ofhome wydawał się nieco przestarzały
i jednowymiarowy1.
Pojawiały się problemy m.in. z zaostrzonymi
regulacjami prawnymi, mierzeniem wskaźników efektywności, planowaniem kampanii
oraz zakupem samych nośników. Dziś branża
przeżywa kolejny rozkwit; pojawiają się wręcz
opinie, że nadchodzi złota era OOH (out-of-home)2.
Za rosnącym zainteresowaniem marketerów
oraz publiczności stoi rozwój technologii
w postaci digital out-of-home, czyli cyfrowej
reklamy zewnętrznej. Łączy ona w sobie tradycyjne walory outdooru (fizyczne nośniki,
dobrą ekspozycję, różnorodność formatów
i lokalizacji etc.) oraz możliwości internetowych reklam, takie jak np.: precyzyjny dobór
grup odbiorców, retargetowanie, interaktywność, dynamiczna zmiana treści, real-time
marketing, dopasowanie treści w zależności
od lokalizacji, pogody, natężenia ruchu. Jednocześnie w przeciwieństwie do reklamy
online nośnik DOOH pozostaje odporny na
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adblockery – nie można go usunąć, zablokować, pomniejszyć ani przewinąć.
Nasz styl życia również sprzyja rozwojowi
reklamy OOH, coraz więcej czasu spędzamy
bowiem poza domem. Według badań TUC
w Wielkiej Brytanii liczba osób podróżujących
ponad 2 h dziennie do pracy wzrosła o 72%
w ciągu ostatniej dekady3. Natomiast badanie „Outdoor Track” Instytutu Badań Outdooru przeprowadzone w Polsce wykazało, że
dziennie spędzamy poza domem około 3 h.
W ten sposób nieustannie wchodzimy w kontakt z reklamą zewnętrzną, m.in. podczas drogi do pracy czy szkoły, będąc na zakupach czy
w przerwie na lunch. Ostatnie lata to prawdziwy boom wydatków związanych z digital
signage – od ekranów poprzez software po
kontent. Szwedzki Berg Institute podaje, że
na koniec ubiegłego roku na świecie działało
ponad 38 mln połączonych ekranów (connected digital screens), a według szacunków
rynek ten ma rosnąć ok. 17% rocznie4.
Powstają także nowe organizacje dedykowane DOOH, takie jak The Digital Signage

Federation Global Digital Out-of-Home
(DOOH) Council w USA czy Outsmart
w Wielkiej Brytanii. Konferencje poświęcone
tej tematyce notują w ostatnich latach rekordowe liczby wystawców oraz odwiedzających. Na konferencji Integrated Systems
Europe odbywającej się w Amsterdamie
zainteresowanie uczestników digital signage (na poziomie deklaratywnym) wzrosło
z 21% w 2012 r. do 52% w 2016 r.5 Natomiast
tegoroczne Digital Signage Expo odnotowało 20-procentowy wzrost liczby odwiedzających i przyciągnęło przedstawicieli takich marek jak: Amazon, McDonald’s, Nike,
Facebook, Honda, JPMorganChase czy The
Walt Disney Company.6
Coroczne badanie prowadzone wśród media plannerów przez The Digital Place Based
Advertising Association (DPAA) również wykazało rosnącą rolę DOOH w ekosystemie
reklamowym.
Podczas ósmej edycji badania 61% respondentów deklarowało, że uwzględniło DOOH
w swoich media planach (wzrost o 11%

Berlin

względem 2015 r.). Ponadto 94% ankietowanych odpowiedziało, że planuje wydać taką
samą lub większą kwotę na cyfrową reklamę
zewnętrzną w ciągu najbliższych trzech lat.
W ślad za inwestycjami i zainteresowaniem
podążają środki na reklamę. W każdym z analizowanych krajów rynek cyfrowej reklamy
zewnętrznej wykazywał znaczący wzrost.
W ostatnim roku w Stanach Zjednoczonych
sprzedaż DOOH wzrosła o 14%7, w Wielkiej
Brytanii wydatki na DOOH zwiększyły się
z 337 mln funtów (2015) do 423 mln w 2016
r.8, a w Niemczech – według badań Nielsena
przeprowadzonych dla Digital Media Institute (DMI)9 – udział DOOH w rynku reklamy
outdoorowej wzrósł z 16% (Q1 2016) do 23%
(Q1 2017). W tym czasie wydatki na tradycyjne (niecyfrowe) nośniki pozostają na zbliżonym do siebie poziomie. Cyfrowa rewolucja w reklamie zewnętrznej tworzy nowe
sposoby wykorzystywania nośników. Stają
się one kanałami przekazu na podobieństwo telewizji i internetu, w których reklamy
wzbogacone są np. o najświeższe informacje
dotyczące pogody, polityki czy rozrywki lub

1

7

2

8

http://specialreports.oaaa.org/last25years/
Ibid.
3
https://www.tuc.org.uk/workplace-issues/work-life-balance/number-commuters-spending-more-two-hours-travelling-and-work-72
4
https://www.mediapost.com/publications/article/297163/38-million-connected-digital-signs-in-use-heading.html
5
https://www.whatech.com/iptv/news/260856-cbt706-ise-takes-australian-digital-signage-global
6
http://www.digitalsignageconnection.com/dse-2017-posts-20-increase-attendance

wieści z mediów społecznościowych podawane w czasie rzeczywistym. Także marketerzy mogą wykorzystywać DOOH do marketingu real-time i sprawiać, że wyświetlane
treści będą stanowić odpowiedzi na popularne zdarzenia mediowe. Jedną z najbardziej
znanych cyfrowych reklam posługujących się
digital out-of- -home i real-time była kampania #LookUp British Airways, w ramach której
billboard na Picadilly Circus reagował na przelatujące samoloty BA.
W innowacyjnym DOOH kluczowy jest kontekst. Reklama może bowiem zmieniać się
w zależności od: lokalizacji nośnika (np. kampania McDonald’s prezentująca rzeczywisty
czas dojazdu do najbliższej restauracji sieci),
pory dnia (jak akcja JCDecaux, którego citylight przedstawiał 24 h z życia Australijczyka),
pogody (kampania Tu od Sainsbury’s, w której
prezentowane ubrania odpowiadały obecnym warunkom pogodowym) czy rodzaju
odbiorców znajdujących się w okolicy (rosyjski oneFactor Smart Outdoor, który wykorzystywał dane socjodemograficzne zebrane od
operatorów telefonii komórkowej).

Może także wchodzić w interakcje z użytkownikami i np. umieszczać ich zdjęcia na billboardach (kampania Lego Batman) czy zachęcać do zabawy podczas czekania na autobus
(jak Have a Break firmy Kit-Kat). Zewnętrzna
reklama cyfrowa daje marketerom bardzo
szerokie spektrum nowatorskich możliwości.
Według badań Ocean Outdoor we współpracy z ośrodkiem Neuro-Insight wykorzystanie
reklamy cyfrowej zwiększa zapamiętywalność
marki względem klasycznej reklamy outdoorowej. Efekt jest dodatkowo wzmożony, gdy
wykorzystujemy animowaną treść cyfrową10.
Istotnym aspektem zewnętrznej reklamy cyfrowej jest chęć wpisania jej w miejski krajobraz
przez operatorów. W większości przypadków
jest to wymuszone przez włodarzy miast niechętnie wydających zgody na nowe nośniki
oraz tworzących rozbudowane regulacje dotyczące reklamy w przestrzeni publicznej, które określają m.in. jej liczbę, lokalizację oraz siłę
emitowanego światła. Przez to sporo outdooru
funkcjonuje w postaci mebli miejskich, np. jako
elementy wiaty przystankowej, budki telefonicznej czy interaktywnych kiosków. Zdecydo-

Global Advertising Forecast, Magna 2016.
UK Out-of-home Revenue, Outsmart & PwC 2017.
Nielsen Media Research, Nielsen 2017.
10
https://vimeo.com/70942079
9
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wanie rzadziej można spotkać wolnostojące
nośniki; wyjątkami bywają ulice handlowe, np.
Kurfürstendamm w Berlinie lub Shoreditch
w Londynie, które jest chronione mniej restrykcyjnie niż centralne dzielnice stolicy brytyjskiej.
Jednocześnie władze miast same często korzystają z nośników DOOH jako punktów informacyjnych lub dla promocji własnych inicjatyw,
np. władze Krakowa kupują przestrzeń reklamową na wielkoformatowych ekranach LED
do promowania budżetu obywatelskiego.
Niektóre polskie miejscowości stawiają własne cyfrowe reklamy OOH – na urzędzie miasta Wejherowa stoi wielkoformatowy ekran
LED, aby lepiej informować o wydarzeniach
kulturalnych, Rybnik umieścił 17 monitorów
LCD w najbardziej uczęszczanych miejscach
miasta oraz ekran na fasadzie Rybnickiego
Centrum Kultury, a do niedawna na ulicach
Gdyni specjalne citylighty wyświetlały informacje o atrakcjach turystycznych. Wiele prywatnych nośników w Paryżu czy Londynie informuje odbiorców o rozkładach komunikacji
miejskiej, opóźnieniach i ważnych zmianach.

W instytucjach publicznych często spotykane
są interaktywne infokioski, które pełnią rolę informacyjną i reklamową.
Przykładem udanej współpracy miasta z branżą reklamową jest LinkNYC. Są to interaktywne kioski, które mają zastąpić 7 500 budek
telefonicznych w Nowym Jorku. Każdy link zapewnia użytkownikom superszybki darmowy
internet, możliwość bezpłatnego dzwonienia
(w granicach USA), ładowania telefonu lub tabletu, a także dostęp do informacji o mieście
oraz numerów awaryjnych. Całość inwestycji
pokrywają reklamodawcy, którzy eksponują
swoje treści na wyświetlaczach cyfrowych.
Większość reklam DOOH za granicą ulokowana jest w miejscach powiązanych z transportem publicznym, np. na dworcach, lotniskach,
stacjach metra oraz na i w taksówkach. Wiąże
się to z dużą liczbą potencjalnych odbiorców,
długim czasem spędzonym na czekaniu, łagodniejszymi obostrzeniami prawnymi oraz
ograniczoną ilością rozpraszaczy, które mogłyby odciągnąć uwagę przechodniów od reklam. Węzły komunikacyjne zapewniają możli11

wość instalacji różnorodnych nośników – od
małych formatów przy ruchomych schodach
lub w wagonach poprzez citylighty w tunelach metra lub na dworcach po duże reklamy wyświetlane na peronach oraz w okolicy
rozkładów jazdy w dworcowych halach.
Najczęściej do obsługi całego systemu w ramach konkretnego środka transportu wyłaniany jest jeden operator, np. powierzchnie
reklamowe w londyńskim metrze sprzedaje
Exterion Media, a berlińskie przystanki autobusowe obsługuje firma Wall GmbH (należąca do JCDecaux). Lotniska to przestrzenie,
które najszybciej przeszły cyfrową rewolucję
out-of-home. Wyświetlacze towarzyszą nam
przez cały czas – od odprawy poprzez wizytę w części handlowej po odbiór bagażu.
Trendy w branży DOOH na lotniskach często
występują również na nośnikach w miastach.
Obecnie widać odejście od klasycznych świecących prostokątów na rzecz bardziej różnorodnych rozmiarów i wysublimowanych
kształtów wyświetlaczy. Są one także coraz
lepiej wkomponowane w design lotniska,
a nie tylko przybierają formę podwieszanych
telewizorów11.

1

2
3

1

2

http://www.aviationpros.com/article/12293157/three-top-trends-in-digital-signage-at-airports-in-2017

Nowy Jork

3

Wzmożone środki bezpieczeństwa w portach
lotniczych pozwalają na testowanie większej
ilości interaktywnych wyświetlaczy. W miastach
(ze względu na obawę przed wandalizmem)
występują one obecnie głównie w centrach
handlowych lub w ramach jednorazowych akcji promocyjnych.
Dzięki odpowiedniej segmentacji lotniskowe
wyświetlacze prezentują miks treści – od informacji o lotach po reklamy produktów12. Dodatkowo ich duża liczba może świetnie sprawdzić się w razie konieczności poinformowania
pasażerów o nagłych wypadkach.
Umiejscowienie DOOH w konkretnych przestrzeniach na wybranych lotniskach stanowi świetny
sposób na dotarcie do wybranych grup klientów.
Przykładem może być strefa T5 Immersion obsługująca pasażerów pierwszej klasy British Airways
na lotnisku Heathrow. Codziennie przechodzi
przez nią ok. 2000 bardzo majętnych podróżnych, do których marki chcą adresować produkty
premium. W ramach inauguracji systemu na specjalnie zaprojektowanych totemach swoje usługi
reklamuje Deloitte. Jest to pierwsza kampania
firmy prowadzona na brytyjskich lotniskach.
12

Obecnie większość sklepów na głównych
europejskich ulicach handlowych (np. Oxford
Street czy Friedrichstrasse) używa DOOH
w swoich ekspozycjach. Wyświetlacze pojawiają się zarówno w witrynach, jak i we
wnętrzach sklepów. Przodują tu operatorzy
telefonii komórkowej, sklepy z elektroniką oraz
branża modowa i kosmetyczna. Popularne są
duże formaty zwane video wall (ściana wideo)
widoczne z ulicy, choć w sklepach można też
spotkać wyświetlacze wielkości tabletu usytuowane przy kasie.
Duża ilość nośników DOOH mieści się
w centrach handlowych. Poza sklepami są
to najczęściej wolnostojące citylighty, które
promują znajdujące się w okolicy marki lub
ułatwiają nawigację po obiekcie. W sklepach
wielkopowierzchniowych można również
spotkać out-of-home TV (m.in. w restauracjach oraz delikatesach) łączące programy
tematyczne z reklamami wideo. W ramach
badań prezentowanych w raporcie „Digital Signage Future Trends 2017” aż 54% badanych
handlowców planowało w najbliższym roku
wykorzystać cyfrową reklamę out-of-home
w swojej firmie. Ponadto DOOH występuje

Monte Carlo

Londyn

Warszawa

m.in. w biurowcach (najczęściej w okolicach
lobby), w restauracjach (m.in. w formie cyfrowych menu oraz samoobsługowych kiosków),
na kampusach uniwersyteckich, w kinach,
siłowniach, barach oraz w i na arenach sportowych, a także przy drogach. W przeciwieństwie do Polski w analizowanych miastach
nie występowało duże natężenie DOOH przy
arteriach miejskich. Przykładowo w Wielkiej Brytanii nośniki cyfrowe sporadycznie
pojawiają się wzdłuż dróg dojazdowych do
takich miast jak Londyn, Manchester czy Birmingham. Branża reklamowa wypracowała
wspólne stanowisko pt. „Digital Large Format
Roadside Code”, w ramach którego zgodziła
się na ograniczenia związane z nośnikami cyfrowymi przy drogach. Każdy z nich musi m.in.
przejść audyt nadzoru drogowego, stosować
ograniczoną luminację oraz prezentować statyczne obrazy (chyba że ustalono inaczej).
Publikacja fragmentów Raportu w uzgodnieniu
z Autorem i Wydawcą:
infuture hatalska foresight institute
al. Grunwaldzka 27b, 80-309 Gdańsk
http://infuture.institute
Pełny Raport dostępny na: www.hatalska.com

Ibid.
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KOMUNIKACJA
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
STAJE SIĘ CYFROWA
Podsumowanie roku 2017 DOOH
Digital Signage to cyfrowe wyświetlacze - ekrany różnej formy i kształtu
wykorzystujące technologie takie jak LCD, LED i projekcje do wyświetlania
zawartości, takiej jak obrazy cyfrowe, wideo, media strumieniowe, strony
internetowe, dane pogodowe, menu restauracji lub tekstu. Obecne
w miejscach publicznych, systemach transportu, muzeach, stadionach,
sklepach, hotelach, restauracjach, urzędach i budynkach firmowych).

Rok 2017 był rokiem innowacyjnym, okresem wielu nowych inwestycji, rokiem szybkiego rozwoju. Ostrożnie i z nadzieją można stwierdzić , że to
również rok początku przełomu w postrzeganiu
Instore DS przez klientów i inwestorów. Klienci,
a także najemcy i zarządcy obiektów coraz bardziej
doceniają marketing i reklamę Video, którą oferuje
Instore DS. Cieszymy się że na wielu polach rozwój
Instore DS w Polsce potwierdza główne europejskie i światowe trendy tego segmentu. To bardzo
dobry, obiecujący wskaźnik na przyszłość, szczególnie w temacie zwiększenia jakości, sprawności
oraz efektywności nośników Instore DS jako dostawców informacji, elementów uatrakcyjniających
i unowocześniających przestrzeń zakupową oraz
jako efektywnych dostawców reklamy.
Dobrze dobrane, nowoczesne nośniki uatrakcyjniają zakupy (Mvix Digital Signage report 12/4/15).

Digital Signage ma ogromy zasięg oddziaływania i jest
medium zasięgowym i jednocześnie medium częstotliwości nie ustępującym innym mediom tradycyjnym
czy cyfrowym. Digital Signage dociera nawet do około
70% populacji, co jest niezwykle spektakularne, bo taki
zasięg / dotarcie można porównać już do Facebooka
czy YouTube lub innych serwisów i platform on line
(Mvix Digital Signage report 12/4/15).
Digital Signage to medium dobrze umiejscowione.
Właśnie w miejscu sprzedaży większość klientów podejmuje decyzje zakupowe. W miejscu sprzedaży aż
70% klientów potrafi zmienić swoją decyzję pod wpływem emocji i impulsu. To w miejscu sprzedaży nawet
90% kupujących decyduje się na nieplanowane zakupy. Aż 51% z nich decyzję podejmuje właśnie w sklepie.
Nawet gdy niemal co drugi klient tworzy listę zakupów,
to w czterech przypadkach na pięć, ostateczny wybór
jest dokonywany w sklepie (SHOPPING SHOW 2016).

miejsce sprzedaży jest jedynym punktem gdzie spotykają się

Posnania

produkt
Urządzenia DS zainstalowane w miejscach zakupów: galerie, centra handlowe i sklepy uatrakcyjniają zakupy i czas tam spędzony i przyciągają uwagę
kupujących / odwiedzających w bardzo wyraźnym
stopniu (Mvix Digital Signage report 12/4/15).

pieniądz

konsument

„Instore media study” przeprowadzone przez Nielsena pokazuje, iż 68% badanych zgadza się, że reklama
na nośnikach DS „wpłynęła na ich decyzję o zakupie
reklamowanego towaru w przyszłości”; 66% badanych zgadza się, że reklama na nośnikach DS buduje
"pozytywne emocje wokół reklamowanego produktu”; 44% badanych zgadza się, że reklama na nośnikach DS „ wpływa na decyzję o zakupie reklamowanego produktu zamiast produktu planowanego”.
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16% osób kupuje pod wpływem reklam w instore radiu

17% osób kupuje pod wpływem reklam w mall tv

instore radio i mall tv są skutecznymi formami reklamy
Źródło:
Millward Brown,
marzec 2016

Podsumowując „WOW YOUR AUDIANCE” – korzystaj z nośników digital, unowocześniaj swoją
przestrzeń sprzedażową, poprawiaj komunikację,
zaskocz, zainteresuj i przyciągaj konsumenta nowoczesnością i kreatywnością.
KNOW YOUR AUDIANCE – konieczne jest przeanalizowanie, a w efekcie wdrożenie wyników
badań audytorium nośników Instore. Dziś trzeba
wiedzieć, kto, ile, kiedy i jak konsumuje te media,
aby podać dokładne, wiarygodne dane reklamodawcom i dostawcom, a następnie dołączyć Instore do świata mediów mierzalnych i kupowanych
w modelu programatycznym.

Digital Signage to medium efektywne kosztowo,
o niskim koszcie dotarcia. Według amerykańskich
danych Mvix (USA), reklama w punkcie sprzedaży
jest relatywnie tania w porównaniu do innych form
reklamy – choćby ze względu na mniejszą liczbę
„pustych” kontaktów.

SHOW YOUR AUDIANCE – dostosuj swoją komunikację do miejsca, czasu, zadań i efektów. Za pomocą narzędzi, którymi już dzisiaj dysponujemy,
można przyciągnąć do sklepu dużą liczbę konsumentów

Digital Signage zostało docenione nie tylko jako
medium reklamowe ale też informacyjne. „Instore
media study”, przeprowadzone przez Nielsena dowodzi, że 77% badanych zgadza się, że reklama na
nośnikach DS jest „dobrym nośnikiem informacji
o nowych produktach”;

COOL, INNOVATIV DISPLAYS – klienci, najemcy i operatorzy lubią innowacje. Uatrakcyjnianie
przestrzeni i komunikacji to wyzwanie także dla
producentów urządzeń DS. Spektakularnie, większe i bardziej innowacyjne nośniki to przyszłość
branży Instore DS.

Jako jeden z liderów branży Instore
Digital Signage z optymizmem patrzymy
w przyszłość tego segmentu.
Zauważamy kilka istotnych elementów, które mogą
znacznie przyspieszyć ten fakt. Nie chcemy skupiać
się na wymogach legislacyjnych jak zakaz handlu
w niedziele czy RODO. To dotyczy całego rynku.
Skupiamy się raczej na możliwościach i szansach.

Naszym zdaniem, przed całą branżą Instore
DOOH stoją wielkie wyzwania, ale też wielkie
możliwości, które przedstawiamy poniżej:
ATRACT YOUR CUSTOMER czyli „zakupy to radość”– Producentom i sprzedawcom niezwykle
zależy aby zakupy były coraz bardziej ekscytujące.
Obok standardowych elementów uatrakcyjniania
tego momentu, handlowcy poszukują możliwości
wyróżnienia się oraz przebicia się z komunikacją
przez informacyjny bałagan w punkcie zakupu.
Dobrze dobrane nośniki Instore DS, wzbogacone
o właściwy kontent informacyjny, neutralny i reklamy, to dobre remedium.
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MORE RESPONSIVE & PERSONALIZED – to oczywisty kierunek dla wszystkich branż komunikacji
i reklamy. Personalizacja i interakcja to droga do
zwiększenia efektywności komunikacji, czyli liczby transakcji, znajomości marki czy budowania
zwiększonej „odwiedzalności” danego miejsca.
ATTRACTIVE NEUTRAL IN STORE DS CONTENT
– badania europejskie wykazują jak bardzo właściwie dobrany kontent neutralny wpływa na oglądalność reklam komercyjnych. Prognoza pogody,
imieniny czy też wieści z wielkiego świata interesują większość ludzi, przyciągają wzrok i dzięki nim
budować można oglądalność innych materiałów
BE SMARTER, BE FASTER = SYNERGY IN COMMUNICATION PROCESS – Synergia Instore DS z kontentem, danymi i innymi nośnikami komunikacji to
lepsza integracja i performance promocji. Mądrze
dobrana synergia, sprytna promocja krzyżowa
wsparta dobrą znajomością konsumenta, to promocja z zupełnie innej, już cyfrowej bajki .
Wojtek Piwocki, IMS S.A.
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KOMUNIKACJA
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
STAJE SIĘ CYFROWA
OPINIE

Nie ma innej perspektywy, poza rozwojem cyfrowych nośników. Może niekoniecznie przybywać musi ekranów, koło których przechodzi się już teraz„mimo”, ale bez wątpienia przyszłością będą smartfonowe aplikacje,
także te, które uzupełniają treści lub zastępują tradycyjną infrastrukturę OOH. Aplikacji wykorzystujących do
komunikowania beacony, geolokalizację,„czytanie obrazów”, łączące światy, trochę już jest. Brakuje zdecydowanych Klientów, którzy wyzwolą się spod„telemetrii”, a za tytuł prekursora gotowi są ponieść ryzyka sukcesu.
// Włodzimierz Majer, Business Consulting

Reklama zewnętrzna jest dynamicznie rozwijającym się medium na świecie. Dzięki technologii przeżywa swój wielki rozwój i znajduje nowe zastosowania. Przez ostatnią dekadę liczba cyfrowych nośników
wzrosła z 3% w roku 2005 do ponad 27% w roku 2015 wszystkich nośników reklamy zewnętrznej na
świecie. Rośnie popyt klientów na tę formę reklamy. Clear Channel ma obecnie ponad 10 000 ekranów
cyfrowych na 16 rynkach.
Ale to wszystko ma miejsce dzięki dobrym regulacjom i partnerskiej współpracy z Miastami.
Na świecie to Miasta są zainteresowane wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań, opierając się na strategii zrównoważonego rozwoju. Zastosowanie nowych technologii jest zgodne z różnymi programami,
począwszy od programów związanych z ochroną środowiska do programów dotyczących bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Poza tym inteligentne matryce pozwalają na wykluczenie ewentualnej
uciążliwości tych nośników dla otoczenia (inaczej niż w wypadku nośników cyfrowych stosowanych
wcześniej). Nowoczesne ekrany cyfrowe to estetyka i jakość. Polskie Miasta nie dostrzegają jeszcze tego
trendu i tej szans. Nie sięgają po najlepsze rozwiązania i korzyści, które niosą. Idą raczej w kierunku ograniczeń i zakazów.
Clear Channel w Polsce rozpoczęło rozwój sieci cyfrowych nośników już w 2014 roku. Począwszy od lokalizacji w galeriach handlowych premium. Przede wszystkim ze względu na atrakcyjność widowni jaką
oferują klientom. Także dzięki uporządkowanej przestrzeni i zasadom współpracy. // Clear Channel Poland

Polski rynek OOH w zakresie cyfrowych nośników reklamy zewnętrznej zapewne będzie się rozwijał obserwując trendy z rynków europejskich. Wg wielu raportów w Polsce udział nośników cyfrowych do nośników
klasycznych OOH na obecną wynosi zaledwie 0,7%. Na obecną chwilę koszty zakupu i utrzymania cyfrowych nośników niestety są wielokrotnie wyższe od klasycznych nośników OOH co zapewne wpływa na
niski udział w rynku. Technologia cyfrowa staje się coraz lepsza i bardziej przystępna cenowo co zapewne
wpłynie też na rozwój tej części OOH.				 // Łukasz Zaręba, Globart Białystok

Mimo ogólnego spadku sprzedaży reklamy zewnętrznej - o ok 1,7% w stosunku do roku poprzedniego - kwoty przeznaczone na DOOH odnotowują wzrost i to aż o 18% (4 mln PLN). Jest to duży sukces
zważywszy, że liczba ekranów LED w stosunku do roku 2016 zmalała o 10%.

Stosowanie nowoczesnych technologii jest dzisiaj koniecznością. Przy czym technologia to nie tylko cyfrowe
ekrany. Dotychczasowe doświadczenia z DOOH w Polsce pokazują, że zarówno władze miast, jak i reklamodawcy oczekują jakościowego skoku. Potrzebne jest więc wykreowanie nowego, lepszego standardu
cyfrowej komunikacji w przestrzeni publicznej. Dla rozwoju reklamy DOOH kluczowe będą budowa cyfrowych nośników nowej generacji oraz inteligentne łączenie reklamy analogowej z rozwiązaniami cyfrowymi.
Dzięki digitalizacji, OOH ma możliwość bycia medium kontentowym, dostosowującym się do kontekstu
czasu, miejsca i okoliczności, będącym nie tylko nośnikiem reklamy, ale także informacji. Jednocześnie dzięki
stosowaniu nowoczesnych technologii outdoor może proponować rozwiązania proekologiczne, tak ważne
w funkcjonowaniu dzisiejszych społeczeństw.			 // Marek Kuzaka, Prezes AMS S.A.
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Warto także zauważyć, że według badań opublikowanych przez Advertising Association / Warc Expenditure Report, wydatki przeznaczone na cyfrową reklamę zewnętrzną 2020 roku będą stanowić ponad
50% środków przeznaczonych na OOH. Potencjał DOOH przejawia się w innowacyjnych technologiach,
które w połączeniu z kreatywnością tworzą ogromne możliwości dla docierania do adresatów komunikacji skutecznie i nieinwazyjnie.
Chcielibyśmy, aby rynek cyfrowych nośnikow reklamy mógł się rozwijać. Z jednej strony są jednak firmy
reklamowe - dostawcy rozwiązań i urządzeń OOH, a z drugiej prawo, pozwolenia, kwestie legislacyjne.
Przy okazji prac toczących się przy tzw. ustawie krajobrazowej u osób, które decydują o tym, jak będzie
wyglądała komunikacja w przestrzeni za kilka miesięcy czy lat, obserwujemy raczej niewiedzę i niechęć
do poznawania trendów. Miejmy nadzieję, że to nastawienie szybko się zmieni.
// Agnieszka Maszewska, Jet Line
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Cyfrowe nośniki reklamowe to na pewno przyszłość dla branży OOH. Patrząc jak funkcjonują w krajach
Europy Zachodniej, jesteśmy zdania, iż jest to również słuszny kierunek dla polskiego rynku OOH. Głównym
czynnikiem (oprócz kwestii prawnej, tj. zapisów uchwał krajobrazowych), który będzie mieć wpływ na dynamikę rozwoju, jest bariera technologiczna, a tym samym wysoki koszt zakupu takich nośników. Koszty te
są niewspółmierne z cenami sprzedaży kampanii reklamowych, które można wygenerować na tego typu
nośnikach. Zwłaszcza dla lokalnych firm reklamowych, które specjalizują się w reklamie plakatowej.
// Jakub Szlezyngier, Koneser Kraków

W 2018r. przewidujemy dalszy rozwój sieci nośników Plener Media. Wiąże się to z zapotrzebowaniem ze
strony klientów i nasyceniem dotychczasowego rynku. Klienci oczekują estetycznej ekspozycji na nośnikach
o podwyższonej jakości, stąd też kładą nacisk na aspekt atrakcyjności lokalizacji, konstrukcji i ekspozycji. Nasze
nośniki spełniają te wymagania, niemniej zdecydowaliśmy, iż w 2018 r. część konstrukcji w podstawowym
standardzie przebudujemy na premium. Ten rok to również inwestycja w rozbudowę i powiększenie drukarni wielkoformatowej, która to w znacznym wymiarze uzupełnia ofertę naszych usług OOH.
W naszej opinii w 2018 roku będzie kontynuowany trend optymalizacji dotarcia do klienta ostatecznego.
Realizowany będzie przez: przemyślany sposób doboru formatów oraz korelację z innymi kanałami komunikacji (digital, w tym mobile oraz social media i telewizję). Przekazy reklamowe bazować będą na koncepcjach wywołujących szum medialny. Klienci coraz chętniej sięgać będą po niestandardowe aktywności na
formatach OOH.
// MAIK

W związku ze spadkiem obrotów na tradycyjnych nośnikach reklamowych, przedstawiciele branży planują
zapewne wejście w sferę DOOH i będą podmieniać tradycyjne nośniki na ekrany cyfrowe. Jak szybko to się
stanie determinuje fakt uchwalenia uchwały krajobrazowej w Warszawie. Wiele firm czeka zapewne w blokach startowych. Próg wejścia w ten sektor jest w obecnej chwili wysoki, gdyż klientom nie chodzi tylko
o sam ekran i odtworzenie spotu. Oczekuje wykorzystania go w innowacyjny sposób. Cyfrowe nośniki to
przyszłość rozwoju OOH, ale pamiętajmy, że muszą one być częścią zintegrowanego, nowoczesnego systemu spinającego najnowsze technologie z inteligentnym zarządzaniem kontentem klienta w czasie rzeczywistym. Nie każda firma z branży OOH jest więc na to przygotowana.

NOWE MOŻLIWOŚCI
NOWE PERSPEKTYWY

Dodatkowo Ustawa krajobrazowa jest ogromnym problemem dla każdego przedsiębiorcy działającego
w sektorze szerokorozumianego OOH. Jeśli urzędnicy nie spojrzą na rozwój nowych technologii jako na
szansę, a nie zagrożenie, to rozwój cyfrowych nośników reklamy w Polsce może być mocno ograniczony.
// Screen Network
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Począwszy od 2017 roku, wszystkie
ekrany z własnego portfolio dostępne są do zakupu on-line, za pośrednictwem platformy Adform.

Rok 2017 dla wielu firm, z którymi mam zaszczyt współpracować, upłynął pod znakiem planowania nowych
sposobów wykorzystania przestrzeni reklamowej. W znamienitej większości pomysłów pojawiał się „Digital Out
of Home”, jako ten, który niesie perspektywę wyróżnienia się z komunikacją własnej marki, promowanych produktów czy usług.
Czy jest to konieczne? W gąszczu informacji dostarczanych przez plakaty, tablice, słupy, płoty, siatki na elewacji,
witryny sklepów, każdy sposób, który przykuje uwagę klienta do właściwego komunikatu wydaje się być dobry.
Nowe, przyjazne technologie prezentowania obrazu, ekrany LED, monitory profesjonalne, wideo walle, totemy,
czy urządzenia dotykowe w tej „walce nośników” dają wiele narzędzi. Operując nasyconymi kolorami, dynamiką
obrazu, dostosowując poziom oświetlenia do warunków zewnętrznych marketer reaguje na zmieniające się
otoczenie i może wchodzić w interakcję z potencjalnym klientem.
Zawartość (ang. Content) też bywa zmienna. Nie ma konieczności prezentowania kolejnych druków z funkcjami nowego, wprowadzanego produktu. Z wykorzystaniem zdalnego zarządzania i połączenia internetowego
tworzone są harmonogramy pełne treści promocyjnych dostarczonych przez marketera, a następnie dystrybuowane w ciągu sekund do najdalszych zakątków kraju.
Takie rozwiązania znajdują już zainteresowanie nie tylko w branży reklamowej, ale i wśród pracowników samorządów odpowiedzialnych za organizację krajobrazu. Dlaczego? Możliwość wyświetlenia np. sześciu reklam
w jednym miejscu w tym samym czasie, bez równoległego mnożenia instalacji to wyzwanie, któremu można
sprostać właśnie za pomocą nowoczesnej technologii.
Dzięki rozwiązaniom cyfrowym można znacząco wpłynąć na ilość nośników reklamowych jako takich. Przy korzystaniu z inteligentnych rozwiązań dopasowujących jasność wyświetlanego obrazu do pory dnia redukujemy
emisję światła do niezbędnego minimum i wpływamy pozytywnie na krajobraz.
Te zdobycze technologii są już dostępne i z dumą obserwuję jak od drugiego półrocza 2017 pojawiają się kolejne instalacje udawadniające, że współczesny ekran cyfrowy nie ma nic wspólnego z przydrożną diodą zainstalowaną dekadę temu.
// Tomasz Bukowski, Kierownik rynku rozwiązań Digital Out Of Home, Samsung Electronics Polska / t.bukowski@partner.samsung.com

Kiedy zaczynamy mówić o nowoczesnych technologiach i ich wykorzystaniu w przestrzeni publicznej na potrzeby komunikacji społecznej, zawsze podkreślam, że dzisiejsze rozwiązania w tym zakresie są niezwykle pożyteczne
i przyjazne otoczeniu. Ekrany i nośniki cyfrowe emitują już w kilkudziesięciu miastach na całym świecie: informacje kryzysowe i ostrzeżenia, informacje drogowe i komunikacyjne, komunikaty porządkowe, pokazują spoty
promujące różne akcje kulturalne, sportowe i społeczne, wyświetlają także reklamy produktów, usług i wydarzeń.
Pierwsza duża sieć zewnętrznych ekranów cyfrowych powstała wzdłuż głównych dróg amerykańskiego stanu
Massachusetts. W 2013 roku posłużyła emisji komunikatów oraz wyprzedzających informacji o zbliżających się
nawałnicy i burzy śnieżnej. Dzięki nim tysiące podróżujący zdążyło schronić się w wyznaczonych miejscach i uratować się przed śmiercią. System zadziałał potem jeszcze dwukrotnie. W tym samym roku, po zamachu terrorystycznym w czasie Maratonu Bostońskiego, kiedy zamknięto miasto i poinformowano ludzi by nie wjeżdżali do
centrum. Dwa lata później, kiedy cyfrowe ekrany i pokazywane na nich komunikaty przyczyniły się do schwytania groźnych przestępców, którzy uciekli z więzienia. Na co dzień ekrany służą głównie emisji reklam i informacji.
Szybko zainstalowano podobne ekrany w innych miastach Stanów Zjednoczonych, między innymi w Denver,
Chicago, Los Angeles i na Florydzie. W Europie spotkamy je między innymi w Berlinie, Dreźnie, Mediolanie, Londynie, Oslo, Paryżu, Wiedniu i wielu innych. Ich sieci rozwijają się także w azjatyckich metropoliach i w Australii. Są na
ulicach miast Ameryki Południowej, w której prekursorem takich pożytecznych zmian było brazylijskie São Paulo.
Ekrany i nośniki przy drogach oraz w samych miastach emitują stałe obrazy z elementami animacji. Zastosowanie inteligentnych matryc sterujących natężeniem światła, dostosowujących poziom luminacji do rzeczywistych warunków atmosferycznych, nie jest w Polsce szerzej znane. Dotychczasowe doświadczenia z przestarzałymi technologiami wpływają negatywnie na korzystanie z najnowszych osiągnięć w tym zakresie. A te są nam
przyjazne i ekologiczne. Są w czasie szybko zmieniającego się świata coraz bardziej potrzebne. Sądzę, że już
w niedalekiej perspektywie będą po prostu koniecznością.
// Lech Kaczoń, IGRZ
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JCDecaux, światowy lider w branży reklamy OOH, wprowadził na
Lotnisko Chopina w Warszawie najnowocześniejsze nośniki cyfrowe.
Rok 2017 był przełomowy dla JCDecaux Airport Polska, firmy która stworzyła i zarządza
systemem reklamy na warszawskim Lotnisku
Chopina. Oprócz istniejących już i cieszących
się dużym powodzeniem u reklamodawców
różnego rodzaju tradycyjnych nośników reklamowych oraz rozwiązań ambientowych, we
wszystkich strefach terminala Lotniska Chopina pojawiły się nowoczesne nośniki z panelami
cyfrowymi.
Wprowadzona przez JCDecaux „cyfryzacja”
reklamy na warszawskim lotnisku może być
uznana za modelową zarówno pod względem odpowiednio dobranej dla wielkości terminala lotniska ilości nośników, perfekcyjnej
lokalizacji wszystkich nośników względem
dróg pasażerów i wreszcie wysokiej estetyki
totemów oraz ich harmonizacji z wystrojem
terminala.

Ogółem zainstalowano 29 ekranów. Wszystkie
nowe nośniki cyfrowe pozwalają emitować zarówno różne animacje jak i spoty filmowe w doskonałej rozdzielczości HD.
26 ekranów jest zintegrowanych w 80” wolnostojących totemach typu iVision. Nota bene jest
to jedyna reklamowa sieć w Polsce składająca się
z największych będących w komercyjnym użyciu
ekranów LCD. Dzięki przemyślanej i precyzyjnej
lokalizacji sieć 80” ekranów obejmuje swoim
zasięgiem 100% pasażerów oraz znaczną część
osób towarzyszących czy odwiedzających Lotnisko Chopina.
Odpowiednia lokalizacja pozwala także reklamodawcom kierować swoją komunikację marketingową do precyzyjnie wybranych grup pasażerów
/ odbiorców np. wg podziału na przylatujących
i odlatujących.

Doskonałym uzupełnieniem podstawowej sieci totemów 80” są 3 wielkoformatowe (ponad 5 m2 każdy)
nośniki typu TV Wall, które są pozycjonowane w kategorii premium. Zlokalizowane w trzech strategicznych
punktach przestronnej hali odlotów lotniska, dzięki
imponującej wielkości ekranom są doskonale widoczne dla pasażerów – adresatów przekazu reklamowego.
Warto podkreślić, że nowe totemy cyfrowe tworzą
jedyny w ogólnopolskiej skali całościowy system
nośników zainstalowanych w unikalnej przestrzeni,
jaką jest terminal lotniska, gwarantujący spójny i jednorodny przekaz reklamowy do bardzo atrakcyjnej,
wyselekcjonowanej grupy odbiorców.
Klienci JCDecaux Airport Polska, zainteresowani
reklamą na Lotnisku Chopina w Warszawie, zyskali
właśnie nowoczesną platformę komunikacji zapewniającą praktycznie nieograniczone możliwości zarówno kreacji jak i przekazu.

Magazyn o skutecznej reklamie

Zapytaj o reklamę: redakcja@oohmagazine.pl

Czytaj online!

www.oohmagazine.pl

Uchwały krajobrazowe
w 8 największych
miastach (G8)
Przegląd sytuacji dotyczącej działań podjętych przez osiem największych
miast w zakresie procedowania nad wdrożeniem „uchwał krajobrazowych” –
stan na dzień 28 lutego 2018 roku.

§

KRAKÓW

Dwukrotnie prezentował swój kodeks reklamowy. Pierwszy raz wiosną 2016, drugi raz
w sierpniu 2017 roku. Nowy projekt (wyłożony oficjalnie) jest pozbawiony wielu błędnych
zapisów poprzedniej wersji. Projekt zakłada podział miasta na 5 stref; reklama ustawiona
zgodnie z prawem i reklama nielegalna są traktowane tak samo; największy dopuszczony
w mieście format to 32 m2, jednak nie ma to większego znaczenia, gdyż zapisy szczegółowe odnoszące się do parametrów konstrukcji sprawiają, że w mieście pozostanie nie
więcej niż kilka procent nośników; ekrany LCD i LED są formami niedopuszczonymi; okres
dostosowania wynosi 2 lata; w projekcie brakuje określenia warunków dostosowania.
Autorzy projektu zapowiadają szybkie głosowanie, jednak nie wszyscy radni podzielają
opinię, że projekt został dobrze przygotowany. 15 grudnia 2017 roku został opublikowany
wykaz i sposób rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu uchwały. Kilkaset uwag zostało zgłoszonych przez 94 podmioty. Miasto zapowiedziało uwzględnienie tych uwag, które
doprowadziły do uchylenia projektów w Łodzi i Opolu. Projekt uwzględniający zaakceptowane uwagi nie został jeszcze ogłoszony.

GDAŃSK

Podobnie jak Kraków przedstawił już drugi projekt uchwały reklamowej. Okres zgłaszania
uwag zakończył się w październiku 2017 roku. Projekt zakłada podział miasta na 8 stref;
reklama ustawiona zgodnie z prawem i reklama nielegalna są traktowane tak samo; największy dopuszczony w mieście format to 18 m2; ekspozycja reklam na ekranach LCD
jest bardzo ograniczona; okres dostosowania wynosi od roku do 2 lat; w projekcie brakuje
określenia warunków dostosowania. 7 lutego 2018 roku została zaprezentowana końcowa wersja projektu, z dokumentu który otrzymaliśmy wynika, że uwzględniono jedynie
kilka poprawek technicznych, uchwała nie została dostosowana do istniejącego orzecznictwa z Łodzi i Opola. Rada Miasta przyjęła uchwałę 22 lutego 2018 roku.

ŁÓDŹ

Uchwałę intencyjną uchwaliła jako pierwsza z dużych miast. Jako pierwsza przeprowadziła konsultacje i 16 listopada 2016 roku uchwaliła jedną z pierwszych w kraju uchwał krajobrazowych.
Uchwała nie respektuje praw nabytych, wprowadza nierówne traktowanie podmiotów, przekracza
upoważnienie ustawowe w wielu kwestiach. Maksymalna powierzchnia reklamy to 18 m2. Kodeks
bardzo ogranicza stosowanie reklamy LED. Uchwała dzieli miasto na 3 strefy z okresami dostosowania od roku do 5 lat. 11 sierpnia 2017 roku WSA w Łodzi stwierdził nieważność uchwały w całości.
Wśród wielu zarzutów za najistotniejszy merytorycznie 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 nie został jeszcze określony. Praktyka dotycząca postępowań, w których stroną jest wojewoda wskazuje na koniec pierwszego kwartału, termin dla„zwykłych”
spraw to druga połowa 2019 roku. Wyrok, który zapadnie, będzie rzutował na działania w pozostałych
miastach. Ponieważ Urząd Miasta nie chce narażać się na konieczność wypłaty odszkodowań w wypadku 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 roku rozpoczęły się prace nad nową wersją Kodeksu Reklamowego.
Harmonogram prac zakłada, że obecnie obowiązująca uchwała będzie uchylona przez Radę Miasta
pod koniec sierpnia. Tym samym miasto wycofuje się z rozprawy przed NSA.
Wyłożenie projektu odbędzie się na przełomie czerwca i lipca 2018 roku. Wcześniej nie są planowane żadne konsultacje publiczne. Zmiany idą w stronę uproszczenia zapisów, większej czytelności, przejrzystości i precyzyjności.
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WARSZAWA

Wielokrotnie przekładała termin prezentacji projektu uchwały krajobrazowej. Opublikowanie projektu nastąpiło na początku czerwca 2017 roku. Założenie, które przyświecało
twórcom uchwały, brzmi następująco: generalnie istnieje zakaz umieszczania nośników
reklamowych w mieście, dopuszczone są pewne wyjątki. Wyjątki dotyczą nośników, które
znajdują się w większości przypadków na terenach miejskich: citylighty na wiatach przystankowych oraz słupy reklamowe. Dodatkowo akceptowane są reklamy w formie liter
przestrzennych na dachach budynków oraz siatki reklamowe na rusztowaniach podczas
remontów. Maksymalny format reklamy wolnostojącej to 18 m2.
Ograniczenia dotyczące odległości między nośnikami, odległości od znaków drogowych,
systemu MSI, skrzyżowań, zabudowy itp. sprawiają, że zdecydowana większość nośników
większych niż citylight będzie musiała być zdemontowana (ta uwaga odnosi się w zasadzie do wszystkich opisywanych miast). Projekt nie uwzględnia praw nabytych. Ekspozycja reklam na ekranach LCD jest bardzo ograniczona możliwościami technicznymi. Okres
dostosowania ma wynosić 2 lata; w projekcie brakuje określenia warunków dostosowania.
Miasto zostało podzielone na 3 strefy oraz ciągi komunikacyjne, na których w zależności
od lokalizacji obowiązują różne wielkości nośników. Po prezentacji autorzy otrzymali około tysiąca uwag, które są analizowane. Termin wyłożenia projektu nie jest jeszcze określony. Wstępny termin głosowania przez radę miasta to lipiec - sierpień 2018.
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SZCZECIN

Uchwalił uchwałę intencyjną bardzo szybko. Przeprowadził szczegółową inwentaryzację,
między innymi ustalając, że jedynie 19% reklam w mieście zostało ustawionych legalnie.
Jako jedyne miasto w Polsce Szczecin skonstruował swój kodeks na bazie istniejących planów miejscowych (pozostałe miasta wprowadzając uchwały reklamowe zmienią mpzp).
Taka konstrukcja powoduje podział miasta na kilkaset stref odpowiadających liczbie istniejących planów miejscowych. Projekt zakłada 48m2 jako maksymalny format reklamy, uwzględnia prawa nabyte, okres dostosowania określa na 2 lata. Termin wyłożenia i zgłaszania uwag
do projektu minął w marcu 2017 roku. Zespół projektowy zakończył pracę i przekazał gotowy dokument do Rady Miasta, która podejmie decyzję odnośnie terminu głosowania.

POZNAŃ

Podpisał uchwałę intencyjną najpóźniej ze wszystkich miast G8: w marcu 2017, jednak
nieoficjalnie prace nad projektem trwały przynajmniej od początku 2017 roku. Pełna wersja projektu nie została przedstawiona, w listopadzie zostały przedstawione założenia:
miasto będzie podzielone na 4 strefy, w centrum dopuszczone są jedynie citylighty oraz
słupy reklamowe oraz, w ograniczonej formie, murale oraz siatki podczas remontów. Największy format reklamy wolnostojącej 18m2, ekrany LED dopuszczone jedynie na formacie citylight. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądała kwestia ochrony praw nabytych
oraz warunków dostosowania nośników. Okres dostosowania wyniesie 1 rok dla strefy
staromiejskiej, 5 lat dla strefy zurbanizowanej, 3 lata dla pozostałych stref. Mimo, że projekt
nie jest zaprezentowany, autorzy zapowiadają głosowanie na czerwiec br. Wydaje się to
jednak mało prawdopodobne ze względów proceduralnych.

Uchwały krajobrazowe w polsce / luty 2018 /
Od dawna nurtowało mnie pytanie, jak wyglądają prace
nad uchwałami krajobrazowymi w Polsce. Do tej pory
zajmowaliśmy się poszczególnym projektami różnych gmin,
o czym pisałem (http://jetline.pl/blog). Spójrzmy, jak wyglądają
prace nad uchwałami reklamowymi na terenie całego kraju.

Uchwały krajobrazowe są prawem lokalnym, czyli każda gmina
tworzy własny kodeks reklamowy.
Gmin w Polsce jest 2 478. Dużym problemem jest dostęp do
informacji, a tak naprawdę brak jednego miejsca, w którym
w przejrzysty sposób te informacje byłyby zgromadzone
i udostępnione. Niniejsze opracowanie powstało na
podstawie ankiet przeprowadzonych przez Instytut
Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w drugiej połowie
2017 roku w 432 gminach oraz dzięki monitoringowi 232
gmin, prowadzonemu przez Jet Line.
W procesie uchwałodawczym pierwszym krokiem jest
podjęcie uchwały intencyjnej zobowiązującej wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta do przygotowania projektu
uchwały krajobrazowej. Dane, którymi dysponujemy pozwalają
wyciągnąć wniosek, że na razie jedynie 13% gmin w Polsce
podjęło uchwałę intencyjną. W większości samorządów na
niej kończy się praca nad kodeksami reklamowymi. Co szósta
gmina spośród tych, które uchwaliły uchwały intencyjne,
rozpoczyna prace projektowe. Gotowy projekt przedstawiło
około 30 gmin. Do kolejnego etapu czyli wyłożenia projektu
dotarło 20 gmin.

Są gminy, które do etapu wyłożenia podchodzą po raz kolejny.
Takim przypadkiem jest Gdańsk. Wyłożenie jest ostatnim etapem,
podczas którego można wnosić propozycje poprawek. Są
one następnie rozpatrywane i w zależności od decyzji osoby
odpowiedzialnej za tworzenie projektu – wprowadzane do
projektu lub przedstawiane razem z gotowym projektem
uchwały. Uwagi niezaakceptowane podlegają głosowaniu przez
Radę Gminy razem z projektem uchwały.

Etap głosowania ma za sobą 12 gmin: Łódź, Opole, Ciechanów,
Wyszków (dwukrotnie), Kobylnica, Nowy Sącz, Baranów, Lubin,
Kołbaskowo, Koronowo, Nysa, Postomino.
W wypadku Wyszkowa i Kołbaskowa Wojewoda uchylił
uchwały jako niezgodne z prawem. Uchwały w Łodzi i Opolu
zostały zaskarżone i o ich zgodności z prawem zadecyduje
NSA. Ciechanów jest jedyną gminą, w której upłynął już okres
dostosowania, czyli czas w którym należy przystosować istniejące
tablice reklamowe do zapisów uchwały. Uchwała w Ciechanowie
obowiązuje tylko teoretycznie. Teoretycznie – bo Wojewoda
uchylił połowę zapisów, a to co pozostało nie pozwala na
stosowanie przepisów, dlatego trwają prace nad nowelizacją
uchwały.

Gminy, które posiadają uchwałę krajobrazową mogą wprowadzić opłatę reklamową. Na taki krok zdecydowały się
gminy: Ciechanów, Kobylnica, Lubin i Baranów przy czym
Ciechanów i Lubin wycofały się ze swoich uchwał.
// Marcin Maszewski, Jet Line

WROCŁAW

Publicznie wypowiedziano tezę, że uchwała krajobrazowa to poważna regulacja prawna
i nie należy się spieszyć, że musi to być dokument rzetelny i zgodny z prawem. Pierwsze
spotkanie konsultacyjne odbyło się we wrześniu 2017 roku. Obecnie trwają prace nad
przygotowaniem projektu. Wiadomo, że miasto planuje wprowadzić opłatę reklamową.

2478
Florencja 2000

KATOWICE

Zaproponowały odmienne podejście do tematu i rozpisały przetarg na wykonanie 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. Wnioski przedstawione na
spotkaniu w wrześniu 2017 roku były niedopracowane. 30 października odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne. Do końca marca 2018 roku ma zostać przedstawiona analiza
finansowa dotycząca skutków wprowadzenia uchwały krajobrazowej. Pod koniec roku
miasto opublikowało wyniki konsultacji społecznych oraz stanowisko Prezydenta Miasta
Katowice do zgłoszonych wniosków. Termin przedstawienia pierwszego projektu nie został jeszcze ogłoszony.
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10.

JUBILEUSZOWA EDYCJA

Błędy w uchwałach
krajobrazowych
Zeszły rok był bardzo ciekawy. Nie tylko doczekaliśmy się uchwał
krajobrazowych w pierwszych miastach wojewódzkich, ale i pierwszych
wyroków (jeszcze nieprawomocnych) sądów administracyjnych, które
uchwały te uznały za nieważne.

Dobrym tego przykładem może być również
paniczny strach przed tablicami w formie LED.
Zdarza się, że gminy rozważają absolutny zakaz
takich nośników.
Pozostałe ze stawianych uchwałom zarzutów
można sklasyfikować w następujące grupy:

Wojciech Gwóźdź
Radca prawny
Kancelaria Dr Krystian Ziemski
& Partners w Poznaniu

Na podstawie doświadczeń z Łodzi i Opola
(a także innych miast, w których podjęto uchwały krajobrazowe) możemy wyciągnąć pierwsze
konkretne wnioski dotyczące wadliwości prac
nad uchwałami oraz ich postanowień.
Najważniejszym chyba zarzutem, odnoszącym
się stricte do postanowień uchwał krajobrazowych, jest brak logiki i oceny skutków podejmowanych działań. O tym, że samorządy
nie zawsze przewidują, co w praktyce mogą
wywołać postanowienia uchwał, świadczyć
może przykład Lubina. Prezydent tego miasta
przyznał ostatnio, że w mieście popełniono
błąd – postanowienia uchwały krajobrazowej
poszły za daleko i wywołały mały chaos (vide:
http://www.lubin.pl/nie-bedzie-oplat-za-reklamy).
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• naruszenia prawa materialnego (w szczególności, naruszenia zasad proporcjonalności i równości, przekroczenia granic
upoważnienia ustawowego, naruszenia
zasady wolności działalności gospodarczej, naruszenia zasady ochrony praw
słusznie nabytych);
• naruszenia procedury stanowienia uchwał
krajobrazowych;
• naruszenia zasad techniki prawodawczej.
Gminy często przekraczają granice upoważnienia ustawowego (np. poprzez regulowanie zjawisk czy obiektów nieposiadających
charakteru tablic czy urządzeń reklamowych,
jak np. efektów wizualnych, holograficznych,
audiowizualnych, dźwiękowych, projekcji
holograficznych, informacji i dzieł artystycznych, reklam umieszczanych na pojazdach
komunikacji publicznej, czy wreszcie „reklamy
mobilnej”).
Wątpliwym jest także ustalanie odległości
reklam od dróg publicznych, w sytuacji, gdy
powyższe zagadnienia zostały jasno uregulowane w ustawie z dnia 21 marca 1985 roku
– o drogach publicznych.
Granice obszarów wyznaczonych przez
uchwałę krajobrazową są często nieprecyzyjnie określone, chociaż w tym zakresie widać
wyraźną poprawę po wyroku łódzkiego sądu.

Zdarza się, że postanowienia uchwał naruszają
zasady techniki prawodawczej. W uchwałach
używa się bowiem np. pojęć niejednoznacznych (np. „należyty stan estetyczny”, „odpowiednie proporcje”, „właściwa ekspozycja”,
„kompozycja plastyczna”, „ekspozytor”, „reklama
okolicznościowa”, „itp.”, „spójność stylistyczna
obiektów w ramach obszaru”), czy niejasnych.
Pomimo, że WSA w Łodzi uznał ten zarzut za
niezasadny, wydaje się, że nie do końca prawidłowo samorządy trzymają się procedury.
Pomimo, że przepisy tego wprost nie przewidują (choć można to wywieść z zasad upzp),
za racjonalny i celowy uznać należałoby nakaz
ponownego uzgadniania, opiniowania i wyłożenia projektu uchwały do publicznego wglądu, w przypadku wprowadzenia do niego
istotnych zmian (w stosunku do zaopiniowanej, uzgodnionej i wyłożonej wcześniej wersji).
W przeciwnym razie istniałaby „furtka” umożliwiająca „obchodzenia” przepisów (np. w przypadku, gdy organ uzgadniający nie będzie
chciał uzgodnić projektu planu w kształcie
przedstawionym przez wójta, burmistrza, czy
prezydenta miasta, ten ostatni będzie mógł
zmienić projekt na czas uzgodnienia, uzyskać
uzgodnienie, a następnie, powrócić w majestacie prawa do poprzednich rozwiązań).
W skrajnych przypadkach, projekt może różnić
się całkowicie od podjętej ostatecznie uchwały. Nie taki jest sens przepisów mówiących
o współdziałaniu organów oraz udziale społeczeństwa w procedurze stanowienia uchwał
krajobrazowych.
Jak widać, problematyka prawidłowości
uchwał krajobrazowych to wciąż skomplikowany temat.
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■ Warszawski projekt "przystanek komunikacji
miejskiej" wyróżniony
Na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach Projekt Przystanek Komunikacji Miejskiej otrzymał nagrodę w Konkursie Top Inwestycje Komunalne. Projekt ten, obejmujący budowę
1 580 nowych wiat przystankowych w Warszawie – zmienił rynek reklamy OOH w Polsce.
Dzięki niemu firma AMS S.A. zapoczątkowała
rozwój segmentu Premium Citylight, który jest
obecnie jedynym rosnącym segmentem rynku
outdoorowego. W roku 2017 citylighty były najczęściej wybieranymi nośnikami w kampaniach
reklamowych z użyciem OOH.
„Jesteśmy przekonani, że dzięki realizacji projektu
wzrosła też społeczna akceptacja dla harmonijnie wpisujących się w przestrzeń publiczną przekazów reklamowych, co przekłada się na większą
skuteczność w dotarciu do odbiorców. Rozwój
reklamy zintegrowanej z meblami miejskimi,
w szczególności w wiatach przystankowych, jest
istotnym elementem strategii AMS realizowanej
konsekwentnie od wielu lat. Łączenie działalności reklamowej z oferowaniem dodatkowych
użyteczności dla mieszkańców, takich jak ochrona przed warunkami atmosferycznymi, możliwość doładowania na przystanku telefonu, czy
skorzystanie z darmowego WI-FI, daje szansę na
dodatkowe korzyści dla wszystkich uczestników
procesu – od reklamodawcy poczynając, a na
odbiorcy reklamy kończąc”, mówi Prezes AMS
S.A. Marek Kuzaka.
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„Dzięki realizacji projektu nastąpiła też istotna
estetyzacja przestrzeni publicznej. Bez wątpienia wiata tzw. konkursowa stała się jedną z ikon
współczesnej Warszawy. Wierzymy, że inne miasta zainspirowane tym przykładem będą również
chciały realizować podobne projekty, co przyczyni się do rozwoju nowoczesnej i skutecznej reklamy OOH w Polsce”.
/ams/
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strzeni – a outdoor jest bardzo dobrym, całorocznym miejscem do zaplanowania komunikacji dla
marek piwnych.

■ Dobre perspektywy dla MOTORWAY
Od kilku lat widoczne są zmiany na rynku reklamy zewnętrznej. Toczą się prace wokół tzw. ustawy krajobrazowej, szybko zmienia się technologia i dostęp do danych, outdoor się digitalizuje,
zmieniają się okoliczności i możliwości reklamowania w innych mediach, a to wpływa na podział
kanałów komunikacji…

60% naszych nośników w sieci Motorway 12 x 4
m stanowią tablice poza miastami, przy drogach
tranzytowych, ekspresowych i autostradach.
Wszystkie są budowane zgodnie z prawomocnymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie
pozwoleń.

To, co się nie zmienia to fakt, że OOH przynosi
reklamodawcom niesłabnąco dobre wyniki, gdy
patrzymy na stopień dotarcia i udział widowni
w reklamowej dobie. Piszą o tym np. Les Binet
i Peter Field, autorzy Raportu IPA „Media in Focus.
Marketing Effectiveness in the Digital Era”.

Jasne, że likwidacja konkurujących z nimi nielegalnych konstrukcji reklamowych to zysk i dla
przestrzeni, i dla nas. Dlatego w toczonych postępowaniach zdecydowanie zwracamy uwagę
na absolutną podstawę dla uporządkowania
przestrzeni publicznej: likwidację nielegalnych
nośników.

Które zmiany mogą wpłynąć na naszą, Jet Line,
działalność w tym roku lub jakich zmian się
spodziewamy?

Eksperci oceniają, że ewentualne ograniczenie
reklamy piwa w telewizji sprawi, że marketerzy
z tej branży jeszcze częściej będą obecni w prze-

Kolejną ważna dla nas i naszych klientów zmianą
jest ta, że zakończyliśmy projekt badań widowni
reklam na Motorway 12 x 4 m, który rozpoczęliśmy w 2016 roku. Trzy instytucje: PBS, Politechnika Gdańska i Politechnika Krakowska wspólnie
stworzyły model, który reklamodawcom dostarcza tego, czego od nas potrzebowali: informacji
o widowni ich reklam na nośnikach Motorway
przy trasach.
Last but not least: zajęliśmy drugie miejsce w raporcie „Biura Reklamy” magazynu MMP i Kantar
Millward Brown. Super, ale chcemy je zmienić. Na
pierwsze.
/jet line/

■ USA – Cyfrowe nośniki reklamy wygrywają w sądzie
16 października 2017 roku zakończyła się w Stanach Zjednoczonych bitwa sądowa, dotycząca
billboardów elektronicznych. “Dekadę temu, jedna
z agencji federalnych złożyła rutynowe zapytanie
w sprawie nowej technologii, jaką były wprowadzane wtedy billboardy elektroniczne. Sąd uznał
wówczas, że regulacje federalne stosowne dla
całego terenu Stanów Zjednoczonych są zgodne
z Konstytucją”, powiedziała Nancy Fletcher, CEO
Outdoor Advertising Association of America.
Wspomniane wytyczne zostały przygotowane
przez Federal Highway Administration i dotyczyły
czasu wyświetlania reklam, nie używania mocnego światła i błysków, a także sugerowały sposób
rotacji reklam. Zasady te weszły w życie w 2007
roku i są stosowane do dzisiaj.
W 2013 roku Stowarzyszenie Scenic America,
będące przeciwnikami billboardów w przestrzeni publicznej pozwało jednak Federal Highway
Administration oraz jej agendę prowadzącą
- Departament Transportu. Sprawa sądowa, pro-
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wadzona w sądzie federalnym, dotyczyła tego
czy wytyczne stosowane przez FHA były zgodne
z procedurami wdrażania nowych technologii
oraz czy„nowoczesny sposób oświetlenia” nie stoi
w spreczności z prawem federalnym. Sprawa została odrzucona w 2014 roku, jednak Scenic America złożyła apelację. W 2015 panel trzech sędziów
wysłuchał sprawy, ale ponownie zawyrokował
przeciwko Scenic America. Ugrupowanie złożyło kolejną apelację, ale 16 października 2017 Sąd
Najwyższy odrzucił wniosek rozpatrzenia sprawy,
zamykając tym samym drogę sądową i uznając przepisy Federal Highway Administration za
zgodne z Konstytucją.
Według danych OAAA w Stanach Zjednoczonych
jest ponad 7 300 billboardów elektronicznych.
Często wykorzystywane są one do pomocy lokalnym władzom w ważnych sprawach (m.in pomoc
w odnalezieniu zaginionych dziec, tzw. Amber
Alerts, czy informacji kryzysowych).
/oaaa/
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■ HUB sprzedażowy Grupy Ströer w Polsce
Grupa Ströer Polska stworzyła HUB sprzedażowy
Digital i OOH, w ramach którego współdziałają ze
sobą osoby wywodzące się z Digitalu I Outdooru.
“Dzięki temu firma będzie mogła oferować klientom kompleksowe kampanie reklamowe, które
łączą zalety obu kanałów. Rynek digitalowy rozwija się niezwykle dynamicznie. W Niemczech
większość dochodów Grupy Ströer pochodzi
właśnie z kampanii online”, tłumaczy Marcin Gudowicz – wiceprezes Ströer Polska.
“Zakładam, że zalety outdooru są nam wszystkim znane. To bardzo szeroki, masowy zasięg,
umożliwiający dotarcie do każdego, nawet osób
nie mających telewizora czy nie korzystających
z Inernetu. Digital z drugiej strony gwarantuje
precyzję targetowania, która jeszcze 10 lat temu
była możliwa tylko na stronach powieści science-fiction. Dzięki zaawansowanym narzędziom do
przetwarzania danych o użytkownikach w sieci,
możemy reklamować się do bardzo wąskiej grupy osób, zawężonej pod kątem wieku, płci, zainteresowań, miejsca zamieszkania czy wysokości
dochodów. Pamiętajmy też, że w Internecie
klient może momentalnie podjąć decyzję zakupową i kupić produkt online. Obecnie regularnie
robi tak aż 55% Polaków – wedle raportu PWC
2016 “Klient w świecie cyfrowym.
Outdoor gwarantuje świadomość produktu
na rynku, a kampania digitalowa przypomina
o jego obecności I stanowi komunikat, który
skłania do zakupu. W wielu dużych kampaniach
to już jest stały podział ról I klienci oczekują, że
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całość powierzchni reklamowej kupią w jednym
miejscu, u jednego accounta, który dodatkowo
pomoże w odpowiednim zaplanowaniu emisji.”
Gudowicz pytany o stanowisko w sprawie Ustawy krajobrazowej stwierdza:
“Wbrew niektórym opiniom Ustawa nie jest zagrożeniem dla branży outdoorowej. Profesjonalne firmy zajmujące się Outdoorem czekają z niecierpliwością na moment, gdy Ustawa zacznie
być wykorzystywana w rozsądny sposób przez
większe miasta. Wtedy będą możliwe inwestycje

w nowe, często interaktywne nośniki, które widzimy w miastach zachodniej Europy. Takie cyfrowe
ekrany DOOH mogą z czasem odmienić wizerunek
Outdooru, który wśród wielu osób nie jest, niestety,
najlepszy. Takie nośniki są nie tylko ozdobą przestrzeni miejskiej, ale też łączą funkcje reklamowe ze
społecznymi, wyświetlając ważne dla lokalnej społeczności komunikaty np. o alarmie smogowym.
Ale aby zainwestować w takie rozwiązania rynek
musi wiedzieć na czym stoi.”
/fragmenty arykułu Katarzyny Lipskiej-Konieczko –
OOH Magazine styczeń – marzec 2018/
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■ Malowane reklamy

te lifestylowe (odzież, obuwie, aplikacje - muzyka,
VOD, finanse).

Murale to ciekawe uzupełnienie dla klasycznej reklamy OOH. Tak murale artystyczne, jak i te sponsorowane i reklamowe. Trwa dyskusja dotycząca
ich funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Prezentowane są zazwyczaj bardzo skrajne poglądy
na ich temat. Tymczasem trzeba traktować murale
jako elementy ciekawego zagospodarowania „pustej przestrzeni” w przestrzeni publicznej. Naturalnie w sposób przemyślany i uporządkowany.

Reklama w formie malowanej rozwija się dynamicznie zarówno na świecie jak i w Polsce. Widzimy, że
na branżę bardzo korzystnie działa popularyzacja tej
formy w USA, gdzie wiele firm ma swoje centrale.
Pomysły zawarcia murali w media planie, dostają
akceptację na poziomie światowym, co ułatwia realizacje na naszym rynku.

Murale mają swoją tradycję, a współcześnie są coraz bardziej uznawane przez środowiska artystyczne i reklamowe. Wystarczy spojrzeć chociażby na
liczne realizacje stołecznej firmy Goodlooking. Nie
tylko w Warszawie, ale także w wielu innych miastach Polski. Dlatego warto wziąć je pod uwagę
koncypując zapisy przyszłych uchwał krajobrazowych.
Bartłomiej Leśniewski, Współzałożyciel Good
Looking Studio:
Pod względem liczb, rok 2017 na rynku reklamy
w formie murali był rekordowy. Z naszych obliczeń
wynika, że był to pierwszy rok, w którym ilość ręcznie malowanych reklam wielkoformatowych przekroczyła 100 realizacji w Polsce. Największą grupą
reklamodawców były marki piwne i szeroko poję-

Z punktu widzenia legislacji część miast zauważa
tę formę reklamy jako bardziej estetyczną i lepiej
postrzeganą przez mieszkańców od wydruków na
konstrukcjach mocowanych do elewacji. Niestety
miasta w tej opinii są podzielone i tak np. w Krakowie
ręcznie malowana reklama w formie murali nie jest
dopuszczana, Poznań planuje ograniczyć powierzchnię przeznaczoną na treści reklamowe w ramach
muralu, natomiast Gdańsk liberalizuje podejście do
tego typu reklam. Mimo, że uchwały krajobrazowe
są nadal opracowywane, widzimy, że wśród miast
panuje podział w opiniach o muralach reklamowych.
Zmiany podyktowane uchwałami krajobrazowymi
są znacznie wolniejsze niż dynamika branży OOH.
Czekamy na pozytywne dla tego segmentu zapisy,
żeby ta rzemieślnicza forma reklamy mogła przyspieszyć. Udział reklamy ręcznie malowanej w torcie
OOH nadal liczy się w ułamkach procenta, ale ten
ułamek szybko rośnie.

■ Nowy standard nośnika reklamowego dla Warszawy
Na ulicach Warszawy pojawiły się nowe podświetlane nośniki reklamowe obsługiwane
przez stołeczną spółkę outdoorową Warexpo.
Za ich elegancki wygląd, właściwe wpasowanie
w przestrzeń miejską oraz nowoczesne parametry techniczne odpowiada Towarzystwo Projektowe. Produkcją zajmą się dwie spółki - Adboard
sp. z o.o. i NR EGAL sp. z o.o. Docelowo Warexpo
wymieni blisko 25% wszystkich swoich nośników.
Wymiana słupów reklamowych na nowe, dopracowane estetycznie i podświetlane nośniki
zaplanowana została z myślą o porządkowaniu
przestrzeni reklamowej Warszawy. Nośniki zaprojektowane przez Towarzystwo Projektowe
na zlecenie Urzędu miasta stołecznego Warszawy obowiązywać bowiem będą wszystkie
spółki zajmujące się sprzedażą powierzchni reklamowej w przestrzeni publicznej. To krok poprzedzający uchwałę krajobrazową, nad którą
pracuje Urząd m.st. Warszawy.
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Zgodnie z umową firmy Adboard sp. z o.o. i NR
EGAL sp. z o.o. wyprodukują dla Warexpo blisko
70 nośników, na które składać się będą dwa rodzaje słupów reklamowych. Pierwszy wariant
zaprojektowany został z myślą o zabytkowych
obszarach miasta, w znacznej części objętych
opieką konserwatorską. W projekcie tych nośników duży nacisk położono na odniesienia
historyczne i widoczne nawiązania do dawnych
stołecznych słupów reklamowych. Drugi z projektowanych modeli zastąpi tradycyjne, klejone
nośniki reklamowe, obsługiwane przez Warexpo
i znajdujące się aktualnie na ulicach Warszawy.
„Naszym celem jest skonstruowanie nowoczesnych nośników reklamowych, które w naturalny
sposób wpiszą się w przestrzeń Warszawy nie
dominując jej. Cieszymy się, że unowocześniając
naszą ofertę możemy przyczynić się jednocześnie do porządkowania przestrzeni reklamowej
w stolicy” – mówi Marcin Ochmański Prezes Zarządu, Warexpo sp. z o.o.

Nośniki posiadają 3 podświetlane lub 6 podświetlanych powierzchni ekspozycyjnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu klienci Warexpo zyskują nowoczesne, eleganckie i skuteczne narzędzie komunikacji.
Montaż nowych modeli postępować będzie etapami i rozpoczął się pod koniec 2017 roku.
/Warexpo/
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