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Zapraszam do lektury raportu „Augmented Advertising & Sales”, który 
jest pierwszą w Polsce publikacją badającą możliwości rozszerzonej 
reklamy oraz jej wpływu na sprzedaż. Analizujemy, w jaki sposób 
technologie poszerzające możliwości interakcji z produktem, szczególnie 
AR i VR, wpływają na decyzje zakupowe oraz wizerunek marki.

W naszej publikacji pokazujemy, jak budować 

spójną ścieżkę doświadczeń użytkownika 

najważniejszych obecnie polach: digital, 

social media, content marketing, AR, VR, 

DOOH. Zadajemy pytania: w jaki sposób 

rozszerzyć reklamę, angażując w taką synergię 

komunikacyjną AR i VR, jak prowadzić 

użytkownika po ścieżce doświadczeń, jak 

serwować mu odpowiednie impulsy podczas 

interakcji. Celem jest spójność oraz naturalne 

uzupełnianie się wszystkich obszarów na styku 

technologii i marketingu.

Inne światy

Marketerzy powinni być przygotowani na 

rozszerzone myślenie o komunikacji, które 

staje się obecnie faktem, m.in. dzięki już 

powszechnie dostępnej technologii AR. To 

jednak nie koniec zmian. U progu dostępności, 

na tzw. wyciągnięcie ręki każdego konsumenta, 

stoi kolejna technologia, która jeszcze bardziej 

namiesza w świecie marketingu i komunikacji. 

Mowa oczywiście o wirtualnej rzeczywistości. 

Pierwsze próby zagłębienia się w świat VR miały 

miejsce już w połowie lat 90-tych. Wtedy ta 

technologia była niedoskonała, droga i trudno 

dostępna dla zwykłego użytkownika, 

w najlepszy przypadku jedynie na 

międzynarodowych targach czy konferencjach. 

Teraz każdy posiadacz smartfona, by pogrążyć 

się w innym świecie, może bez większych 

problemów i nakładów finansowych 

przekształcić swój sprzęt w „hełm VR”. Czego 

tam doświadczy? To już zależy od twórców 

i kreatywnych głów, również marketerów. 

Jednego z nich poznacie w tym raporcie. Jest 

on autorem pierwszego na świecie komiksu, 

w którego fabułę można również zagłębić się 

dzięki wirtualnej rzeczywistości.

Immersja marketingowa

W najbliższych miesiącach i latach 

najprawdopodobniej to technologie AR i 

VR zaczną najskuteczniej wspierać sprzedaż 

produktów, o czym piszemy w części raportu 

poświęconej e-commerce. Nie zapominajmy 

też o content marketingu, dla którego przede 

wszystkim VR będzie stanowił doskonałe 

narzędzie budowania niezapomnianej narracji. 

Odcięty od rzeczywistości i pochłonięty przez 

wirtualny świat konsument, będzie zdany 

tylko na bodźce, które zaplanuje dla niego 

content marketer. Bez rozpraszaczy i ślepoty 

bannerowej. Pełna immersja.

Zapraszam do lektury!
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Podwaliny do znanej nam współcześnie 

rozszerzonej rzeczywistości, kładli już 

w 1994 roku badacze –  Paul Milgram 

i Fumio Kishino. Choć przez lata AR, 

jako element koncepcji Kontinuum 

Wirtualności1, była tylko zbiorem 

badawczych pojęć, to w ostatnim czasie 

udało się te założenia zastosować 

także w praktyce. Początkowo w 

wojsku, automatyce przemysłowej 

czy telewizji. Niedawno AR zawitała 

także do życia zwykłych użytkowników. 

Każdy na ekranach swoich smartfonów 

czy specjalnie przygotowanych do 

tego billboardach może doświadczyć 

Od Pokemon Go do marketingu 
z wykorzystaniem rozszerzonej 
rzeczywistości 

Zaczyna się nowa era w marketingu – era rozszerzonej rzeczywistości. 
Chcesz przymierzyć buty, wypróbować szminkę, sprawdzić, czy auto zmieści 
się na podjeździe – ale bez wychodzenia z domu? Teraz jest to możliwe.  
Z rzeczywistości wirtualnej oraz rozszerzonej korzystają w największej mierze 
medycyna i rozrywka. Ostatnio przyszedł także czas na biznes. 

Efekt domina

Zaczęło się kilka lat temu od pewnej 

gry. Lawina komentarzy dotyczących 

rozszerzonej rzeczywistości wywołał 

fenomen Pokemon Go. Dzięki niej ludzie 

zaczęli wychodzić z domu w poszukiwaniu 

animowanych stworków, które można było 

złapać tylko w świecie fizycznym. 

Od tamtej pory zastosowanie rozszerzonej 

rzeczywistości w otaczającym nas świecie 

przeniosło się na obszary edukacji, 

informacji, nawigacji czy różnego 

rodzaju aplikacji pozwalających na 

modyfikowanie wyglądu. – Dzięki 
renesansowi gier planszowych 
pojawiają się pierwsze hybrydy AR 
boardgame uatrakcyjniające rozgrywkę 
i przykuwające ewentualnych graczy do 
telefonów/tabletów w inny sposób niż 
tylko kompulsywne sprawdzenie mediów 
społecznościowych – tłumaczy Krzysztof 

Tkaczyk, Executive Creative Director w 

New Amsterdam. Ogromna sława gier, 

reakcji i zaangażowanie odbiorców, 

zachęciły reklamodawców do dalszego 

eksperymentowania. 

– Te eksperymenty oznaczają, że 
każde miejsce, każdy pokój może stać 
się wirtualnym placem zabaw czy 

wyjątkowych przeżyć, jakie niesie za 

sobą rozszerzona rzeczywistość. 

1  M.Piteruszka, M.Niedźwiedziński,”Rozszerzona rzeczywistość w e-biznesie”, dostęp online: http://
www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t029_pszw_2010_pietruszka_niedzwiedzinski_-_rozszerzona_
rzeczywistosc_w_e-biznesie.pdf 

showroomem, tworząc nieskończoną 
liczbę nowych kreatywnych możliwości – 
tłumaczy Rafał Kudriawcew, Industry Head 

w Google Polska. – Handel internetowy 
umożliwia ludziom robienie zakupów 
w dowolnym miejscu, więc opcja 
zwizualizowania produktu w fizycznej 
przestrzeni może odegrać kluczową rolę 
w procesie zakupowym – dodaje. 

Specjalista zauważa też, że odpowiednie 

zastosowanie technologii AR może pomóc 

markom polepszać wyniki biznesowe i 

stworzyć zapadające w pamięć klientów 

doświadczenia, co sprawi, że będą oni 

chcieli ponownego kontaktu z marką. 

Z tym stwierdzeniem zgadza się Krzysztof 

Tkaczyk. Choć zdaniem eksperta 

zarówno rozszerzona, jak i wirtualna 

Justyna Bakalarska
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Okiem eksperta

Krzysztof Tkaczyk 
Dyrektor Kreatywny w New Amsterdam

Reklama AR prognozy na 
najbliższą przyszłość

Rynek wyczuwa, że technologie VR/AR/MR/XR to przyszłość, ale dopiero sprawdza i weryfikuje możliwości. Należy się 
spodziewać postępującej komercjalizacji zastosowań AR między innymi dzięki promocji reklamowych działań w rozszerzonej 
rzeczywistości na Facebooku. Pierwsze formy reklamowe wykorzystujące potencjał integracji rzeczywistości i świata 
wirtualnego u Zuckerberga wykorzystał już między innymi Michael Kors z wirtualną przymierzalnią okularów. Powstają 
różnego rodzaju aplikacje i usług umożliwiające przymierzanie ubrań, fryzur, makijażu, itp. Kluczem do powodzenia aplikacji 
AR jest ich użyteczność. AR w przestrzeni zakupowej, w nowoczesnych formatach sklepów czy galerii handlowych (które 
skądinąd przeżywają kryzys z powodu gwałtownego rozwoju handlu internetowego), staje się również narzędziem rozszerzenia 
doświadczenia zakupowego dla klientów przyzwyczajonych do weryfikacji ofert online czy większego wyboru i możliwości.

rzeczywistość, jako technologie używane 

w pełni komercyjnie, są wciąż na etapie 

„niemowlęctwa”. 

Marka bliżej konsumentów

Dziś wizualizacje 3D nakładane na realny 

świat są dostępne dla każdego użytkownika 

smartfona. Konsumenci, przed zakupem 

w internecie, chcą być pewni swoich 

decyzji, wykazują większe zainteresowanie 

i zaangażowanie mając do dyspozycji 

reklamę AR czy też rozrywkę, którą poprzez 

tę technologię udostępnia im marka. Chcą 

wiedzieć, że są świadomymi klientami, 

a umieszczenie obiektów 3D 

w fizycznym świecie gwarantuje im 

spełnienie tych oczekiwań. Decyduje się 

na to coraz więcej firm, tak jak chociażby 

serwis eobuwie.pl ze swoją usługą Esize.me. 

To właśnie rozszerzona rzeczywistość stała 

się rozwiązaniem niezwykle poważnego dla 

internetowego sklepu z obuwiem problemu. 

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi 

przez markę zaledwie 10% polskich klientów 

decyduje się na zakup butów przez internet. 

Bo but musi dobrze leżeć, być wygodny, 

posiadać odpowiedni rozmiar, a to wszystko 

trudno sprawdzić na ekranach komputerów. 

Usługa Esize.me ma sprawić, że ten problem 

zniknie. W całej Polsce pojawią się bowiem 

urządzenia, dzięki, którym będzie można 

wykonać dokładny skan stóp. Specjalny 

system pomoże dobrać konsumentom 

najodpowiedniejsze dla nich obuwie. Model 

3D stopy pomoże także w przyszłości wybrać 

buty z internetowej oferty sklepu. Więcej o 

zastosowaniu AR w e-commerce możesz 

przeczytać na stronie 45.
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6,8 mld $
 tyle według prognoz w ciągu 
roku wydają konsumenci na 
rozwiązania z zakresu VR i AR

źródło: IDC

1mld 
użytkowników
 do 2020 będzie korzystało z AR

źródło:  New Gen Apps

Reklamowy wyścig: AR vs VR

Marki mogą także rozszerzoną rzeczywistość 

wykorzystywać w angażujących 

i zaskakujących odbiorców reklamach. 

Na billboardach, w druku, w świecie online, 

w strategiach content-marketingowych 

czy jednorazowych akcjach – w każdym 

przypadku  nowe technologie mogą pomóc 

uatrakcyjnić marce przekaz. Reklamy 

VR nie staną się szybko codziennością. 

Przewidywany wzrost wydatków firm na 

ten cel też jest raczej niewielki. Według 

10-letniej prognozy Greenlight Insight –  

wydatki na reklamy VR podniosą się do 2026 

roku do 38 miliardów dolarów rocznie. Na 

razie z możliwości reklamy z wykorzystaniem 

wirtualnej rzeczywistości skorzystali tacy 

giganci, m.in.: Nokia, Mountain Dew czy 

Honda.  Dlatego to reklama AR ma większe 

szanse na szybkie rozprzestrzenienie się 

w świecie biznesu. Wystarczy spojrzeć na 

kampanie Pepsi, Volskwagena czy National 

Geographic, żeby zrozumieć jaki potencjał 

drzemie w wirtualnie rozszerzonych 

reklamach. 

Więcej o wykorzystaniu AR w reklamach 
przeczytasz na stronie: 27.

I choć z zastosowaniem AR w marketingu 

mamy do czynienia już od jakiegoś czasu, 

to przełomowym dla tej technologii 

okazał się rok 2017. Kiedy to dwaj giganci 

technologiczni – Apple i Google udostępnili 

platformy do tworzenia aplikacji AR – 

odpowiednio ARKit oraz ARCore. Dzięki 

nim możliwości wprowadzenia rozszerzonej 

rzeczywistości w świat biznesu są niemal 

nieograniczone. Dlatego warto już dziś 

zastanowić się jak AR może wykorzystać 

Twoja firma, aby przyciągnąć uwagę 

i zaangażowanie Twoich klientów. 

zobacz

zobacz

zobacz

Jak w marketingu można zastosować 
technologię rozszerzonej rzeczywistości? 

Specjalne, dedykowane aplikacje oraz QR kody – po zeskanowaniu, 

których użytkownik może dowiedzieć się więcej o producie

Wirtualne przymierzalnie – możliwość zobaczenia, jak wygląda się 

w ubraniu, bez konieczności fizycznego przymierzania

Wirtualni sprzedawcy – awatary, które oprowadzają po salonach, 

biurach, nieruchomościach itp.

Aplikacje, dzięki którym można zobaczyć, jak dany mebel lub kolor 

farby wygląda na ścianie lub we wnętrzu

Wizytówki, które po zeskanowaniu wyświetlają więcej informacji
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Monika Kuchta

Rozszerzona rzeczywistość 
w liczbach

O rozwoju Augmented Reality świadczą nie tylko kolejne 
nowości w social media i aplikacjach mobilnych, ale 
i konkretne liczby oraz badania. Jakie dane na temat 
rozszerzonej rzeczywistości warto znać?

Reklamy AR

Pomimo, iż AR powstała 28 lat temu, tak 

naprawdę dopiero teraz technologia ta 

realizuje swój cel i cieszy się większym 

zainteresowaniem ze strony samych 

użytkowników, jak i marketerów. Możemy 

zawdzięczać to ewolucji i dostępności 

technologii na smartfonach oraz 

rosnącemu zaufaniu do doświadczeń 

rozszerzonej rzeczywistości. Dane 

eMarketera wskazują także, że jeszcze 

w tym roku liczba użytkowników AR na 

wszelkiego typu urządzeniach w Stanach 

Zjednoczonych wyniesie 51,2 milionów 

osób, a w ciągu kolejnych dwóch lat będzie 

to już 67,5 miliona mieszkańców kraju. 

O rosnącej popularności świadczy również 

prognozowany wzrost przychodów 

z reklam. Wedle danych zaprezentowanych 

w raporcie eMarketera szacuje się, że 

w 2018 roku wynoszą one 428 milionów 

dolarów, a do 2022 roku wzrosną aż do 

2,6 miliarda dolarów 1 . AR zdecydowanie 

może więc odegrać istotną rolę w rozwoju 

reklamy cyfrowej.

eMarketer:
W 2018 roku przychody 

z reklam AR wyniosą 428 
milionów dolarów, a do 

2022 roku wzrosną aż do 
2,6 miliarda dolarów

Użytkownicy mobilnej 
rozszerzonej rzeczywistości

Kim są odbiorcy treści w AR? Technologia 

mobilnego AR-u obecnie bliższa jest 

kobietom. Dane ARtillry za styczeń 

2018 wskazują, że 54% użytkowników 

rozszerzonej rzeczywistości to właśnie 

kobiety (54%). Grupy wiekowa najbardziej 

zaznajomiona z tym rozwiązaniem 

w Stanach Zjednoczonych to osoby mające 

25-34 lata (36%) oraz 35-44 lata (29%). 

Najrzadziej styczność z nią mają osoby 

mające powyżej 55 lat2 .

Nie bez znaczenia dla profilu użytkownika 

mobilnej rozszerzonej rzeczywistości 

są także dochody. Już ponad 40% 

użytkowników tej technologii to 

mieszkańcy gospodarstw domowych 

mających dochód wyższy niż 75 tysięcy 

dolarów rocznie. Uogólniając więc, mobilni 

użytkownicy AR-u są to Milleniallsi 

z wysokimi dochodami, nieco częściej 

płci żeńskiej.

1  ARtillry, “The Camera is the New Search Box: Ads in AR” za: eMarketer - Augmented RealityMarketing 
and Advertising 2018. Adding Virtual Value to the Real World

2  ARtillry, “Intelligence Briefing: Mobile AR Usage” Consumer za: eMarketer 
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Dane te są istotne, gdyż eksperci 

zakładają, że w najbliższym czasie to 

właśnie korzystanie z AR na urządzeniach 

mobilnych będzie przeważające. 

Szczególnie, że wyniki badania 

opublikowanego w marcu 2018 roku 

przez międzynarodową kancelarię 

Perkins Coie wykazują, że aż 82% 

ankietowanych deweloperów zgodziło się 

lub zdecydowanie zgodziło się, że planuje 

tworzenie aplikacji AR dla smartfonów w 

kolejnym roku. Decyzjom tym z pewnością 

sprzyja wprowadzenie dwóch otwartych 

platform programistycznych - ARKit przez 

Apple w czerwcu 2017 roku oraz ARCore 

przez Google dwa miesiące później. 

Światowi giganci nie pozostają bierni na 

trend rozszerzonej rzeczywistości, a dostęp 

do smartfonów jest coraz większy. Analitycy 

ARtillry Intelligence szacują, że na koniec 

2018 roku liczba urządzeń z systemem iOS 

i Android, które są kompatybilne z ARCore 

i ARKit wyniesie 1,2 miliarda. W 2020 roku 

ma być to już 2,79 miliarda dolarów, a dwa 

lata później 3,42 miliardy dolarów 3 .

Branded content i działania 
marketingowe

Marketerzy wykorzystują technologię AR, 

by zbliżyć konsumenta do produktu i 

pozwolić mu jeszcze lepiej poznać jego 

możliwości. Mogą oni zaoferować nie tylko 

ich wizualizacje, dedykowane filtry czy 

zgamifikowany content, ale i zwiedzanie w 

rozszerzonej rzeczywistości, doświadczenia 

live oraz zakupy w AR. Branded content 

jest obecnie jedną z ciekawszych 

form komunikacji z odbiorcami, 

zaprezentowania im wartości marki oraz 

przedstawienia usługi lub produktów w 

sposób pośredni. W sierpniu 2018 roku 

zbadano wśród mieszkańców USA, do 

jakiego jaki typu branded contentu 

w rozszerzonej rzeczywistości mieli 

dostęp. Okazuje się, że głównie były to 

doświadczenia związane z grami wideo 

(37%), filmami i telewizją (24%), a także 

sprzedażą detaliczną (20%)4. Co więcej, 

badanie “2018 Augmented and Virtual 

Reality Survey Report” z marca tego roku 

wykazało, że co piąty respondent wskazał 

marketing jako sektor, w którym w ciągu 

kolejnych 12 miesięcy widoczny będzie 

wzrost inwestycji w AR/VR. Ankietowani 

dostrzegli także podobny wzrost w 

przypadku sprzedaży detalicznej – w lipcu 

2016 roku wskazało go 7%, a w badaniu 

odbywającym się w styczniu tego roku 

już 18%. Czy więc już niebawem AR i 

działania marketingowe będą nierozłączne, 

a poznawanie i kupno produktów w 

rozszerzonej rzeczywistości stanie się 

codziennością?1,2 mld

W 2018 roku liczba urządzeń 
z systemem iOS i Android, które 

są kompatybilne z ARCore 
i ARKIt wyniesie

W 2018 roku co piąty 
respondent wskazał marketing, 

jako sektor, w którym 
w ciągu kolejnych 12 miesięcy 

widoczny będzie wzrost 
inwestycji w AR/VR

3  ARtillry za: eMarketer 
4 Vertebrae, Sep 2018 za: eMarketer
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7,4 mld zł  
netto

to prognozowana wartość rynku 
reklamy w Polsce na koniec 

2018 roku
źródło: Zenith

– Rzeczywistość rozszerzona 
w reklamie może być stosowana w celu 
zaprezentowania produktu, zapoznania 
konsumenta z funkcjami produktu, 
rozbawienia odbiorcy i zachęcenia go 
do interakcji z marką, czy zacieśniania 
przywiązania konsumenta do marki 
lub produktu – mówi Karolina Nowicka, 

Project Manager z Lemon & Orange. 

– Technologia AR umożliwia nie tylko 
urozmaicenie przekazu reklamowego, 
bo reklamy w technologii AR są „inne” 
od tradycyjnych, znanych np. z telewizji, 
ale może również stanowić narzędzie 
usprawniające interakcję konsumenta 
z produktem. Dzięki zastosowaniu tej 
technologii konsument może nie tylko 
zapoznać się z wyglądem produktu, 
ale go wypróbować czy przymierzyć. 
Dodatkowym atutem jest możliwość 
zastosowania AR w różnych miejscach 
i na różnych urządzeniach.  Może to 

Reklamy, z którymi chce 
się wejść w interakcje – 
jak marki wykorzystują 
rozszerzoną rzeczywistość 
w reklamie?

Katarzyna Gałka

Marketerzy już dawno zrozumieli, że odbiorcy nie lubią reklam. 
Konsumenci cierpią na ślepotę banerową, odliczają sekundy do 
momentu, w którym będą mogli zamknąć reklamę 
w przeglądarce, masowo stosują programy do blokownia 
reklam. W takich warunkach bardzo ciężko przyciągnąć uwagę 
odbiorcy tradycyjną reklamą. Na szczęście w rozwiązaniu tego 
problemu z pomocą przychodzi rozszerzona rzeczywistość.

Rozszerzona rzeczywistość 
w reklamie

być stacjonarne rozwiązanie, jak np. 
interaktywna instalacja w centrum 
handlowym, która przyciąga uwagę wielu 
osób jednocześnie, ale równie dobrze 
może to być rozwiązanie na urządzenie 
mobilne, które umożliwi konsumentom 
zabawę z marką w każdym miejscu – 
podkreśla ekspertka.

AR – technologia bez ograniczeń

– Możliwości zastosowania technologii 
rozszerzonej rzeczywistości w reklamie i 
marketingu są niemal nieograniczone, 
a wszystko zależy od grupy docelowej do 
jakiej chcemy dotrzeć oraz komunikatu, 
jaki chcemy przekazać – uważa Sebastian 

Żywiecki CEO VMS Media. Zdaniem 

eksperta szczególnie warto zwrócić uwagę 

na wykorzystanie AR przy konstrukcji 
promocji konsumenckich czy promocji 
lojalnościowych.

TCC Global przeprowadziło badania, z 

których wynika że 66 % ankietowanych 

oczekuje innych sposobów podziękowania 

za regularne zakupy niż karta lojalnościowa, 

a ulubiony sklep ma im dostarczać 

inspiracji oraz wspierać w życiu 

codziennym.

– AR daje możliwość odkrywania 
dodatkowych treści i przeżywania emocji 
wspólnie z marką. Inspiruje, „rozmawia”, 
wzbudza ciekawość oraz integruje kanały 
komunikacji, które posiada marka. 
Zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości 
stwarza także ekscytujące możliwości 
dla sprzedawców. Na jego podstawie 
mogą oni budować nowe mechanizmy 
lojalnościowe, kampanie marketingowe 
czy promocje konsumenckie i jeszcze 
lepiej wpływać na decyzje zakupowe 
swoich klientów. AR pozwala uatrakcyjnić 
przekaz reklamowy i komunikować się 
z klientami przy użyciu przedmiotów 
codziennego użytku, takich jak: 
opakowania produktów, katalogi, 
magazyny, elementy przestrzeni miejskiej. 
Nanosi się na nie interaktywne treści typu 
wideo, animacje, zdjęcia, gry i modele 
3D które wzmacniają zainteresowanie 
produktem. Ważne, aby firmy regularnie 
integrowały AR z szerszymi strategiami 
obsługi klienta, wtedy konsumenci będą 
lepiej wykorzystywać możliwości, jakie ta 
technologia oferuje, i będą więc wchodzić 
w interakcję – dodaje. 

Element zaskoczenia 
i zaangażowania klientów 
odgrywa tu kluczową rolę. 
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W jaki sposób wykorzystać rozszerzoną rzeczywistość w kampaniach marketingowych?

Gra miejska
Gra wykorzystująca przestrzeń miejską jako istotny 

element rozgrywki. Ten mechanizm wykorzystano 

w akcji „Gdzie są Elfy” – Atrium Promenada. W ramach 

akcji klienci CH Atrium Promenada byli angażowani 

do wyjątkowej zabawy. Wystarczyło pomóc Świętemu 

Mikołajowi odnaleźć zaginione Elfy, ukryte w różnych 

miejscach centrum handlowego, aby otrzymać kupon 

na zakupy oraz atrakcyjne nagrody. Do poszukiwań 

służyła aplikacja VIUU, wykorzystująca technologię 

rozszerzonej rzeczywistości.

Interakcja z odbiorcą

Innym przykładem interakcji jest akcja Disneya z 

2011, kiedy to w Nowym Jorku na Times Square 

przeprowadzono bardzo ciekawą z wykorzystaniem 

technologii AR. Przechodnie stawali w oznaczonym 

kręgiem miejscu i mogli wchodzić z w interakcje z 

bajkowymi postaciami Disney’a. Akcja spotkała się 

z dużym zainteresowaniem, przechodnie tańczyli, 

wchodzili w role związane z filmami i obserwowali 

innych, którzy brali udział w tej zabawie.

Wszelkie działania polegające na angażowaniu 

odbiorców – przechodniów, klientów centrów 

handlowych. W 2015 roku agencja Lemon & Orange 

stworzyła dla marki VISA jedną z największych kampanii 

AR w Polsce. Podczas czterech weekendowych eventów 

promocyjnych mieszkańcy największych polskich miast 

mogli doświadczyć „czegoś nowego” dzięki zastosowaniu 

rozszerzonej rzeczywistości. W ramach akcji na ekranie 

wyświetlany był widok z kamery skierowanej na 

odwiedzających centrum handlowe. Wystarczyło, że 

uczestnicy stanęli 

w wyznaczonym miejscu, aby na ekranie pojawiły się 

dodatkowe, animowane elementy i postacie. W ten 

sposób uczestnicy zabawy mogli usłyszeć i zobaczyć 

m.in.: słonia, pandę żyrafę, przenieść się na Księżyc, na 

bezludną wyspę lub zostać porwani przez UFO.

Wirtualna przymierzalnia

Klienci sklepu dzięki specjalnej aplikacji na swój 

smartfon mogą przymierzać ubrania i akcesoria 

marki. W październiku 2014 roku w Galerii Mokotów 

stworzono wirtualną przymierzalnię, w której 

odwiedzający sklep marki Timberland mogli zobaczyć, 

jak wyglądają w wybranym przez siebie ubraniu bez 

konieczności fizycznego przymierzania go. Dzięki 

zastosowaniu technologii AR aplikacja skanowała 

twarz klienta i dobierała pasujący do niego model 

ubrania. Całość wyświetlana była na ekranie, a klienci 

dodatkowo mogli swobodnie zmieniać swoje stylizacje. 

Na końcu zabawy dany strój był umieszczany w galerii 

fanów oraz wysyłany e-mailem pod wskazany adres, 

gdzie za pomocą linku zawartego w wiadomości 

można było go opublikować na swoim profilu na 

Facebooku.

Zabawa z produktem
Dodanie do produktu dodatkowej wartości 

i poszerzenie jego właściwości. W 2013 roku marka 

Heinz przeprowadziła kampanię, w której kupujący 

ketchup mogli zamienić jego butelkę w książkę 

z przepisami. Za pomocą dedykowanej aplikacji 

w technologii AR, po najechaniu na butelkę można 

było zobaczyć przepisy na różne dania oraz wygrać 

zestaw „Sekretnych Składników” do gotowania. Dzięki 

zastosowaniu rozszerzonej rzeczywistości możliwie 

było dodanie do zwykłej butelki ketchupu „czegoś 

więcej” i ukrycie w nim nagród, co przyciągnęło 

klientów.

Wirtualne katalogi 
IKEA w 2013 roku wysyłała do swoich klientów katalogi 

papierowe, ale z elementami AR. Przeglądający 

katalog musieli pobrać dedykowaną aplikację na 

swój telefon lub tablet, następnie skanując specjalnie 

oznaczone strony, na urządzeniu wyświetlały się 

dodatkowe zdjęcia aranżacji, informacje o produkcie 

czy filmiki reklamowe lub poradnikowe. Dzięki temu 

klienci mogli zapoznać się z większą ilością informacji 

bez konieczności umieszczania ich w papierowym 

katalogu.

zobacz

zobacz

zobaczzobacz

zobacz
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7,4 mld zł  
netto

to prognozowana wartość rynku 
reklamy w Polsce na koniec 

2018 roku
źródło: Zenith

Okiem eksperta

Karolina Nowicka
Project Manager Lemon & Orange

Zalety wykorzystania rozwiązań 
rzeczywistości rozszerzonej w 
reklamie i marketingu 

AR oferuje nową i innowacyjną platformę, na której konsument może wejść 

w interakcję z produktem komunikować się z produktem - niezależnie czy jest 

to rozwiązanie w sklepie wykorzystujące witryny do pokazania magicznego 

świata rozszerzonego o barwne animacje czy aplikacja mobilna, która 

umożliwia zeskanowanie produktu i uzyskanie informacji na jego temat.

AR pozwala konsumentowi na zbadanie oferty  w zupełnie nowy, wyjątkowy, 

dotychczas nieznany sposób – wprowadzając odrobinę magii do codziennego 

życia, a w tym codziennej interakcji z produktem. 

Wartość dodaną takich aplikacji stanowi nie tylko element rozrywki czy powiew 

świeżości, ale przede wszystkim nowy kanał pozyskania informacji 

o produkcie dla klienta.

Rozwiązania AR angażują i ciekawią – reklamy, czy wszelkie akcje AR cieszą się 

bardzo dużym zaangażowaniem klienta, dlatego nieczęsto zdarza się, aby ktoś 

przeszedł np. obok wirtualnej żyrafy centrum handlowym obojętnie. 

Dla marketerów możliwość zastosowania 

technologii AR w reklamach ma ogromny 

potencjał, by zmienić sposób prezentacji 

produktów i usług poprzez pozytywne 

wpływanie na promocję oraz wzbudzanie 

zainteresowania odbiorców. Reklamy AR 

zachęcają do wejścia z nimi w interakcję, 

zaciekawiają i zapadają w pamięci na dłużej 

niż te tradycyjne. Dzięki temu, że pozwalają 

korzystać z produktu wirtualnie, wytwarzają 

w użytkowniku przywiązanie do marki, a to już 

tylko krok od podjęcia decyzji o zakupie.
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Marcelina Burzec

Rozszerzona rzeczywistość 
w reklamach na Facebooku

W lipcu tego roku Facebook poinformował, że prowadzi testy 
reklam, które wykorzystują technologię rozszerzonej rzeczywistości. 
Niektóre marki mogły już przetestować te możliwości. Skoro 
światowy gigant social media testuje formaty AR, warto bliżej 
przyjrzeć się rozszerzonej rzeczywistości oraz interaktywnym 
reklamom i zastanowić się, jak można ją skutecznie wykorzystać 
w praktyce. 

W świecie marketingu wiele firm  korzysta 

już z technologii AR. Pobierając aplikację 

ze strony danego sklepu, można 

sprawdzić np. jak będziemy wyglądać 

w wybranym modelu ubrania lub czy 

konkretny mebel będzie się dobrze 

prezentować w naszym wnętrzu. 

Ciekawym zastosowaniem technologii AR 

są też wszelkie rozwiązania znane 

z nowoczesnych muzeów np. 

interaktywne instalacje przestrzenne, 

które przyciągają uwagę i pozwalają 

wzbogacić wrażenia z wizyty, dowiedzieć 

się więcej, a nawet przenieść się w czasie. 

Technologia AR ma też zastosowanie we 

wszelkich rozwiązaniach wykorzystujących 

QR kody. W Polsce używane są one jako 

uzupełnienie 

Pierwszym medium, które wkroczyło 

w świat rozszerzonej rzeczywistości 

był Snapchat. Dostępne w nim 

filtry pozwoliły na korzystanie z 

trójwymiarowych efektów. Z biegiem 

czasu udostępniono markom możliwość 

tworzenia filtrów sponsorowanych 

na wzór tańczącego hot doga, który 

podbił serca fanów Snapachata. 

W aplikacjach społecznościowych 

takich jak Snapchat i już wkrótce w 

Messengerze znajdziemy także gry oparte 

na rozszerzonej rzeczywistości, które 

będą kolejnym sposobem wykorzystania 

AR przez gigantów do zaangażowania 

użytkowników. 

Rozszerzona rzeczywistość na Facebooku 

i wzbogacenie reklamy. Bardzo często 

można spotkać je podczas eventów 

i festiwali. Wykorzystał je np. Heineken na 

festiwalu Open’er w Gdyni. Akcja polegała 

na tym, że dla uczestników imprezy 

udostępniono namiot z komputerami, 

na których mogli napisać wiadomość 

i wydrukować ją w postaci QR kodu 

na naklejce umieszczanej na koszulce 

lub torbie. Inne osoby, które pobrały 

aplikację marki, mogły odczytać tę 

zaszyfrowaną wiadomość, nawet, jeśli nie 

znały jej autora. A co, gdyby wszystkie te 

działania mogły się odbyć bez ściągania 

dodatkowym aplikacji, otwierania stron 

czy też z wykorzystaniem specjalnych 

urządzeń, a jedynie z wykorzystaniem 

najbardziej popularnego medium 

społecznościowego?

AR w social media czy Instagramie to także już codzienność. 

Jednak AR w reklamach w mediach 

społecznościowych – to jeszcze nowość. 

Na pewno rozwiązanie to wywołuje 

zaciekawienie, a odbiorcy powoli oswajają 

się z jego obecnością. Przewiduje się, 
że reklamy AR na Facebooku staną 
się czymś naturalnym w tym kanale 
w ciągu najbliższych trzech lat. Celem 

jest jednak zwiększone rozwinięcie tej 

technologii jeszcze przed tegorocznym 

sezonem zakupów bożonarodzeniowych.

Wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości 

w popularnych portalach internetowych 

pozwala na zapoznanie się z produktem 

już z poziomu social media, dostosowanie 

go i dokonanie zakupu bezpośrednio w 

aplikacjach społecznościowych, z którymi 

na co dzień się nie rozstajemy. 
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Facebook w lipcu tego roku zaczął 

testować możliwości związane z reklamą 

interaktywną. Wypróbował je po raz 

pierwszy wspólnie z marką Michael 

Kors. Na czym polegała akcja? Kiedy 

użytkownik kliknął w zdjęcie modelki – 

wewnątrz aplikacji pojawiała się opcja, 

dzięki której klient mógł wirtualnie 

przymierzyć dany model akcesorium 

w różnych opcjach kolorystycznych. 

W planach testów od razu znalazły się 

firmy kosmetyczne takie, jak Sephora, NYX 

Professional Makeup czy Bobbi Brown 

oraz firmy meblarskie, np. Pottery Barn.

Wirtualny showroom Opcja błyskawiczna

– Nakładki AR można stworzyć 
w udostępnionym na przełomie 
roku przez Facebooka programie 
Spark AR Studio – tłumaczy Szymon 

Lisowski, Digital Marketing Consultant 

z COO Socjomania. – Po zatwierdzeniu 
filtra przez platformę, możliwe jest 
udostępnienie nakładki w postaci linku, 
który przekierowuje do funkcji aparatu 
wewnątrz aplikacji. Promocja linku jest 
rozwiązaniem reklamowym „na teraz”, 
ponieważ Facebook zapowiedział 
udostępnienie nakładek jako jednego 
z formatów reklamowych. Możemy 
zatem przewidywać, że w kolejnych 

miesiącach reklamy AR pojawią się 
w funkcji aparatu obok pozostałych 
nakładek (zarówno na Facebooku, jak 
i na Instagramie) – tłumaczy specjalista.

Inspirujący inwestor

Nie dziwi to, że Facebook mocno 

inwestuje w obszary związane z AR 

i VP.  – Facebook nie tylko podąża, 
ale wyznacza trendy reklamowe. 
Był jednym z pierwszych, który 
udostępnił i upowszechnił transmisje 
live oraz foto i video 360* – tłumaczy 

Franciszek Georgiew, CEO Social Tigers. 

Wszystkie te rozwiązania na początku 

mogły wydawać się oderwane od 

biznesowych realiów z perspektywy 

przedsiębiorców czy działów marketingu, 

ale ich sposoby wykorzystania można 

teraz mnożyć. Tak samo ma być z 

rzeczywistością rozszerzoną i reklamą na 

Facebooku. – Niektórzy z użytkowników 
mogą bawić się już możliwościami 
przerobienia zdjęć 2D na 3D – wylicza 

Georgiew. –  Aparaty Facebooka  
mają możliwość rozpoznawania 
obiektów na zdjęciach, na co aplikacja 
reaguje wyświetlaniem dodatkowych 
elementów. Przykładem może być 
akcja z plakatami filmów Warner 
Bros, po rozpoznaniu których, kamera 
uruchamiała dodatkowe efekty 
wizualne (więcej pod linkiem: https://

bit.ly/2z9Lgq1 – przyp. Red.)  – dodaje 

ekspert.
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Szerokie spektrum

Wykorzystanie AR i VR na Facebooku są 

odbierane w środowisku reklamowym 

jako olbrzymia szansa dla wielu branż. 

Zdaniem Szymona Lisowskiego to 

świetne rozwiązanie między innymi dla 
szeroko pojętej branży e-commerce, 
moto (np. wirtualna jazda testowa 

wybranym modelem samochodu), 

meblarskiej (np. sprawdzenie, jak dany 

mebel będzie prezentował się w naszym 

wnętrzu), deweloperskiej (wizualizacja 

wykończonego mieszkania lub wirtualny 

spacer), ale też HoReCa czy branży 
eventowej.

Zdaniem specjalisty możliwości jest tak 

wiele, że ogranicza je tylko gotowość 

 600 mln zł
 to wartość rynku social media 

w Polsce  w 2017 roku

źródło:  IAB

16 mln
 polskich użytkowników ma 

konta na Facebooku

źródło: Facebook

i możliwość skorzystania z tej funkcji 

przez odbiorców.  – O ile rozwiązania AR 
dostępne są dla praktycznie każdego 
użytkownika korzystającego z aplikacji 
Facebooka (np. w funkcji aparatu), 
tak do VR konieczne jest posiadanie 
odpowiedniego sprzętu – specjalnych 
okularów, np. Oculus Rift czy gogli 
Google Cardboard, co wciąż traktowane 
jest raczej jako gadżet, a nie urządzenie 
pierwszej potrzeby - ocenia Lisowski. 

Dlatego zacząć należy nie tylko od 

zapoznania się z oferowanymi przez 

Facebooka możliwościami, ale również 

od edukacji swoich odbiorców, tak, aby 

chcieli oni konsumować treści reklamowe 

AR. Bowiem wkrótce mogą one stać 

się naszą codziennością.
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Jakie korzyści daje zastosowanie rozszerzonej 
rzeczywistości w reklamie?

Zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości 

w reklamie pozwala stworzyć przekaz, 

który szybciej trafia do odbiorców, 

zapada w pamięć i angażuje.

Smartfon, który ma przy sobie każdy, co 

zwiększa częstotliwość kontaktu 

z przekazem reklamowym.

Wykorzystując technologię AR 

w reklamie znacząco zwiększa się szansę 

na rozprzestrzenienie się treści w sposób 

viralowy w internecie.

Wirusowe 
rozprzestrzenianie się

Są niebanalne, wybijają się na tle 

innych, wszystko dzięki zastosowaniu 

technologii, która jest unikatowa i zwraca 

na siebie uwagę.

Odbiorcy reklam AR są zachęcani 

i wciągani w zabawę, dzięki możliwości 

interakcji z aplikacją. Takie reklamy 

na dłużej zapadają w pamięć, są dla 

odbiorców ciekawsze, a sam przekaz nie 

jest odbierany jako stricte reklamowy.

Korzystając z technologii AR 

odbiorca od razu dostaje wizualizację 

reklamowanego przedmiotu, 

bez konieczności np. fizycznego 

przymierzania ubrania w sklepie.

Wizualizacja 
reklamowanego produktu

Wyróżnianie się

Wciągnie w zabawę

Wpływanie na emocje

Wykorzystanie 
uniwersalnego przekaźnika

Katarzyna Gałka

Rozszerzona rzeczywistość 
w reklamie zewnętrznej 
i druku

Chociaż pierwsze skojarzenia z rozszerzoną rzeczywistością 
przenoszą nas do świata gier wideo, to obecnie każda branża 
może czerpać korzyści z zastosowania AR. Szczególnie dużo 
na rozwiązaniach rozszerzonej rzeczywistości zyskuje branża 
reklamowa.

Przekaz reklamowy wzbogacony o elementy rozszerzonej rzeczywistości ma 

dodawać mu nowego, informacyjnego wymiaru, poszerzać doświadczenia i 

pogłębiać wiedzę odbiorców. Przedstawienie reklamowej treści w technologii 

rozszerzonej rzeczywistości gwarantuje przykucie uwagi, wzbudzenie prawdziwego 
zainteresowania i wyróżnienie się na tle konkurencji.
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AR w reklamie tradycyjnej, gdzie się sprawdzi?

Po najechaniu aparatem telefonu na 

wizytówkę lub QR kod wyświetlają się 

dodatkowych informacje, które nie 

zmieściły się na tradycyjnej wizytówce.

Dedykowane aplikacje mobilne na 

eventy, targi, konferencje, które mogą 

zawierać agendę, artykuły prelegentów, 

niezbędne informacje, wskazówki 

dojazdu, wszystko, co nie zmieści się na 

tradycyjnym zaproszeniu, a  zainteresuje 

uczestników Twojego wydarzenia.

 Interaktywne zaproszenia

 Interaktywne wizytówki

Interaktywne treści AR pozwalają 

też w niekonwencjonalny sposób 

spojrzeć na tradycyjne reklamowe 

materiały drukowane. Na przykład 

dzięki dedykowanej aplikacji podczas 

przeglądania katalogu, odbiorca 

skanując odpowiednie miejsca może 

zobaczyć na ekranie swojego smartfona 

dodatkowe informacje o produkcie: linki 

do przedmiotu w sklepie internetowym, 

mebel w trójwymiarze we własnym 

wnętrzu czy prezentację wideo produktu 

z jego dodatkowymi funkcjami. 

Technologia AR daje też szansę na 

Rozszerzona rzeczywistość 
w druku

wyróżnienie się na rynku wydawniczym 

poprzez zamieszczanie interaktywnych 

elementów w czasopismach i książkach, 

które po zeskanowaniu dostarczają 

odbiorcom dodatkowych informacji.

Tradycyjne billboardy, bannery 

reklamowe i citylighty (np. w wiatach 

przystankowych) mogą zostać 

wzbogacone o treść widoczną po 

użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej i 

rozszerzonej rzeczywistości, a które nie 

zmieściłaby się na tradycyjnej reklamie.

 Interaktywne billboardy

Klasyczne katalogi wzbogacone 

o dodatkowe materiały (linki do 

oferty, prezentację wideo produktu), 

wyświetlane po najechaniu na nie 

smartfonem ze specjalną aplikacją.

 Wirtualne katalogi

Po najechaniu na nie wyświetlane są 

dodatkowe treści np. informacje o autorze. 

 QR kody na książkach 
i czasopismach

 55% 
 konsumentów chciałoby 
najchętniej kupować za 

pomocą AR ubrania 
źródło: Centric Digita
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–  Branża outdoorowa wiele zyskuje na 
wdrożeniu odpowiednich rozwiązań 
AR – tłumaczy Adrian Łapczyński 

z CreativeStudio. – Każdy, nawet 
najprostszy algorytm rozszerzonej 
rzeczywistości opiera się na skanowaniu 
przestrzeni. Jeśli spacerujemy po 
ruchliwym centrum miasta, algorytm 
rozpoznający np. wielkie siatki 
outdoorowe może wyświetlić dodatkowe 
informacje, których nie uda się zmieścić 
na powierzchni takiej siatki. Może to 
być np. reklama telewizyjna produktu 
pokazanego na bannerze, czy też 
np. link, który przeniesie odbiorcę na 
odpowiednią stronę internetową 
w świecie AR – dodaje ekspert.

Co jeszcze można osiągnąć stosując 

technologię AR w reklamie zewnętrznej? – 

Przekaz w reklamie wzbogacony 
o indywidualnie dopasowane treści, 
wręcz dedykowane w oparciu 
o zachowania użytkownika i jego 
przyzwyczajenia zakupowe – tłumaczy 

Norbert Biedrzycki Vice President Digital 

McKinsey. – Wszystko, żeby zaoferować 
jeszcze bardziej dopasowane do 
oczekiwań odbiorcy usługi lub 
produkty. Patrząc na reklamę nie 
widzi on statycznego obrazu, ale obraz 
ruchomy czy film, który wyświetla treści 
dedykowane dla niego w oparciu 
o algorytmy oceniające, co mógłby 
chcieć kupić, czego pragnie w danej 
chwili – dodaje Biedrzycki. 

AR na billboardach – 
to możliwe! Okiem eksperta

Jak się wyróżnić, dzięki AR?

Rafał Kosidło 
CXO (Chief Experience Officer), Architekt 
rozwiązań Augmented Reality

Na technologię AR w działaniach reklamowych warto postawić z kilku powodów. 

AR różni się od innych innowacji pod względem treści, które technologia 

wyświetla  i  wykorzystuje. Zamiast  czystych  danych  (w  porównaniu z 

tradycyjnymi rodzajami mediów) rzeczywistość rozszerzona działa przeważnie na 

podstawie wirtualnych modeli 3D, które są integrowane ze światem rzeczywistym 

za pomocą urządzenia mobilnego. Dzisiejsi konsumenci mogą nawiązywać 

interakcje z marką w sklepie stacjonarnym, spacerując po mieście i oglądając 

billboardy lub citylighty, w sklepie internetowym, w aplikacji mobilnej lub za 

pośrednictwem mediów społecznościowych. Rzeczywistość rozszerzona z 

powodzeniem może być wykorzystywana do zwiększenia atrakcyjności robienia 

zakupów zarówno online, jak i offline. Augmented Reality jest najlepszym 

sposobem na wizualizację sprzedawanych produktów, gdyż pozwala sprawdzić 

i zwizualizować dany produkt w jego docelowym otoczeniu. AR łączy wirtualne 

elementy z realnym otoczeniem, nie wymagając przy tym od użytkownika 

posiadania drogiej, dedykowanej infrastruktury sprzętowej, która wymagana jest  

w przypadku technologii VR. Dzięki zastosowaniu rzeczywistości rozszerzonej, 

klient ma możliwość zobaczyć wybrany produkt w czasie rzeczywistym, zanim 

podejmie decyzję o jego zakupie. W ten sposób rośnie szansa na uniknięcie 

porzucenia koszyka zakupowego i niskich konwersji mobilnych. Technologia AR 

to nie tylko „marketingowy nice-to-have”, nie niosący ze sobą wartości dodanej  

–  to przydatne narzędzie biznesowe pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Rozwiązania wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną pomagają rozwiązać 

problem niepewności kupujących, zmniejszyć ilość porzuceń koszyków i 

zwiększyć konwersję klientów mobilnych, niezależnie od oferowanego produktu.  

Są również idealnym rozwiązaniem pozwalającym na zmniejszenie liczby 

kosztownych zwrotów produktów przez konsumentów.

Według szacunków firmy IDC wartość 

rynku wirtualnej i rozszerzonej 

rzeczywistości do 2020 roku wyniesie 

około 150 miliardów dolarów, a liczba 

użytkowników tych technologii sięgnie 

nawet miliarda1. Z raportu wynika m.in. 

że rozszerzona rzeczywistość całkowicie 

zmieni sposób pracy terenowych 

serwisantów, dzięki technologii 

nakładania obrazów, stałemu dostępowi 

do aktualizowanych specyfikacji 

technicznych, kontaktowi wideo 

z koordynatorami i doświadczonymi 

pracownikami technicznymi. Dalszy 

rozwój AR wydaje się być nieunikniony.  

– Oglądanie „rozszerzonego” obrazu 
świata przez ekran smartfonów to 
jedynie okres przejściowy – mówi Rafał 

Kosidło. – Prawdziwą rewolucją będzie 
przedłużenie lub rozszerzenie odbioru 
okularami. Smartfony nie ustąpią 
miejsca okularom - będą natomiast 
odgrywać równie istotną rolę  – dodaje 

ekspert.

Zdobycie uznania i zaangażowania 

odbiorców to jedno z najważniejszych 

wyzwań branży reklamowej. Dziś 

marketerzy dwoją się i troją, aby zwrócić 

uwagę na markę, gdy coraz więcej 

konsumentów nie tylko nie wierzy 

reklamom, ale w ogóle przestaje zwracać 

na nie uwagę. Z pomocą przychodzi 

rozszerzona rzeczywistość, która nie tylko 

Przyszłość AR

1  Raport IDC “FutureScape”, dostęp online 
z dnia 24.09.2018 r.:  https://www.idc.com/
getdoc.jsp?containerId=prUS43639318 
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 150 mld $
 tyle w 2020 może być wart 

rynek reklam AR i VR

źródło: IDC

w ciekawy sposób pokazuje produkt i jego 

funkcjonalność, ale przede wszystkim 

zachęca odbiorcę do interakcji z 
reklamą, do wejścia w zabawę, 
zanurzenia się w historię. AR może 

zaciekawiać, fascynować, bawić, 

a dzięki temu wyróżni nasz przekaz 

spośród setek tradycyjnych i nudnych 

reklam.

 

3332



Co łączy powyższe przykłady? Pogłębiony 

insight konsumencki, który idzie w parze 

ze zrozumieniem potrzeb klientów oraz 

naturalne, kontekstowe dopasowanie 

narzędzia do marki. Bardzo często nie 

trzeba fajerwerków, żeby zaskoczyć 

swoich klientów. Przykładem może być 

marka Tiffany & Co., która na początku 

października na swoim koncie w serwisie 

Facebook opublikowała film z reklamą. 

Niby nic nowego, ale… gdy użytkownicy 

mobilni kliknęli na ten film, mogli, dzięki 

narzędziom Facebooka do robienia selfie, 

zobaczyć siebie w najnowszych okularach. 

Proste? A jednak cały czas zaskakujące. 

Okiem eksperta

Michał Grzebyk 
PR & Content Marketing Manager 
w ContentHouse

Rozszerzona rzeczywistość 
w content marketingu 

Przez lata, myśląc o Augmented Reality 

(AR), postrzegaliśmy tę rzeczywistość 

przez pryzmat skomplikowanych 

gadżetów. Nieważne, czy miały to być 

specjalne szyby, okulary czy projektory – 

technologia była droga, niezbyt wygodna 

dla użytkownika, a tym samym dostępna 

dla garstki wybrańców. Wielką zmianę 

tego stanu rzeczy przyniosły potężne 

możliwości urządzeń, które towarzyszą 

nam codziennie, dosłownie od pierwszego 

spojrzenia na świat (budzik) po ostatnie 

chwile przed snem (nastawianie budzika). 

Smartfony, bo o nich mowa, stały się 

na tyle sprawnymi kombajnami do 

rozrywki, że mogą dźwignąć coraz lepiej 

wyglądającą narrację AR. Najsilniejszym 

tego przykładem, jaki osiągnął skalę 

dosłownie globalną, jest oczywiście 

gra Pokemon Go. W lipcu 2016 roku 

obserwowaliśmy prawdziwą pandemię. 

Nagle media na całym świecie mówiły o 

realnym, bliskim ludziom zastosowaniu 

AR, a miliony posiadaczy smartfonów 

mogło samodzielnie przekonać się, jak 

odpowiednie story, połączone z zabawą i 

grywalizacją, angażuje zmysły. 

Content marketing w naturalny sposób jest 

przystosowany do wykorzystania zdobyczy 

na polu AR. Oczywiście pod warunkiem, 

że w swoim myśleniu o słowie „content” 

nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do 

słowa pisanego. W klasycznym ujęciu, 

jako przykład warto podać Starbucks 

w Szanghaju. Twórcy pierwszej w pełni 

immersyjnej kawiarni na świecie porównują 

ją do teatru. Przechadzając się między 

regałami, odpalając aplikację i szukając 

oznaczonych miejsc, można dowiedzieć się 

więcej o sposobie parzenia kawy, zobaczyć 

filmiki czy dodatkowe zdjęcia.  

Treścią możemy nazwać również (info)

grafikę, podcast, zdjęcia czy filmy. 

Rozszerzeniem tych form jest oczywiście 

technologia AR, która umożliwia 

wzbogacanie otaczającej nas rzeczywistości 

o dodatkową narrację. Jeśli tylko marka 

potrafi poszukać interesującego konceptu, 

a często wyjść o krok przed innych – 

może sprawnie wykorzystać przewagę 

konkurencyjną i wyróżnić się przekazem 

marketingowym.  

Kluczowe w wykorzystaniu AR przez marki 

jest dopasowanie tej technologii do samej 

marki i stworzenie opowieści, która porywa. 

Przykłady można mnożyć. Wśród nich 

nie zabraknie aplikacji pozwalającej na 

dopasowanie kolorów farby na ścianach 

własnego mieszkania czy takiej, gdzie 

zwizualizujemy ustawianie wirtualnych 

mebli z najnowszego katalogu (Ikea Place). 

Można też kupić bilet na wymarzony mecz 

finałowy Super Bowl za pomocą aplikacji 

z modelem 3D stadionu (StubHub). Fani 

Zary, wchodząc do warszawskiego sklepu 

z firmową aplikacją na smartfonie, mogli 

zobaczyć przechadzające się po sklepie 

modelki w ubraniach z nowej kolekcji. Sprawdź sam
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Full Service Content Marketing

Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie!

RE
KL

AM
A

JEDNA Z NAJLEPSZYCH
AGENCJI W POLSCE!

“Agencje interaktywne 2017”:
Wyróżnienie za

“Innowacyjny model usług”

Medal Europejski 2017
Business Centre Club za usługę

„Business Content”

“Agencje interaktywne 2018”:
Wyróżnienie “Faworyt klientów”

Medal Europejski 2018
Business Centre Club za usługę

„Performance Content 
Marketing”

Wyróżnienie za kampanię
lead generation dla mFinanse

Rosnąca liczba osób, dla których internet i spersonalizowana komunikacja są nie tyle oczywistością, 

co środowiskiem, w jakim żyją niemal bez przerwy, zmuszają marki do wchodzenia w nowe obszary 

kontaktu z klientami. Przedsiębiorstwa, które nie potrafią przeskoczyć szybko powiększającej 

się przepaści technologicznej pomiędzy marketingiem początku XX wieku a potrzebami 

komunikacyjnymi klientów, już teraz są skazane na spadki lub ogromne koszty, jakie będą wiązały 

się z nadganianiem konkurencji. Wystarczy tylko przytoczyć „skromne” szacunki Goldman Sachs, 

które mówią, że w 2025 roku rynek Augmented Reality będzie wart około 80 miliardów USD1. Żeby 

zrozumieć skalę zjawiska, warto powiedzieć, że to mniej więcej tyle, co obecny rynek komputerów 

osobistych. Inne szacunki mówią o 210 mld USD wartości rynku AR i VR. I to w 2022 roku2. Tego 

potencjału nie może nie zauważać także rynek finansów i nieruchomości. 

Maksymalnie uproszczona samoobsługa, chęć do komfortowego sposobu komunikacji (np. wirtualne 

biuro obsługi klienta, kontakt z firmą przez Messengera), a także galopujący rozwój urządzeń i 

platform, z jakich na co dzień korzystają miliony ludzi na całym świecie, to mocny bodziec dla 

instytucji finansowych. Już w 2010 roku (!) Commonwealth Bank of Australia uruchomił mobilną 

aplikację „Home Finder”, która, wykorzystując technologię rozszerzonej rzeczywistości, pomagała 

klientom wyszukiwać, przeglądać informacje oraz pobierać dane o domach na sprzedaż, jakie 

znajdowały się w danej okolicy3. Patrząc na dzisiejszy stan technologii, nie trudno więc wyobrazić 

sobie o wiele bardziej spektakularne rozwiązania, dzięki którym klienci, oprowadzani przez doradcę 

siedzącego wygodnie na drugim końcu miasta, mogą odbywać wirtualne spacery po interesującej 

ich inwestycji czy nieruchomości z rynku wtórnego. Wyobraźmy sobie ogrom oszczędności czasu i 

pieniędzy oraz wygodę, jakie wiążą się z brakiem dojazdów, staniem w korkach 

i podporządkowywaniem planu dnia do poszukiwań wymarzonego lokum. 

Gdy klient już znalazł, odpowiadającą jego wymaganiom, nieruchomość, przychodzi czas na kredyt 

hipoteczny. Dlaczego nie miałby on podstawowych spraw załatwić dzięki komunikacji z chatbotem, 

który dzięki sztucznej inteligencji (i wpisanemu w nią uczeniu maszynowemu), może odpowiedzieć 

na większość pytań i przygotować grunt pod ostateczną rozmowę przedstawiciela banku z klientem 

oraz finalizację transakcji? Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość są niewątpliwie przyszłością świata 

finansów, a także ściśle związanego z nim rynku nieruchomości. Żyjemy w genialnie ciekawych 

czasach i na własnych oczach (oraz budżetach) możemy widzieć spektakularne zmiany 

w komunikacji z naszymi klientami. 

Małgorzata Świerczewska 
Menadżer ds. marketingu mFinanse

Okiem eksperta

1  The Real Deal with Virtual and Augmented Reality https://www.goldmansachs.com/insights/pages/virtual-and-
augmented-reality.html  
2  Forecast augmented (AR) and virtual reality (VR) market size worldwide from 2016 to 2022 (in billion U.S. dollars) 
https://www.statista.com/statistics/591181/global-augmented-virtual-reality-market-size/ 
3  Halifax launches augmented reality ‘Home Finder’ mobile app https://www.finextra.com/news/fullstory.
aspx?newsitemid=23689 
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Pierwsza ilustracja Straine’a 
z 1996 roku pojawiła się na 
okładce magazynu Krakowskiego 
Klubu Komiksu KKK. Była 
sygnowana moim ówczesnym 
“amerykańskim” pseudo -  
Chris Weber.

STRAINE powstał ponad 20 lat temu. 
Już wtedy wyprzedzał swój czas. 
Był pierwszym polskim komiksem 
kolorowanym komputerowo. W 2018 
roku jest pierwszym komiksem na świecie 
promowanym kontekstowo  
w rzeczywistości wirtualnej. 
VR choc wciąż jest na wczesnym etapie rozwoju i szuka swojego 
miejsca tak w rozrywce jak i w świecie marketingu
jest narzędziem, którego główna cechą jest - jakże modny od zarania 
cywilizacji - storytelling. 
Dlaczego warto o nim mysleć? 
Czym VR różni się od innych form opowiadania historii 
(marketingowych i nie tylko)? 
Odpowiedź jest prosta, choć zagadkowa. 
Poziomem tzw. immersji.

STRAINE WAS CREATED BY 

CHRIS WEBER & BURT SOFTA

VR EXPERIENCE 
Krzysztof TKACZYK

KRZYSZTOF TKACZYK
Marketer, fascynat VR/
AR/MR/XR i multimediów, 
autor komiksów, wystaw 
multimedialnych, gier 
planszowych, ilustrator.  
Dyrektor kreatywny  
New Amsterdam  
oraz animator VRLD.

STRAINE został opublikowany 
przez Wydawnictwo KURC  
w trzech edycjach z różnymi  
okładkami. Wersja kolekcjonerska 
ma twardą oprawę i prawie 100 
stron, galerie rysunków, szkiców 
koncepcyjnych, fragmentów  
scenariuszy.
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go w moduł animacji. Anegdotyczne 
opowieści o związku twórcy i tworzywa 
przybrały zupenie inny charakter, gdy 
znajdujemy się WEWNĄTRZ rysunku. 

Kiedy Bartosz Kurc ze swojego 
wydawnictwa zaproponował Bartkowi 
Minkiewiczowi - twórcy słynnego WILQ 
oraz współtwórcy mniej słynnego 
STRAINE’A ;) - i mnie reedycję naszego 
komiksu sprzed lat zastanawiałem się 
jak podnieść poprzeczkę i utrzymać 
legendę. Jak zwrócić uwagę czytelników 
na tak niszowym i wypełnionym po 
brzegi rynku? Komputerowy kolor  
i jakość edytorska to za mało. Wydawca 
sam zaproponował, by kontynuować 
nasz stary “amerykański sen” (komiks 
opublikowaliśmy pod pseudonimami  
z dziwnymi życiorysami zmienianymi za 
każdym razem jako Burt Softa i Chris 
Weber) i wydać go “po amerykańsku” 
z różnymi okładkami i dodatkami. To 
piękny, poligraficzny splendor.

Jednak by wartość dodana 
wykraczała poza fanowskie koraliki 
i paciorki chciałem dodać głębi 
historii. Stworzony scenariusz do VR 
wykorzystywał wszystkie przewagi 
medium - pełną immersję i zaskoczenie. 
Dzięki wykorzystaniu Unreal Engine, 
udźwiękowieniu w systemie sourround 
gracze mogli podziwiać przepiękne 
lokacje wykreowane w komiksie, 
okruchy świata w surrealistyczny 
sposób komentującego również 
naszą współczesną rzeczywistość 
poprzez plakaty, stroje, filmy. 
I odkryć zagadkę będącą 
dopełnieniem treści komiksu. 
Pełną satysfakcję z odbioru 
czytelnicy osiągną dopiero 
po przeczytaniu komiksu  
i zagraniu w VR.

charakteryzuje się skutecznością 
przyswajania wiedzy na poziomie 5 
do 10 %, szkolenie z prowadzącym 
około 25%, to szkolenie VR (zwłaszcza 
w pełnym kombinezonie, wspierające 
naszą pamięć sensoryczną) daje wynik 
na poziomie 75%. 
Immersja to skuteczność. 
I to jest fakt. 
 
A co z produktem masowym? 
Oczywiście gry i edukacja nasuwają się 
tu same. 
Nowy model dystrybucyjny 
przypominający subskrypcję seriali - 
ze względu na koszty developmentu 
- już został wprowadzony w ramach 
współpracy pomiędzy ILMxLAB, 
oddziałem Lucasfilm/Disney a 
Oculusem. Od 2019 roku gracze 
w odcinkach będą mogli pobierać 
specjalny exclusive na nową platformę 
sprzętową Oculus Quest pod tytułem 
“Vader Immortal: A Star Wars VR 
Series”. 
 
The Story continues... 
 
Jestem ogromnym fanem technologii. 
Także od strony praktycznej jako 
rysownik. Spędzam czasami godziny  
w nocy eksperymentując  
z oprogramowaniem do rysowania  
w wirtualnej rzeczywistości, Tiltem  
czy Quillem, zwłaszcza od wyposażenia 

Inne światy
Twórcy science fiction, by w prosty 
sposób dookreślić światy alternatywne 
wobec naszej rzeczywistości często 
korzystają z czytelnych symboli 
wizualnych. W serialu FRINGE czy 
najlepszym, animowanym Batmanie 
tym znacznikiem alternatywnej 
rzeczywistości były sterowce. 
Majestatyczne lewiatany sunące 
powoli po niebie, piękne i eleganckie. 
Dlaczego stały się tylko romantycznym 
wspomnieniem? Główną przyczyną była 
katastrofa sterowca w 1929 roku w 
Nowym Jorku. Wielki niemiecki statek 
powietrzny Hindenburg spłonął do 
szczętu w chwili dokowania. Samoloty 
wygrały tę podniebną rywalizację. 
Wprowadzaniu nowych technologii 
zawsze towarzyszy niepewność. Czy 
nakłady poniesione na R&D się zwrócą? 
Czy konsumenci nakręcą koniunkturę? 
Czy VR/AR nie okażą się “nową” 
telewizją 3D właśnie wycofywaną z 
rynku? 
Tzw. “infancy stage” oznacza gwałtowne 
poszukiwanie zastosowań - zarówno 
specjalistycznych i masowych. 
Jedno jest pewne użycie VR i AR  
w szkoleniach już ma udowodnioną 
skuteczność. O ile proces szkoleniowy 
prowadzony przy pomocy publikatorów 

Po lewej u góry:  Zrzuty ekranowe z VRu i oryginalna plansza, mieszkanie Strainea oraz cyberdworzec Alabama Haltestelle 
Powyżej w środku: Tomasz Leśniak (współutor Jeża Jerzego oraz Tymka i Mistrza)  
Po prawej: Bartosz Minkiewicz (współautor WILQ, Straine) ścigają Straine’a w tłumie wśród pasażerów sajbernetu.

U góry po prawej:  
Szkice postaci i jej model 3D

 
Po prawej:  
W pełni wymodelowany Straine  
ze swoją słynną brzytwą  
w środowisku 3D max.
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It’s a Final countdown 
 
Promocja komiksu na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu  
i Gier w Łodzi zakładała również dodatkowe atrakcje.  
Z udziałem wielu utalentowanych osób stworzyliśmy blisko 4 
minutowy klip muzyczny w realiach świata Straine’a, którego 
głównym bohaterem było jego mroczne alterego, arcyłotr 
Simon Josue Piehonsky (wzorowany na niezwykłym artyście, 
absolwencie łódzkiej szkoły psychotroniki, znanym w środowisku 
krakowskiego Montmartre’u Wojciechu Piechońskim alias 
Wojciechu Bispingu). Artysta wziął udział w konkursie na cosplay 
prezentując oryginalną choreografię w pełnym rynsztunku jako 
najbardziej spektakularny złoczyńca w historii polskiego komiksu.
Fani kupujący pełny zestaw trzech albumów otrzymywali 
w gratisie zestaw czterech plakatów autorstwa uznanych 
polskich twórców, którzy zagościli również na łamach komiksu 
tworząc ilustracje otwierające do kolejnych rozdziałów (co było 
dodatkową gratką dla kolekcjonerów). Premierze towarzyszyło 
wsparcie ze strony wielu znamienitych influencerów  
i youtuberów. W bliskiej przyszłości odbędą się pokazy STRAINE 
VR EXPERIENCE na komiksowych konwentach w Polsce i - 
być może - za granicą, a uproszczona wersja przygody trafii na 
YouTube’a w formie wirtualnego wideo 360. 
 
A to raczej dopiero początek. 
Tak dla Straine’a i jego świata jak dla VRu. 
I ARu. 
MRu. 
Oraz oczywiście XRu.

Autorzy serdecznie dziękują za okazaną pomoc Free Forms 
Production, New Amsterdam, No Label, RS Media, Time Vehicle, 
Fundacji Tytano oraz całemu zespołowi VRLD. 
Szukajcie nas na straine.pl, vrld.pl oraz na Instagramie i FB.

Pod spodem:  
Simon Josue Piehonsky w trakcie pokazu cosplay na 
Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. 

STRAINE został opublikowany 
przez Wydawnictwo KURC w 
trzech edycjach z różnymi okład-
kami. Wersja kolekcjonerska ma 
twardą oprawę i prawie 100 
stron, galerie rysnków, szkiców 
koncepcyjnych, 
fragmentów scenariuszy.

Profesjonalna charakteryzacja, 
plastyczna blizna pozostawiona 
na twarzy Simona Piehonsky’ego 
przez brzytwę Straine’a i Justynę 
Peller była uzupełniona przez  
w pełni sprawny gadżet wydruko-
wany na drukarce 3D - interak-
tywne cyberucho z czujnikami 
zbliżeniowymi reagującymi na 
otoczenie.

Autorzy Bartosz „Burt Softa” 
Minkiewicz oraz Krzysztof  
„Chris Weber” Tkaczyk rozrywali 
się w Łodzi podpisując albumy, 
tworząc rysunki na wszystkich 
możliwych i niemożliwych  
stronach okładek.

W klipie wzięło udział wiele 
znakomitych osobowości. Aktor-
ka Gabriela Bukowska, malarka 
Agnieszka Boroń, znany artysta  
i performer Wojciech Piechoński 
czy indyjski stand uper i produ-
cent filmowy Aditya Akolkar. 
Zdjęcia były kręcone między 
innymi w magicznych, poprzemy-
słowych przestrzeniach Dolnych 
Młynów czy dworca PKS w Kiel-
cach.
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Rozszerzona sprzedaż, czyli 
jak sklepy internetowe mogą 
zwiększać sprzedaż dzięki 
rozszerzonej rzeczywistości 

Monika Kuchta

Wraz z rozwojem nowych technologii 
społeczeństwo coraz bardziej się 
nimi nasyca. Internet i rozszerzona 
rzeczywistość stają się zaś narzędziami 
do zaspokajania różnych ludzkich 
potrzeb, nie tylko rozrywkowych, 
ale i zakupowych. 

Augmented Reality, jeszcze chwilę temu 

wydająca się futurystyczną technologią, 

nie tworzy nowej rzeczywistości,  

lecz zapewnia interaktywne wrażenia 

w realnym świecie i wzmacnia to, co już 

w nim jest. Dziedzina ta rozwija się 

prężnie i jak podaje New Gen Apps, 

przewiduje się, że do 2020 roku AR 

zdobędzie miliard użytkowników1. Nic 

więc dziwnego, że światowi giganci 

tacy jak Apple czy Google pracują nad 

rozwiązaniami, które ulepszą ludzkie 

doświadczenia z nim związane na 

wielu polach. Okazuje się bowiem, że 

AR staje się jednym z trendów na rynku 

e-commerce i może być wsparciem 

zakupów w sieci. W jaki sposób może 

on odpowiadać na wciąż rosnące 

wymagania konsumentów i zwiększać 

sprzedaż online?

m-commerce i aplikacje

Popularność zakupowych aplikacji 

mobilnych wciąż rośnie. Wedle danych 

pochodzących z raportu Izby Gospodarki 

Elektronicznej „Omni-commerce. 

Kupuję wygodnie” już 98% internautów 

1  VR and AR Statistics: Shaping the Future of Augmented Reality with Data https://www.newgenapps.com/blog/6-vr-
and-ar-statistics-shaping-the-future-of-augmented-reality-with-data
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mobilnych realizuje różne aktywności 
związane z zakupami za pomocą 
swojego smartfona lub tabletu2. 

Urządzenia mobilne są więc aktywnie 

wykorzystywane w procesie zakupu, a ich 

wciąż ulepszane możliwości pozwalają 

na gwarantowanie konsumentom coraz 

to lepszych doświadczeń i pełniejsze 

angażowanie ich w proces zakupowy 

online. Przed markami stoi więc wyzwanie 

poszukiwania nowych sposobów na 

przyciągnięcie uwagi kupujących. 

Z tego też powodu udostępniają oni 

aplikacje AR, które pozwalają odbiorcom 

na zapoznanie się z produktem 

w sposób bardziej zaawansowany 

i spersonalizowany, bez wychodzenia 

z domu. Rozwiązanie to jest szczególnie 

przydatne w sytuacji, gdy sprawdzenie 

tego, czy produkt spełnia pokładane 

w nim oczekiwania wymaga dużego 

zaangażowania – pomiarów, jechania do 

sklepu itp., jak na przykład w przypadku 

kupna sofy do salonu. Potwierdzają to 

dane z raportu Centric Digital, z których 

możemy dowiedzieć się że konsumenci 
najchętniej chcieliby kupować 
za pomocą Augmented Reality meble 
(60%), ubrania (55%) oraz produkty 
spożywcze (39%). 

2 Raport “Omni-commerce. Kupuję wygodnie” http://www.ecommercepolska.pl/files/8415/2641/0887/Omni-commerce_
Kupuje_wygodnie_2018.pdf

Jedną z najpopularniejszych aplikacji 

tego typu stworzyła Ikea. Pozwala ona 

na sprawdzenie, jak dane produkty 

wyglądałyby w naszej przestrzeni 

domowej. Z kolei aplikacja Converse 

umożliwia obejrzenie, jak prezentowałyby 

się na naszej nodze buty jeszcze zanim 

je kupimy, zaś apka od Warby Parker 

oferuje takie samo rozwiązanie dla 

okularów. Możemy więc przymierzyć, 

bez opuszczania swoich czterech kątów, 

zarówno wielkogabarytowy przedmiot do 

naszej przestrzeni mieszkalnej, jak i inne, 

mniejsze i bardziej osobiste produkty, 

aby upewnić się, że to na nie chcemy 

wydać nasze pieniądze. 

Wspomniane aplikacje to jednak 

tylko kilka przykładów wykorzystania 

rozszerzonej rzeczywistości w działaniach 

reklamowych i sprzedażowych, które 

na pozór głównie wykorzystują nowe 

technologie, a w praktyce łamią pewne 

bariery i znacznie ułatwiają nam życie.

98%
 internautów mobilnych realizuje 

różne aktywności związane z 
zakupami za pomocą swojego 

smartfona lub tabletu 
źródło: E-commerce Polska

60%
 konsumentów chciałoby 

najchętniej kupować za pomocą 
AR meble 

źródło:  Centric Digital
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Augmented Reality, czyli rozszerzona 

rzeczywistość, jest świetnym 

narzędziem w sytuacji, gdy próbujemy 

sprzedać produkt, który będzie integralną 

częścią otoczenia lub wizerunku naszych 

klientów. Gdy kupujemy jakieś narzędzie 

lub przedmiot codziennego użytku zależy 

nam przede wszystkim na parametrach 

technicznych, natomiast aspekt wizualny 

schodzi na drugi plan. Sytuacja zmienia 

się diametralnie, gdy planujemy zakup 

mebli, dekoracji lub, gdy rozbudowujemy 

naszą garderobę. Wtedy z pomocą 

może przyjść technologia rozszerzonej 

rzeczywistości. Za pomocą aplikacji 

Okiem eksperta
Paweł Ruszlewski

Chief of Innovation, Head of Senfino Labs

mobilnej możemy na warstwie naszego 

świata fizycznego - patrząc przez 

obiektyw kamery w naszym telefonie - 

zobaczyć osadzone elementy wirtualne. 

Meble, których jeszcze nie kupiliśmy, 

projekt nowej fototapety lub nową 

kurtkę umieszczoną pośród elementów 

naszej garderoby, które już posiadamy. 

Dobrym przykładem poprawnego 

wykorzystania AR jest firma Sephora, 

która w ramach usługi Sephora Virtual 

Artist daje swoim użytkowniczkom 

możliwość “przetestowania” wirtualnego 

makijażu jeszcze przed zakupem 

kosmetyków.

Grywalizacja w rozszerzonej 
rzeczywistości

Kolejnym rozwiązaniem, które może 

przynieść korzyści sklepom internetowym 

jest grywalizacja w rozszerzonej 

rzeczywistości, czyli wykorzystanie 

mechanizmów znanych nam z gier do 

zwiększenia zaangażowania konsumentów 

w AR. Sprzedawcy mogą wyciągnąć lekcję 

z fenomenu Pokemon Go i wykorzystać 

aspekty rozrywkowe do zaangażowania 

swoich klientów. Dwa lata temu, gdy 

wszyscy byliśmy świadkami powrotu 

Pokemonów, dostrzeżono potencjał tego 

rozwiązania i próbowano przyciągnąć 

konsumentów do swoich sklepów, poprzez 

stworzenie lokalizacji sponsorowanej na 

terenie sklepu, w którym oferowane były 

zniżki dla graczy. Wedle danych Adweeka, 

do 2017 do gry dołączyło ponad 35 tysięcy 

sklepów. Obecnie podobne rozwiązania są 

stosowane w grze Jurassic Park Alive, gdzie 

zadaniem graczy jest złapanie dinozaurów, 

które spacerują po ulicach na całym 

świecie. Gra dostosowuje typu dinozaurów 

do miejsca, w którym się znajdują np. 

w parkach jest więcej dinozaurów 

roślinożernych, zaś w restauracjach 

mięsożernych. Taka świadomość może 

przynieść właścicielom knajp czy sklepów 

wiele korzyści. Włączanie konsumentom 

dodatkowych zniżek na zakupy online za 

specjalną grę w rozszerzonej rzeczywistości 

może przynieść korzyści i uplasować nas w 

świadomości naszego odbiorcy jako markę 

podążającą za aktualnymi trendami. 

Ciekawym rozwiązaniem łączącym 

rozszerzoną rzeczywistość ze światem 

realnym są wirtualne lustra. Ich najszersze 

wykorzystanie odnajdziemy dla branży 

modowej. Marki mogą je umieścić 

w sklepach lub specjalnych showroomach. 

Klienci mogą dzięki nim przymierzać 

ubrania, a potem bezpośrednio zakupić je 

przez internet przy użyciu interaktywnego 

lustra lub jak w przypadku zjawiska 

showroomingu – przy pomocy telefonu. Aby 

dokonać zakupu nie potrzebna jest pomoc 

obsługi, bowiem intuicyjny, sterowany 

gestami interfejs użytkownika przechwytuje 

ruch przez wirtualne lustro, pomaga 

kupującemu w procesie zakupowym, a 

sama transakcja odbywa się internetowo. W 

przyszłości podobne rozwiązanie mogłyby 

znaleźć zastosowanie w bezobsługowych 

sklepach. To z pewnością spore ułatwienie 

dla tych, których chętnie wychodzą na 

zakupy, ale przymierzanie nie należy do ich 

ulubionych czynności. Na rynku pojawia 

się coraz więcej rozwiązań tego typu. W 

Polsce wirtualnymi lustrami zajmują się 

m.in. start up Virtualoo, a kilka lat temu 

Samsung zaprezentował takie rozwiązanie 

dla Zalando.

Wirtualne lustra

źródło: quytech.com
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DOOH 

W zwiększaniu sprzedaży internetowej 

mogą pomóc także wszelkiego rodzaju 

bilboardy, citylighty, kioski i plakaty 

rozmieszczone w przestrzeni miejskiej. 

W połączeniu z aplikacją, użytkownicy 

mogą zyskać dostęp do nietypowych 

efektów i nowych doświadczeń. Jednym 

z najpopularniejszych przykładów 

wykorzystania reklam w przestrzeni 

miejskiej i AR jest akcja Pepsi, które już 

w 2014 roku zapewniło odjeżdżającym 

z przystanku na Oxford Street w Londynie 

niebywałe przeżycia. Oczekujący na 

transport lub przechodnie mogli zobaczyć 

na ekranie, który zastępował szybę, 

gigantycznego robota, przebijającego 

ulicę czy latające ufo. Nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby podobne działania 

wdrożyły sklepy internetowe i zamieściły 

w przestrzeni miejskiej reklamy z efektami 

specjalnymi kierujące do ich witryny. 

Przełamywanie barier

Poza wspomnianymi rozwiązaniami 

Augmented Reality ma także i inny, 

niezwykle istotny aspekt. Staje się 

on bardzo ważny dla osób z różnymi 

chorobami, zarówno w jeśli chodzi 

o wszelkie niepełnosprawności, jak i 

zmaganie się z chorobami XXI wieku takimi 

jak depresja, nerwica czy fobie. Marki 

często zapominają o tej grupie osób, nawet 

projektując doświadczenia dla zakupów 

online. Wyjście z domu to nierzadko 

ogromne przedsięwzięcie, a kupowanie 

produktu widocznego na jednym 

zdjęciu może być niczym przysłowiowe 

kupowanie kota w worku. Rozwiązaniem, 

z którego mogą bez większego nakładu 

energii skorzystać wspomniane osoby są 

zakupy online. Implementacja rozwiązań 

AR do aplikacji czy sklepów marek daje im 

możliwość pełniejszego zapoznania się 

z produktem i dokonanie przemyślanego 

zakupu. To jednak korzyść obustronna, 

bowiem marka, która bazuje na tego typu 

doświadczeniach i uwzględnia potrzeby 

takich grup osób buduje swój wizerunek 

jako myślącej o e-commerce 

wielopoziomowo. 

– Od 27 lat poruszam się na wózku 
inwalidzkim – mówi Tomasz Jakub Sysło. 

– Każde ułatwienie życia jest dla mnie 
cudem i nie mówię tu o podstawowych 
kwestiach, takich jak wózek, przystosowanie 
w samochodzie czy komunikacji miejskiej 
czy lustra w toaletach usytuowane niżej. 
Z Augment Reality stykam się od jakiegoś 
czasu i wiem, że pokazanie, 
że można robić to, co pozornie wydaje się 
niemożliwe powoduje pozytywne reakcje 
u osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Gdy niepełnosprawny ma fobię i obawia się 
wyjścia z domu, aplikacje AR umożliwiające 
zakupy mogą być dla niego dużym 
wsparciem. Może on przymierzyć rzeczy, 
obejrzeć je z wielu stron i czuć się, jak gdyby 
był w sklepie. Należy jednak pamiętać, 
że to wciąż pewnego rodzaju zamiennik. 
Traktujmy to jako smaczki technologiczne 
i czekajmy na więcej – aby można było 
wykorzystać je jeszcze szczerzej i robić 
rzeczy ułatwiające nam funkcjonowanie, 
a których wykonanie jest teraz niemożliwe 
ze względu na pewne bariery. Technologia 

daje nam takie szanse, bo to już nie filmy 
science-fiction, to się dzieje wokół nas – 

podkreśla Sysło.

Augmented Reality w służbie 
sklepom internetowym

Poza wspomnianymi aspektami istnieją 

także powody psychologiczne, które 

wskazują, że AR może pozytywnie wpływać 

na sprzedaż internetową. Doświadczenie 

rozszerzonej rzeczywistości daje 

użytkownikom większe poczucie własności 

danego przedmiotu. Zaangażowanie się 

w  interakcję z modelem 3D sprawia, że 

relacje te są bliższe i odbiorcy czują pewne 

przywiązanie do tego, co oglądają. 

Jak już zostało wspomniane, Augmented 

Reality zmniejsza także pewien dystans do 

produktu, dzięki temu, że możemy obejrzeć 

go z wielu stron i dopasować 

do siebie lub swojej przestrzeni, 

zmniejszając tym samym wątpliwości 

i ryzyko niezadowolenia. 

Brak wizualizacji produktu jest jednym 

z największych problemów sklepów 

internetowych, ponieważ wolimy kupować 
te produkty, które wypróbowaliśmy 
i dokładnie zapoznaliśmy się z ich 
specyfikacją. Rozszerzona rzeczywistość 

pozwala na to konsumentom i tym 

samym jest dużym wsparciem w procesie 
decyzyjnym. 
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Użytkownik na interaktywnej 
ścieżce. Jak przygotować swojego 
odbiorę na kontakt z rozszerzoną 
rzeczywistością?

Marcelina Burzec

Jeśli sądzić po sukcesie, jaki odniosła 
gra Pokemon Go czy filtry na Snapchacie, 
można być spokojnym o to, że rozszerzona 
rzeczywistość realizowana przez komercyjne 
firmy w ich działaniach marketingowych, 
przyjmie się bez problemu. Jednak czasem

Rozszerzona rzeczywistość stanowi 

ogromne pole manewrów dla 

współczesnych marek oraz oferuje szereg 

korzyści dla ich klientów. Dzięki tej 

technologii można przymierzyć ubrania 

w zaciszu własnego domu, zobaczyć 

jak upragniony mebel prezentuje się 

w wnętrzu mieszkania czy też na jaki 

kolor pomalować ściany, zanim  dokona 

się rzeczywistego wyboru. Wszystkie te 

działania pozwalają zaoszczędzić czas, 

pieniądze oraz pozwalają odetchnąć 

wyobraźni konsumentów. Korzyści 

z wykorzystania AR odnosi także 

firma stosująca nowe technologie. – 

Odpowiednie zastosowanie technologii 
AR może pomóc markom polepszać 
skalowalne wyniki biznesowe i stworzyć 
zapadające w pamięć klientów 
doświadczenia, co może budować 
zwiększoną lojalność – wyjaśnia Rafał 

Kurdriawcew, Industry Head 

w Google Polska. – Konsumenci są 
bowiem nieporównywalnie bardziej 
skłonni do zakupu konkretnego 
produktu wtedy, kiedy mogą sobie 
zwizualizować, jak będzie on wyglądał 
w ich prawdziwym świecie – dodaje.

Okiem eksperta

Patrycja Sass-Staniszewska 
Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej

Rola AR w e-commerce

Augmented Reality odgrywa ważna rolę 

w zakupach internetowych. Nie tylko 

przełamuje nieufność konsumentów 

poprzez dodawanie elementów 

cyfrowych do elektronicznej formy 

zakupów, ale wręcz pozwala odbiorcom 

– poprzez technologie –- doświadczyć 

zakupu w niemalże realny sposób. 

Przykładem niech będzie wirtualna 

przymierzalnia, w której każdy element 

odzieży jest realistycznie przedstawiony, 

dopasowuje się do ciała, i co więcej 

porusza się wraz z użytkownikiem. 

Można przymierzać ubrania zmieniając 

ich kolory i sprawdzając, czy do siebie 

pasują. Poprzez Augmented Reality 

możemy dopasować meble i dodatki 

do mieszkania. Ponadto aplikacje AR 

znacznie skracają i upraszczają proces 

zakupowy, a także dają możliwość 

dokładnej analizy preferencji zakupowych 

klienta. Dodatkowo pozwalają 

na pobranie różnorodnych statystyk, 

dzięki czemu wzrasta szansa na sprzedaż. 

Choć niewątpliwie na ten moment 

Augmented Reality wiąże się z większymi 

wydatkami marketingowymi, to jednak 

wkrótce będzie to jedna z bardziej 

popularnych form dotarcia do klienta 

w e-commerce. Przełamuje bowiem 

największe wątpliwości, które pojawiają 

się podczas zakupów przez internet. 

Daje możliwość niemalże rzeczywistego 

dotknięcia, przymierzenia, dopasowania 

produktu i zwizualizowania końcowego 

efektu. Technologia Augmented Reality 

jest jeszcze młoda, choć już teraz można 

powiedzieć, że jest rewolucją. Patrząc na 

wymagania polskiego e-konsumenta i jego 

podejście do zakupów internetowych, od 

których oczekuje prostoty i łatwości, można 

stwierdzić, że AR stanie się standardem w 

e-commerce. Niewątpliwie też 2019 rok 

będzie rokiem Augmented Advertising and 

Sales.  

na takie doświadczenia trzeba swoich odbiorców odpowiednio 
przygotować, aby nie poczuli się oni speszeni, zagubieni czy 
niepewni. Jak to zrobić?
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Stawić czoła wyzwaniom

Jednak jeśli chcemy, aby wykorzystanie 

AR w biznesie było skuteczne, należy 

wziąć pod uwagę rzeczywiste zachowania 

konsumentów. Ci są co prawda już od 

kilku lat są otwarci na nowe technologie. 

Jak wynika z raportu MasterCard 

„Konsument nowej Ery”, już w 2015 

roku aż 8 na 10 konsumentów przy 

podejmowaniu świadomych decyzji 

zakupowych korzystało z urządzeń 

cyfrowych. Zaś 98% badanych przez 

PwC w ubiegłym roku przyznało, że 

pozytywnie ocenia wpływ technologii 

na swoje życie. Jak więc wdrażając 

rozszerzoną rzeczywistość podtrzymać 

te korzystne z punktu widzenia firmy 

zachowania? Podstawowym kryterium 

jest tu zaś użyteczność. 

– Musimy pamiętać, że konsumenci 
preferują proste rozwiązania – tłumaczy 

Kurdriawcew. –  Dlatego doświadczanie 
AR nie może ich przerastać i być zbyt 
skomplikowane. Powinno być intuicyjne, 
proste w działaniu i przekładać znane 
im, realne zachowania, na świat 
rozszerzonej rzeczywistości. Należy 
również pamiętać, że konsumenci wciąż 
mają wiele pytań i obaw dotyczących 
rozszerzonej rzeczywistości. Trzeba 
więc stworzyć jak najbardziej intuicyjny 
sposób interakcji. Na przykład mobilne 
wykorzystanie AR wymaga najczęściej 
przynajmniej jednej ręki do trzymania 
telefonu, dlatego istotne jest, aby 
opcje służące do interakcji były proste 
do znalezienia oraz łatwe w obsłudze 
właśnie przy pomocy jednej ręki lub 

w ogóle bez użycia rąk. Smartfon 
stanowi dla użytkownika okno na świat 
rozszerzony, więc jego twórcy muszą 
zadbać o to, by poruszanie się w nim 
było przyjemne i wygodne, niezależnie 
od rozmiaru ekranu oraz jego aktualnej 
orientacji. Im przyjemniejsze i naturalne 
będzie doświadczenie korzystania z 
rozszerzonej rzeczywistości, tym więcej 
użytkowników, klientów, będzie stosować 
ją w trakcie podejmowania decyzji 
zakupowych – podkreśla ekspert. 

Jak pomóc odbiorcom oswoić się 
z rozszerzoną rzeczywistością?

Należy tworzyć swoje aplikacje 

i systemy AR tak, aby były jak najbardziej 

użyteczne i proste w obsłudze dla 

odbiorców. Nawigacja po nich powinna 

być maksymalnie intuicyjna.

To szczególnie istotne wówczas, gdy 

oferowana przez Ciebie rozszerzona 

rzeczywistość jest wykorzystywana w 

realnej przestrzeni. Jeśli użytkownik 

ma coś przetestować na oczach innych 

konsumentów – np. skorzystać 

z wirtualnej przymierzalni czy stworzyć 

skan swoich stóp, musisz mu zapewnić 

do tego odpowiednie warunki. Nie może 

on czuć się jak królik doświadczalny.

 Intymność

 Interfejs

Przeprowadź swojego odbiorcę krok 

po kroku po swojej aplikacji czy 

systemie AR. Zwłaszcza przy pierwszym 

kontakcie. Pozwól użytkownikowi 

poznać wszystkie możliwości, jakie 

oferuje Twoje narzędzie i korzyści dla 

odbiorcy. Jeśli instruktażu udzielają 

hostessy np. w miejscu sprzedaży, 

przeszkol je właściwie i sprawdź, czy 

na pewno są w stanie odpowiedzieć 

na skomplikowane kwestie techniczne 

tak, aby swoją niewiedzą nie zniechęciły 

odbiorców.

 Instruktaż

Technologia nie tylko dla 
konsumentów

Wzrastająca popularność rozszerzonej 

rzeczywistości sprawia, że jej 

mechanizmy będą wykorzystywane 

przez komercyjne firmy, nie tylko w 

komunikacji z konsumentami. AR to 

także doskonałe narzędzie angażowania 

pracowników. Rekrutacja, grywalizacja 

między pracownikami, konferencje i 

szkolenia, onboarding – w tych i wielu 

innych obszarach jest miejsce na 

rozszerzoną rzeczywistość. Wiele firm 

już teraz testuje tego typu rozwiązania. 

Australijski oddział McDonald’s nawiązał 

współpracę ze Snapchatem, dzięki 

czemu osoby starające się o pracę w 

popularnym fast-foodzie mogły nagrać 

wideo rekrutacyjne nakładając na 

siebie filtr przedstawiający tradycyjny 

mundurek marki. Bardziej poważne 

wykorzystanie AR zaprezentowała firma 

Safety Compas, która poprzez rozszerzoną 

rzeczywistość pozwala zeskanować 

miejsce pracy i zidentyfikować jego 

poziom bezpieczeństwa. W przyszłości 

wykorzystanie AR w miejscu pracy może 

przypominać jeszcze bardziej scenariusze 

z filmów sci-fi. Zamiast pracy na 

płaskim ekranie komputera, pracownicy 

będą mogli działać w trójwymiarowych 

przestrzeniach biurowych, nawet 

pozostając w zaciszu swojego domu. 

Te wszystkie korzyści nie powinny 

przysłaniać faktu, że pracowników 

również na takie technologiczne 

zmiany trzeba przygotować. Nie można 

 10 tys zł 
netto

 to szacunkowy koszt prostej 
aplikacji wykorzystującej 

mechanizmy AR 

źródło:  EpicVR
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Antidotum na lęk

Co zrobić, żeby użytkownicy nie bali się 

AR – zarówno ci będący pracownikami, jak 

i ci, którzy są klientami danej marki? Jak 

już zostało wspomniane, najważniejsza 

jest użyteczność i łatwość w obsłudze. 

Ten problem częściowo rozwiązuje fakt, 

że AR, w przeciwieństwie do wirtualnej 

rzeczywistości, jest najczęściej dostępna 

na urządzeniach, które użytkownicy 

doskonale znają – smartfonach czy 

tabletach. Opór użytkowników może się 

pojawić jednak wówczas, gdy styczność 

z technologią mają po raz pierwszy. 

Ciężko jest porzucić stare na rzecz 

nowego, tym bardziej jeśli nowe 

technologie wymagają dużej dawki 

edukacji. O tę muszą zadbać także 

dostarczyciele produktów i usług AR. 

Jasne instrukcje, intuicyjny interfejs oraz 

udostępnianie materiałów edukacyjnych 

z pewnością będzie sprzyjało lepszej 

adaptacji użytkowników do nowych 

technologii. 

Jednak co ważne, zdarza się, że 

przekonywać trzeba nie tylko 

ostatecznych odbiorców, ale również 

przedstawicieli marek, którzy często 

boją się zainwestować w AR. Firmowi 

decydenci borykają się z podobnymi 

obawami jak w przypadku konsumentów. 

Nie mają oni zazwyczaj świadomości 

ani korzyści, które mogą odnieść, ani 

kosztów jakie trzeba ponieść przy 

wdrażaniu rozszerzonej rzezczywistości. 

Dodatkowym wyzwaniem jest integracja 

strategii marketingowej z możliwościami 

jakie oferuje AR. Tu również ogromną 

rolę odgrywa edukacja decydentów. 

A pierwszym krokiem do tego jest 

zrozumienie jaki potencjał kryje się we 

wdrożeniu rozwiązań AR.

Realne korzyści

Firmy, które zdecydują się sięgnąć po 

rozszerzoną rzeczywistość w swoich 

działaniach marketingowych czy HR-

owych, oferują odbiorcom angażujące 

przeżycia. Dzięki nim użytkownicy są 

znacznie bardziej zaangażowani w 

realizację stawianych przed nimi przez 

markę celów. A to powoduje wejście na 

nowy poziom doświadczeń i relacji na 

linii użytkownik – marka. Dodatkowo nie 

jest to technologia bardzo kosztowna. 

Zwłaszcza jeśli spojrzeć, na stosunek ceny 

do korzyści jakie może ona przynieść. 

– Koszt stworzenia aplikacji AR zależy 

w pogoni za kreatywnością i nowymi 

technologiami zaniedbać pracowniczych 

potrzeb. Edukacja i wykształcenie nowych 

umiejętności wśród podwładnych, 

zwłaszcza tych ze starszych pokoleń, 

wydają się w tym względzie niezbędne. 

Podobnie jak umiejętność zarządzania 

oprogramowaniem i specjalistycznymi 

sprzętami niezbędnymi do obsługiwania 

AR w miejscu pracy. Inaczej bowiem coś, 

co miało być przyjemnością i narzędziem 

zwiększającym efektywność pracowników 

może okazać się frustrującym oraz 

niepotrzebnym dodatkiem.

oczywiście od wielu czynników, jednak 
szacunkowe przedziały budżetów, o 
jakich rozmawiamy z klientami to kwoty 
rzędu 10 000 - 25 000 zł netto – mówi 

Adrian Łapczyński z firmy Epic VR.

W czasach nadmiaru bodźców i treści 

zaoferowanie odbiorcy tego typu 

wirtualnych przeżyć, atrakcyjnych 

i użytecznych z jego perspektywy 

rozwiązań oraz kreatywne wciągnięcie w 

świat w marki, może przynieść firmom, 

które zdecydują się na wdrożenie AR do 

swoich działań naprawdę realne korzyści. 

 98%
 badanych pozytywnie ocenia 
wpływ technologii na swoje 

życie

źródło:  PwC
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Okiem eksperta
Tomasz Michalik 
Chief Innovation Officer - Insignia 

Jeszcze niedawno wymachiwanie 

oddalonym od twarzy smartfonem 

w bliżej nieokreślonym celu, 

z często towarzyszącym szerokim 

uśmiechem użytkownika, wydawało się 

ekstrawagancją. Dziś trudno znaleźć 

kogoś, kto choć raz, bawiąc się mimiką 

twarzy i nakładkami dostępnymi w 

różnych aplikacjach (ale niczego nie 

publikując), nie próbował być pieskiem, 

kotkiem lub… kupą. Otóż, czy nam 

się to podoba czy nie, rozszerzona 

rzeczywistość weszła na dobre do 

naszej komunikacji, a więc nie może jej 

zabraknąć także w komunikacji marek. 

Sytuacja jest o tyle ciekawa, że z jednej 

strony AR daje markom rozszerzenie 

rzeczywistości w obszarze informacyjnym, 

ale także, a może przede wszystkim, 

w obszarach zabawy. Idąc tą pierwszą 

drogą, nietrudno wyobrazić sobie 

przetwarzane w czasie rzeczywistym 

rozpoznawanie np. butelki wina na 

sklepowej półce i podanie nam informacji, 

z jakim jedzeniem wino najlepiej się łączy, 

jaka jest jego średnia cena czy ocena 

ekspertów i konsumentów. Nie mam 

wątpliwości, że wyzwań wykorzystania 

tego typu technologii jest ogrom, a marki 

muszą dziś budować wartość dodaną 

wokół sprzedawanych produktów lub 

dostarczać konsumentowi rozrywki. W 

tym drugim obszarze możliwości jest zaś 

jeszcze więcej. My, konsumenci, uwielbiamy 

być nagradzani za dobrze zrealizowane 

wyzwania. Wyobrażam sobie klientkę, która 

na przykład jest premiowana za długość 

przebywania w sklepie, sprawdzenie 

cen i informacji o minimum pięciu 

produktach lub po dokonaniu zakupu za 

określoną kwotę, dostaje misję specjalną 

odszukania metki produktu, jaki kupi 90% 

taniej. To jak danie drugiego życia już 

skonsumowanemu klientowi. Idę o zakład, 

że ponad połowa wróci z jeszcze czymś 

innym w koszyku.

5958



RE
KL

AM
A

Szukasz dobrych treści?
Skontaktuj się ze mną!  

Odpowiem na Twoje pytania dotyczące skutecznego 
content marketingu.
Dowiesz się, w jaki sposób content marketing może 
pomóc w Twoim biznesie.
Podpowiem Ci, jak ułożyć strategię dotarcia do Twoich 
klientów dzięki content marketingowi.

Wioleta Zimmer
Account Executive

wioleta.zimmer@contenthouse.pl

+48 691 652 100
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SOCIALPRESS to portal, który czytają 
dyrektorzy marketingu, brand
managerowie, pracownicy agencji
reklamowych, interaktywnych, domów
mediowych, osoby pracujące w branży
PR i social media. Możesz do nich
dotrzeć ze swoim komunikatem! 
Jeśli jesteś zainteresowany reklamą na
łamach SOCIALPRESS lub w naszych
raportach, skontaktuj się z nami.
Przygotujemy dla Ciebie propozycję
skutecznej promocji w naszym serwisie.

Skontaktuj się z nami:
SOCIALPRESS.PL

Content House
ul. Podole 60
30 - 394 Kraków

Tel. +48 12 222 50 14 email: reklama@socialpress.pl
www.socialpress.pl/reklama

SOCIALPRESS to Twoje pierwsze źródło informacji na 
temat mediów społecznościowych. U nas przeczytasz 
m.in.: o najnowszych trendach na rynku, ważnych 
raportach i badaniach oraz o strategiach marketingowych 
prowadzonych w social media.
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