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Analiza sytuacji firm z sektora MSP obecnych w Internecie jest przedmiotem badań od początków 
działalności CS Group Polska. Posiadamy pełną empiryczną wiedzę o małych i średnich przedsiębior-
cach w Polsce, gromadzoną przez lata owocnej współpracy z naszymi klientami – firmami sektora 
MSP. Nasza baza, zawierająca dane wszystkich MSP, jest co roku rozbudowywana i weryfikowana, 
co pozwala na śledzenie zmian na rynku, tendencji i preferencji widocznych w budżetach marketin-
gowych MSP.

W ciągu ostatnich 4 lat specjaliści CS Group Polska co roku finalizowali 1,5 mln kontaktów z właścicielami i 
menedżerami firm z sektora MSP oraz przygotowali i zrealizowali w sumie ponad 0,5 mln strategii interneto-
wych dla 100 tys. polskich przedsiębiorców. Zbudowane w ten sposób doświadczenie daje nam szczególną 
perspektywę do oceny skuteczności i efektywności marketingu online MSP. 

Dziś już wiemy, że często o pozycji firmy w Internecie decyduje odpowiednia kolejność i jakość podejmowanych 
działań – strona internetowa aktualna, widoczna i  przystosowana do urządzeń mobilnych (technologia RWD), 
wartościowe, odpowiednio dobrane i dobrze napisane treści, a także kampanie w wyszukiwarkach interneto-
wych (SEM, ang. Search Engine Marketing), które często prowadzone są przez doświadczonych specjalistów 
Google AdWords. Wysoki budżet działań marketingowych nie gwarantuje sukcesu – dla zrozumienia specyfiki 
działań e-marketingowych odpowiednich dla MSP potrzeba praktyki i sprawdzonych rozwiązań, a jednocześnie 
otwartości na zmiany i obserwacji trendów. 

Poniższy raport jest owocem konfrontacji wieloletniego doświadczenia CS Group Polska z aktualnymi danymi 
na temat obecności polskich firm sektora MSP w Internecie. Zapraszam Państwa do lektury.

Piotr Strzałkowski
Prezes Zarządu CS Group Polska

WSTĘP
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MSP 
W POLSCE 
– LICZBY I CHARAKTERYSTYKA

SEKTOR MSP W POLSCE 
Liczba firm w Polsce dynamicznie rośnie

Wykres 1: Liczba przedsiębiorstw aktywnych w Polsce w poszczegól-
nych grupach według wielkości w latach 2008-2015 (w tys.)

Źródło: Raporty PARP

Małe i średnie firmy są najliczniejszą grupą przedsiębiorstw w Polsce. Sektor 
MSP stanowi 99,8% przedsiębiorstw – 1,84 mln mikroprzedsiębiorstw, 56,7 
tys. małych przedsiębiorstw oraz 15,6 tys. średnich przedsiębiorstw.1,2 Firmy z 
sektora MSP zarówno w Polsce, jak i w innych krajach UE odnotowują wysoką 
dynamikę wzrostu i rozwoju. Tylko w ubiegłym roku w naszym kraju powstało 
350 tys. nowych firm w tym sektorze. Wynika to z pojawiania się nowych 
branż i nowych usług oraz z przedsiębiorczości Polaków. Zakładanie firmy lub 
działalności staje się z roku na rok prostsze, a dodatkowo wciąż istnieją nieza-
pełnione nisze w rynku. Ich zapełnienie przekłada sie na przeżywalności firm 
- ponad 80% firm przeżywa ponad 4 lata działalności i obecności na rynku.

MSP SĄ ISTOTNĄ CZĘŚCIĄ KRAJOWEJ GOSPODARKI

Poza liczbą obecnych na rynku MSP warto zauważyć, że kondycja tych pod-
miotów jest stabilna, co potwierdzają ich wyniki finansowe na tle ogólnopol-
skim. Firmy mikro generują 30,8% polskiego PKB, firmy małe 8,8%, średnie 
10,6%. Ten udział rośnie z roku na rok, tak samo jak produktywność polskich 
przedsiębiorstw. 

1 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2017 (Dostęp: https://www.
parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/raport%20o%20stanie%20sektora%20msp%20w%20
polsce_2017.pdf )

2 Raport o stanie sektora MSP w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2016
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MSP POTRZEBUJĄ REKLAMY ONLINE

Firmy sektora MSP obecne na rynku można uznać  
w zdecydowanej większości za zleceniobiorców usług 
e-marketingowych. Zgodnie z deklaracjami samych za-
interesowanych wśród firm zatrudniających poniżej 
20 pracowników aż 82-90% z nich zamierza korzystać  
z działań e-marketingowych.3 Te deklaracje potwierdza 
również międzynarodowe badanie ZenithMedia wg któ-
rego penetracja firm obecnych na rynku (czyli % firm 
posiadających stronę WWW względem wszystkich firm) 
wynosi 80% i wciąż rośnie, co przy pojawieniu się 250 
tys. nowych MSP rocznie pozwala zakładać, że potrze-
ba 200 tys. nowych stron WWW w cyklu rocznym.4 To 
kalkulacje tylko dla nowych firm, a potrzeby rynku są 
znacznie większe – firmy obecne w sieci od lat również 
potrzebują nowych, responsywnych i aktualnych stron. 
Badanie ZenithMedia zostało przeprowadzone dla wielu 
krajów Ameryki Północnej, Europy i świata, dotychczas 
brak podobnych opracowań dla rynku polskiego.

3 “How Does Company Size Affect Internet Marketing Activity?” Ross 
Marchant (Dostęp: https://www.brightlocal.com/2015/01/28/company-
-size-affect-internet-marketing-activity/)

4 Marketing w Praktyce „Gdzie płyną pieniądze?” Michał Taranta, wydanie 
MwP 6/2017 (Dostęp: https://www.zenithmedia.pl/baza-wiedzy/article/
Gdzie-plyna-pieniadze-Zmiana-strategii-inwestowania-budzetow-rekla-
mowych-5869.html)
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Wykres 2 / Tabela 1: Udział PKB wytworzonego przez MSP

Źródło: Raporty PARP
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Polski przedsiębiorca rozumie potrzebę działań online, ale nie zawsze dysponuje wystarczającą wiedzą, aby samodzielnie  
prowadzić je skutecznie.

Z danych szacunkowych, ale przede wszystkim z licznych rozmów z przedsiębiorcami, wyłania się obraz statystycznej polskiej firmy.   
To zwykle uznani, nie tylko w Polsce, ale i na zagranicznych rynkach, specjaliści, wysoko cenieni za oferowane nowoczesne usłu-
gi i produkty, ale rzadko posiadający fachową wiedzę z obszaru e-marketingu. Działania, jakie podejmują w tym zakresie są często stan-
dardowe i nierzadko przypadkowe. Dotychczas duże znaczenie w realizacji strategii firmy online miała wysokość rocznego  budżetu 
reklamowego, co niosło za sobą również wybór gotowych i często szablonowych rozwiązań. Ostatnie 2 lata pokazały jednak, że wśród przedsta-
wicieli MSP zmienia się sposób myślenia o promocji ich firmy w sieci – dziś już oczekują dedykowanych rozwiązań, które z jednej strony opiera-
ją się na standardach branżowych, z drugiej budują tożsamość i indywidualny wizerunek firmy. Dużym wyzwaniem jest dziś dobór właściwych  
metod i narzędzi więc aby te cele osiągnąć właściciele firm coraz częściej sięgają po wsparcie specjalistów e-marketingu lub poszukują  
fachowych szkoleń, które wskażą kierunek skutecznej strategii MSP online.

Marcin Durzyński
Wiceprezes Zarządu CS Group Polska

{ Komentarz eksperta
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LICZBA 
MSP ONLINE 
TRENDY MSP W INTERNECIE

PRZEDSIĘBIORCY POSZUKUJĄ 
CORAZ BARDZIEJ KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ

W ramach trendu marketingu internetowego widać drugą ważną zależność – 
użycie narzędzi mobilnych zaczyna równoważyć się, a nawet wyprzedzać użytek 
PC.7,8 Wiąże się to z powszechnością smartfonów ze stałym dostępem do Inter-
netu bezprzewodowego, które użytkownicy mają przy sobie bez przerwy. Rozwój 
technologii urządzeń mobilnych rodzi dla e-marketingu potrzeby świadczenia no-
wych usług – tworzenia responsywnych stron WWW, atrakcyjnych aplikacji czy 
produktów m-commerce.

7 „Pomiar mobilnego Internetu”, Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce, 2015/2016, IAB (Do-
stęp: https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/12/Raport-Perspektywy-Rozwojowe-Reklamy-
-Online1.pdf)

8 Badanie Gemius/PBI cytowane w https://interaktywnie.com/badania-i-megapanel/w-lipcu-bylo-az-7-dni-
-gdy-ruch-z-urzadzen-mobilnych-byl-wyzszy-niz-z-komputerow-255897

Od lat obserwujemy cyfryzację społeczeństwa, w tym MSP. 
Zwiększa się liczba użytkowników w sieci, rośnie procent gospo-
darstw domowych z dostępem do Internetu, a także liczniejsza 
staje się grupa firm obecnych online. Polska zbliża się stale do 
średniej UE w stopniu cyfryzacji.5 

ROSNĄ BUDŻETY FIRM ONLINE
Firmy zwiększają swoje budżety marketingowe na działania  
w Internecie chętniej, niż na inne działania reklamowe. Dynamika 
wzrostu wydatków reklamowych dla e-marketingu wg prognoz 
na rok 2017 wynosi 11,5%, co w porównaniu do pozostałych 
form jest znakomitym wynikiem (reklamy radiowe 4,8% wzrostu,   
reklamy telewizyjne 2,9% wzrostu, reklamy zewnętrzne 0,7% 
spadku, reklamy w dziennikach 16,3% a w magazynach 13,8% 
spadku). Cały rynek reklamy w Polsce wzrasta w skali 3,5% rocz-
nie.6  

5 Raport Strategiczny Internet 2015/2016, artykuł „Dostęp do Internetu na świecie i 
w Polsce”

6 ZenithOptimedia: 2016 kolejnym rokiem stabilnego wzrostu rynku reklamowego 
(Dostęp: https://interaktywnie.com/badania-i-megapanel/internet-motorem-wzro-
stu-swiatowego-rynku-reklamy-w-2017 -roku-wyprzedzi-telewizje-252870)

Wykres 3: Prognoza zmiany wydatków na poszczególne rodzaje reklamy w 2017r.

Źródło: ZenithOptimedia
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Bogata paleta produktów  
i usług marketingu online po-
zwala każdej firmie sektora MSP 
na znalezienie pakietu działań 
dopasowanego do jej potrzeb. 
Przedsiębiorcy małych i średnich 
firm decydują się w pierwszej 
kolejności na narzędzia reklamo-
we o niskich barierach wejścia, 
stąd reklamy w wyszukiwarkach 
czy konta firmowe na portalach 
społecznościowych wygrywają 
z tradycyjną reklamą telewizyj-
ną lub radiową.9  To oczywiście 
oznacza też, że ten sektor bę-
dzie rozpoczynał realizację wła-
snej strategii marketingowej od 
prostszych lub tańszych narzę-
dzi e-marketingu jak Social Me-
dia czy katalogi stron, zanim się-
gnie po SEO (ang. Search Engine 
Optimization) czy rozbudowane 
strony responsywne.

9 Marketing w Praktyce „Gdzie płyną 
pieniądze?” Michał Taranta, wydanie 
MwP 6/2017 (Dostęp: https://www.
zenithmedia.pl/baza-wiedzy/article/
Gdzie-plyna-pieniadze-Zmiana-strate-
gii-inwestowania-budzetow-reklamo-
wych-5869.html)

WPŁYW BRANŻY NA OBECNOŚĆ W INTERNECIE

Instytucje publiczne

Turystyka i sport

Transport i logistyka

Czas wolny

Biuro

Usługi dla konsumentów

Edukacja

Restauracje, HoReCa

Energetyka, maszyny

Telekomunikacja

Usługi dla biznesu

Reklama i marketing

Rolnictwo i leśnictwo

Nieruchomości

Żywność

Przemysł: Hurtownictwo

Motoryzacja

Artykuły dla domu

Zdrowie i uroda

Odzież i dodatki

Finanse

13%     15%     17%     19%     21%     23%     25%     27%     29%     31%     33%     35%

Wykres 4: Wskaźnik procentowy firm obecnych w sieci wg branż

Źródło: Dane CS Group Polska 7
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Według danych CS Group Polska widoczna jest większa aktywność firm z określonych branż w ramach marketingu internetowego. Do takich branż należą in-
stytucje publiczne – urzędy, biblioteki, instytucje, które ze względu na obowiązujące w Polsce prawo mają najczęściej obowiązek posiadania sprawnej strony 
internetowej, co generuje ich wydatki na e-marketing. Kolejne branże o najwyższym procencie obecności online to turystyka, sport, transport, logistyka, czas 
wolny – branże, w których marketing istotnie wpływa na konkurencyjność. Nie dziwi niski procent obecności online w branżach przemysłowych, które często 
posiadają ograniczoną liczbę klientów oraz zdefiniowane, wąskie grono potencjalnych odbiorców. Jednak dla branż takich jak odzież, zdrowie i uroda czy mo-
toryzacja współczynnik poniżej kilkunastu procent wynika najczęściej z lokalnego zasięgu tych firm. Utartym przekonaniem wśród lokalnych przedsiębiorców 
sektora MSP jest stała baza lojalnych klientów, co wyjaśnia ich niską obecność w Internecie. Najniższy współczynnik obecności posiada branża finanse – tylko 
14% podmiotów istniejących jest obecne w e-marketingu. Wśród tej branży dobrą pozycje w Internecie mają banki, natomiast dużo niższą firmy pożyczkowe, 
kredytowe, doradcze, księgowe, które często nie mają nawet wizytówki czy strony internetowej.

8
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Polski konsument kupuje świadomie i rozsądnie, w zdecydowanej większości lokalnie, coraz częściej mobilnie.
Zgodnie z raportem PwC Polska „Total Retail 2017” – ciągle dominujące są zakupy w sklepach tradycyjnych – odwiedza je codziennie ponad 26% konsumentów, 
podczas gdy codzienne zakupy w e-sklepach deklaruje tylko 4% z nich. Pozytywnym zjawiskiem wskazującym na rozwojowe perspektywy polskiego e-commerce 
jest fakt, iż przynajmniej raz w miesiącu zakupy w Internecie to już styl życia prawie 57% polskich internautów. 

Nie bez znaczenia w modelu zachowania polskiego konsumenta pozostaje efekt ROPO (ang. Research Online Purchase Offline), zgodnie z którym zakupy  
w sklepie stacjonarnym poprzedzone są aktywnością w Internecie w poszukiwaniu informacji odnośnie firm, ich produktów, cen, marek i świadczonych usług. 
Nieco mniej popularnym  zjawiskiem jest efekt odwrotnego ROPO, czyli tzw. showrooming, zgodnie z którym część klientów ogląda dane produkty w sklepach 
stacjonarnych, a następnie finalizuje zakup wykorzystując platformę online, często z uwagi na korzystniejszą cenę lub przystępną formę dostawy. 

W dalszym ciągu są to głównie zakupy lokalne – na rodzimych platformach e-commerce.
Konsumenci, zwłaszcza z pokolenia milenialsów, coraz silniej są przywiązani do wykorzystywania mobilnych urządzeń, co sprawia, iż niejednokrotnie cała ich 
droga zakupowa („customer journey”) przebiega w formacie mobile. Dlatego też rozwijanie aplikacji mobilnych i stron internetowych w technologii RWD staje się 
istotnym wymogiem dla każdego typu biznesu. 

Analiza danych pozyskiwanych od użytkowników komputerów oraz urządzeń mobilnych daje ogromny wgląd w zachowanie internautów, pomaga określić  
ich lojalność oraz zbadać nawyki zakupowe. Współczesny konsument (użytkownik Internetu) – jego potrzeby i intencje wyszukiwania – stają tym samym  
w centrum zainteresowania i determinują kierunki rozwoju biznesu.

{ Komentarz eksperta

Katarzyna Kurdyś
Kierownik ds. Rozwoju Biznesu CS Group Polska
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SEGMENT 
RYNKU MSP 
MACIERZ CS Group Polska

ROZWIĄZANIA WP ORAZ  AMI

Tabela 2: Obszary rynku marketingu online

Rynek przedsiębiorstw korzystających z marketingu online można  
analizować wg dwóch grup kryteriów:

• DIY (ang. Do It Yourself) i DIFM (ang. Do It For Me)
• WP (ang. Web Presence) vs AMI (Aktywny Marketing Internetowy)

Działania w obszarze e-marketingu są stosunkowo młode w porównaniu do tra-
dycyjnych narzędzi reklamowych, które od lat posiadają wypracowaną formę, 
specyfikę i typologię. W reklamie w Internecie dopiero zaczynają kształtować się 
typy usług: WP oraz AMI.

Web Presence (z ang. obecność w sieci) to działania podstawowe, które gwa-
rantują widoczność – jest to strona internetowa, hosting, wizytówka w katalogu 
IYP (ang. Internet Yellow Pages). Podstawowa obecność w sieci odpowiada na 
pytania tak/nie: Czy posiadasz stronę internetową, czy posiadasz wizytówkę w 
dobrych katalogach? WP zaspokaja cel podstawowej obecności w sieci.

AMI czyli Aktywny Marketing Internetowy obejmuje wszystkie działania i usługi, 
które wychodzą po klienta w miejsca, gdzie szuka on informacji. Będzie to odpo-
wiednio usługa SEO dla pozycjonowania w wyszukiwarkach, Content Marketing 
dla klientów szukających treści eksperckich, Social Media dla klientów obecnych 
w mediach społecznościowych. AMI odpowiada na pytania ilościowe i jakościo-
we: Jak działa Twoja strona internetowa? Ile osób miesięcznie odwiedza bloga 
Twojej firmy? Do których grup docelowych ma dotrzeć Twoja kampania e-mar-
ketingowa? AMI zaspokaja cel skutecznej widoczności w sieci.

Różnicę między WP a AMI najlepiej można zaobserwować na przykładzie stro-
ny internetowej – jeśli firma posiada stronę WWW (podstawowa usługa WP), 
wtedy dla każdego, kto zna jej adres firma jest widoczna. Firma, która zdecyduje 
się na usługi AMI (SEO strony WWW, Content Marketing czy aktywne kanały 
Social Media) będzie widoczna dla osób, które nie znały ani firmy, ani jej adresu 
WWW – skutecznie znalazły ją w wyszukiwarce Google (SEO), podczas czytania 
artykułów eksperckich (Content Marketing) czy relaksując się w mediach spo-
łecznościowych (Social Media).

Segmentacja rynku marketingu online

DIY

1) Mikroprzedsiębiorstwa
2) Niewielkie budżety
3) Coraz bardziej dominujący 
       model freemium
4) Perspektywa: wzrost

1) Biznesy e-commerce lub 
posiadające wysokie kompe-
tencje online

2) Średnie lub wysokie budżety
3) Brak dominującego modelu
4) Perspektywa: wzrost

1) Małe i średnie przedsiębiorstwa
2) Średnie budżety
3) Dominuje model jednorazowej
        płatności
4) Perspektywa: stabilny

1) MSP bez kompetencji online dostrze-
gające potrzebę aktywnego marketin-
gu online i szukające długotermino-
wego partnera

2) Wysokie budżety
3) Dominuje model abonamentowy
4) Perspektywa: duży wzrostA
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Działania WP oraz AMI powinny się uzupełniać. Sama obecność w sieci (Web Presence) nie jest produktem wystarczającym dla wyróżnienia firmy, szczególnie małej 
lub średniej, która dopiero wypracowuje rozpoznawalność marki. Aktywny Marketing Internetowy wychodzi po klienta tam, gdzie on może być.

Wykres 5: Rozbudowa portfolio usług marketingu online wraz z rozwojem firmy

Źródło: Dane CS Group Polska
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Rozwój firmy w czasie

Legenda:    MBX – usługa Multibox    /    5 Star Web – usługa obejmująca kompleksowe zarządzanie stroną WWW

Aktywny Marketing InternetowyWeb Presence

MBX

IYP IYP

WEB

IYP

WEB

IYP

WEB

SEM

SEO

Content Marketing

IYP

WEB / 5 star WEB

SEM

Video

SEO

Social Media

Content Marketing

E-commerce
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OBECNOŚĆ FIRM 
W OBSZARZE WEB PRESENCE

OBECNOŚĆ FIRM W OBSZARZE 
AKTYWNY MARKETING INTERNETOWY

Źródło: Dane CS Group Polska

Penetracja firm w Polsce obecnych w Internecie jasno prezentuje 

ogromny potencjał do rozwoju branży e-marketingu. Według danych 

CS Group Polska w czternastu z szesnastu województw w Polsce mniej 

niż 20% firm działa na rzecz własnej podstawowej obecności w Inter-

necie – posiada stronę WWW lub wizytówkę w katalogu firm. Firmy 

istniejące w Internecie mają więc zdecydowaną przewagę nad więk-

szością firm MSP. Zgodnie z opisywanym wcześniej trendem odsetek 

firm korzystających z usług WP będzie rósł. Geograficzna zależność 

tego współczynnika wskazuje na najniższe współczynniki w Polsce 

Wschodniej. Największy odsetek firm online mają województwa: ma-

łopolskie, śląskie, mazowieckie i pomorskie.

Aktywność firm w usługach marketingu internetowego z obszaru AMI 

wyraźnie pokazuje geograficzny trend – wpływ dużych miast i aglo-

meracji. Cztery województwa z największym % firm korzystających  

z usług AMI to: województwo mazowieckie (Warszawa), wojewódz-

two śląskie (konurbacja górnośląska),  województwo małopolskie 

(Kraków) oraz województwo pomorskie (Trójmiasto). Pozostała część 

województw posiada poniżej 35% firm aktywnie promujących swoją 

działalność w Internecie, choć najniższy współczynnik dotyczy woje-

wództwa świętokrzyskiego.

Rysunek 1: Procent firm obecnych w Internecie w sektorze Web Presence

Rysunek 2: Procent firm obecnych w Internecie w sektorze Aktywnego Marketingu 
                  Internetowego

< 17%

< 32%

17-18%

32-33%

19-20%

34-35%

> 20%

> 35%



Odnosząc do siebie dwa współczynniki – % firm ko-

rzystających z rozwiązań Web Presence oraz % firm 

korzystających z rozwiązań AMI – wyraźnie widać 

trend wzrostowy, co więcej, jak pokazuje macierz (wy-

kres po prawej), wyróżnić można:

• strefę dużego potencjału A, w której widać niskie 

współczynniki % obecności online oraz obecności 

w ramach usług AMI; 

• strefę dużego potencjału AMI B – województwa, 

w których więcej firm jest już obecnych w Inter-

necie, jednak z narzędzi Aktywnego Marketingu 

Internetowego korzysta mniej niż jedna piąta firm;

• strefę wysokiej aktywności marketingowej C – wo-

jewództwa z wysokim odsetkiem firm online oraz 

wysoką penetracją produktów AMI;

Przewidywany trend to zwiększanie budżetów firm na 

wydatki e-marketingowe, który będzie piął wyniki wo-

jewództw w górę oraz w prawo, do rozwiązań AMI. W 

tej drodze przodują województwa o silnym wpływie 

aglomeracji na region: śląskie, małopolskie, mazowiec-

kie, pomorskie i dolnośląskie. 
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Wykres 6: WP a AMI w województwach w Polsce

Źródło: Dane CS Group Polska

Co ciekawe, pusty jest obszar D – co pozwala stwierdzić, że wzrost aktywności firm w obszarze WP 

przekłada się na coraz większy współczynnik penetracji firm AMI.

Potencjał wzrostu e-marketingu w obydwu obszarach jest bardzo duży, potrzeby firm coraz większe,  

a – jak pokazują dane – stan wydatków polskich firm jest wciąż na niższym poziomie niż średnia UE  

i dynamicznie ją goni.

16%
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37% % firm w obszarze WP
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% firm w obszarze AMI
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MODEL DIY VS DIFM
Firmy mogą realizować swoje działania marketingu online w dwóch modelach: DIY i DIFM. Aby zrozumieć na czym polega i z czego wynika model podziału DIY/

DIFM trzeba poznać specyfikę obydwu dróg działania. Model DIY (z angielskiego Do It Yourself) zakłada, że firma sama podejmie działania e-marketingowe od 

procesu ich planowania, doboru, do ostatecznej realizacji. W przypadku dużych firm zajmuje się tym dział marketingu, komunikacji lub reklamy. Model DIFM  

(z angielskiego Do It For Me) dotyczy firm, które outsourcingują reklamę internetową i powierzają ją zewnętrznemu specjaliście. Czasem wyróżnia się też model 

mieszany, jeśli firma zleca e-marketing, ale prowadzi pewne działania samodzielnie.

Na podział na DIY i DIFM w przypadku firm sektora MSP wpływają dwa czynniki – z jednej strony brak kompetencji w małych i średnich firmach, by zajmować 

się samodzielnie e-marketingiem, co wskazuje na model DIFM, z drugiej – niskie budżety marketingowe, które wskazują na model DIY. Jak wskazują deklaracje 

polskich przedsiębiorców 43% z nich posiada w firmie specjalistę od marketingu. W sektorze MSP ten procent może być jeszcze niższy. Przy obecnych 57% firm 

w Polsce, które nie posiadają wiedzy, by samodzielnie zająć się e-marketingiem, powstaje pytanie – ilu specjalistów od reklamy i marketingu zajmuje się również 

e-marketingiem? W badaniach IAB Polska procent użytkowników produktów SEM, którzy nie posiadają wiedzy o SEO to 27%.10 

Gdyby skonfrontować ten czynnik z sytuacją wśród polskich firm, widoczny jest podział usług e-marketingu na modele DIY oraz DIFM. W pierwszym z nich firmy 

realizują podstawowe produkty, które rozumieją i które w ich odczuciu są w stanie prowadzić samodzielnie – takie jak Social Media. Z kolei na produkty wymaga-

jące wiedzy informatycznej czy e-marketingowej firmy rzadko decydują się w modelu DIY – SEO w ramach DIY wykonuje jedynie 19% firm.11 

Wśród przedsiębiorców, którzy prowadzą działania w Internecie, można zaobserwować tendencję do przechodzenia z modelu DIY do modelu DIFM na kolejnych 

etapach prowadzenia strategii marketingowej. Strony internetowe wykonywane w gotowych kreatorach DIY przestają wystarczać, tak samo jak darmowe narzę-

dzia do oceny efektywności podjętych działań. Wynika to z postrzegania działań darmowych czy ogólnodostępnych za mniej skuteczne, ale przede wszystkim z 

ograniczonych możliwości tych form.

Przejście z modelu DIY na model DIFM staje się naturalnym etapem rozwoju firm MSP, które nie mając specjalistów wśród własnych pracowników, chcą prowa-

dzić aktywne działania e-marketingowe. 

10 Marketing w wyszukiwarkach, Raport z badania, IAB Polska (Dostęp: https://iab.org.pl/badania-i-publikacje/raport-iab-polska-marketing-w-wyszukiwarkach/ )

11 Ibidem
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Właściciele firm samodzielnie prowadzą działania marketingowe, ale nie zawsze uzyskane efekty są dla nich satysfakcjonujące.

Wśród licznych uczestników szkoleń z cyklu Akademia e-marketingu przeważają ci, którzy pierwsze doświadczenia z reklamą online mają już za sobą,  
zarówno samodzielne w modelu DIY, jak i te zlecone w DIFM. Z opinii przedsiębiorców wynika, że samodzielne prowadzenie strategii online stwarza kilka  
problemów – począwszy od braku wiedzy specjalistycznej i dostępu do narzędzi, poprzez brak czasu potrzebnego na codzienny nadzór i optymaliza-
cję uruchomionych kampanii, kończąc na niedoszacowaniu koniecznego budżetu i nieplanowanych dodatkowych wydatkach. To wszystko zniechęca 
właścicieli firm do działań e-marketingowych, co objawia się ich zaniechaniem lub brakiem regularności, co często obserwujemy choćby w przypadku 
firmowych profili Social Media czy aktualizacji strony WWW. Wybór dostawcy pracującego w modelu DIFM lub mieszanym DIY/DIFM może być na-
stępstwem niepowodzeń i nietrafionych decyzji, które, niestety, okazywały się również dla firmy dość kosztowne. Proces współpracy firmy z agencją czy 
specjalistą e-marketingu już na samym początku jest często obarczony ograniczonym poziomem zaufania przedsiębiorcy do dostawcy. Z doświadczenia 
wiemy, że takie zachowania są zupełnie naturalne, a poczucie bezpieczeństwa gwarantuje zlecającemu transparentny proces współpracy, użycie spraw-
dzonych narzędzi, a przede wszystkim doświadczenie i fachowość firmy, często poparte udokumentowaną liczbą realizacji i specjalistycznymi certyfika-
tami np. Google Partner Premier.

{ Komentarz eksperta

Anna Pszczółkowska
Dyrektor ds. Komunikacji i Rozwoju Biznesu CS Group Polska



TREND Web Presence: 
DRUGIE ŻYCIE WYSZUKIWAREK
Wyszukiwarki, ogłoszenia i katalogi internetowe IYP (z angielskiego Internet Yellow Pages) posiadają najdłuższą historię w e-mar-
ketingu o korzeniach sprzed epoki Internetu. Stąd powstaje pytanie czy – w obliczu reklam kontekstowych, mediów społeczno-
ściowych i content marketingu zaawansowanego bardziej niż kiedykolwiek – nie zostaną one wyparte przez inne usługi marke-
tingowe? Analizując rynek widać, że nie.

Katalogi IYP oraz ogłoszenia odnotowują w tym i ubiegłym roku drugi największy wzrost rok do roku w udziale w torcie rekla-
mowym e-marketingu – video jest na pierwszym miejscu ze wzrostem 20%, na drugim miejscu właśnie ogłoszenia ze wzrostem 
17,9%, dla porównania SEM 8,9%, a e-mailing 1,1%.12 Tak wysoka dynamika wzrostu wydatków na ogłoszenia i katalogi pozwala 
stwierdzić ich pewną i ugruntowaną pozycję na rynku. Średnia Europy dla  wydatków na ogłoszenia to 7,4%.13  

Katalogi mają przewagę bycia blisko procesu zakupowego odbiorców i generowania wartościowego ruchu. Zgodnie z efektem 
ROPO (z ang. Research Online Purchase Offline) klienci nastawieni na kupno przeglądają oferty w Internecie, zanim dokonają 
wyboru. Odwiedzają katalogi firm w poszukiwaniu informacji porównujących oferty, ceny, czytają opinie osób dzielących się 
swoimi doświadczeniami, a ostatecznie przechodzą na stronę internetową wybranej firmy. Posiadanie wizytówki w wartościo-
wych katalogach przekłada się na przekierowania na stronę WWW klienta nastawionego na kupno.14,15  Przeciętnie 70% osób 
szukających informacji na stronach wyszukiwarki firm kontaktuje się z wybranymi firmami, w dalszym ciągu preferując kontakt 
telefoniczny. Zgodnie z deklaracjami użytkowników wyszukiwarki pkt.pl ponad połowa tych kontaktów kończy się finalizacją 
transakcji zakupowej.16 

12 Raport AdEx IAB 2016’FY oraz Raport AdEx IAB 2015’FY, IAB Polska

13 AdEx Benchbark 2016, May 2017, IAB Europe, IHS Markit (Dostęp: https://www.iabeurope.eu/research-thought-leadership/programmatic/adex-benchmark-2016-stu-
dy/)

14 Wyszukiwarki firm – Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce, IAB Polska (Dostęp: https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/Raport-
-IAB_20162017_Perspektywy-rozwojowe-reklamy-online-w-Polsce.pdf)

15 Wpływ Internetu na gospodarkę w Polsce, Raport, IAB Polska (Dostęp: https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2014/11/wplyw_internetu_na_gospodarke_raport_
iab_polska.pdf)

16 Badanie Gemius IBR, 2014
16



Tabela 3 / Wykres 7: Zbiorczy raport efektywności Wizytówki w katalogach pkt.pl oraz biznesfin-
der.pl za okres: wrzesień 2016 – sierpień 2017

Źródło: Dane CS Group Polska

Co więcej, wraz ze wzrostem statusu ekonomicznego 
rosną oczekiwania klientów odnośnie do usprawnień 
procesu zakupowego, a wyszukiwarki posiadają odpo-
wiednią wiedzę, by się do tych wymogów dostosować. 
Atutem wyszukiwarek firm są kilkumilionowe bazy da-
nych, zgromadzone informacje biznesowe oraz użytecz-
ność dostępnych treści – poradniki, trendy, oceny, reko-
mendacje. Katalogi IYP wykorzystują technologię RWD, 
geolokalizację, algorytmy samouczące się, wszystko dla 
jak najwyższej zgodności z intencją wyszukiwawczą 
użytkownika. Niektóre mobilne aplikacje wyszukiwarek 
pozwalają już nie tylko na proste wyszukanie ofert firm 
w pobliżu, ale także zaczynają łączyć to ze spersonalizo-
wanymi powiadomieniami o lokalnych promocjach, wy-
darzeniach, stanowiąc dodatkową platformę interakcji 
pomiędzy firmą a potencjalnym klientem.

Podstawowym atutem katalogów i wyszukiwarek firm 
jest też przystępność cenowa, przy wysokiej efektywno-
ści generowania wartościowego ruchu na stronę WWW 
firmy. Wizytówki biznesowe prezentują wszystkie dane 
poszukiwane przez klientów: historię firmy, oferty, do-
świadczenie, renomę, galerie zdjęć, opinie klientów, 
dane kontaktowe i lokalizacyjne. Dla firm nieposiadają-
cych strony WWW wizytówki to pierwszy krok do obec-
ności w sieci (WP), jeśli ich właściciele są nastawieni na 
pozyskiwanie nowych klientów. 
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Zasięg: odsłony i wyświetlenia Wizytówki

15 088

5 988
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19

1160
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Wyszukiwarki firm to dla MSP efektywne narzędzie marketingowe zapewniające pozyskiwanie wartościowych kontaktów sprzedażowych.

Firmy z sektora MSP, jeśli chcą być konkurencyjne, muszą być obecne w różnych kanałach komunikacyjnych, aby elastycznie dosto-
sowywać się do aktualnych potrzeb współczesnego konsumenta. Ważny jest właściwy dobór, zwłaszcza gdy dysponuje się ograniczo-
nym budżetem, tak aby zapewnić sobie niezbędną widoczność w tych kanałach komunikacji marketingowej, które są zbieżne z preferencjami  
i modelem zachowania potencjalnego odbiorcy. 

Wyszukiwarki firm są jednym z kanałów komunikacji marketingowej, dzięki któremu można pozyskać wartościowy ruch. Ten wartościowy ruch jest tutaj słowem 
kluczowym. Istotą jest przyciągnięcie takiego odbiorcy komunikatu, który wykaże się nie tylko zainteresowaniem, ale gotowością do podjęcia działania (intencje 
zakupowe). Taki właśnie profil cechuje użytkownika wyszukiwarek firm, czyniąc go niezwykle atrakcyjnym dla każdego sprzedawcy produktów i usług. 

Biorąc pod uwagę świadome poszukiwanie przez konsumentów w sieci kompletnych informacji ofertowych, poprzez powiązanie danych o firmach (dane 
kontaktowe, lokalizacyjne) z danymi o produktach, usługach (dostępność online oraz lokalna – punkty odbioru offline) – wyszukiwarki firm mogą być jednym  
z wiodących integratorów treści prozakupowych, ułatwiających podjęcie decyzji i w szybki sposób przenoszących do właściwej platformy realizacji transakcji. 

O ile zakup online jest łatwo mierzalny, to zakupy offline już trudno zmierzyć. Wyszukiwarki firm estymują wskaźnik zakupu offline biorąc pod uwa-
gę realne wyświetlenia wizytówki, analizując strukturę kliknięć w telefon, adres WWW, e-mail, godziny otwarcia. Te kliknięcia są bezpośrednio związane  
z akcją, jaką podejmuje użytkownik, który na swojej ścieżce procesu decyzyjnego wstępnie dokonał już wyboru. Proces ten kończy się w zdecydowanej większo-
ści bezpośrednim kontaktem z firmą  i zawarciem transakcji już na miejscu.

{ Komentarz eksperta

Katarzyna Kurdyś
Kierownik ds. Rozwoju Biznesu CS Group Polska
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KONDYCJA MSP 
W INTERNECIE
Przedsiębiorcy z sektora MSP widzą potrzebę obecności swoich firm w Internecie i zamierzają 
podjąć działania ku temu, by w nim zaistnieć, choć większości z nich brak odpowiedniej wiedzy 
specjalistycznej, aby działania ich były skuteczne, co wynika głównie z tempa rozwoju sektora. 
Pierwsze produkty i usługi wybierane przez firmy z sektora MSP to te z segmentu Web Pre-
sence – strona internetowa oraz wizytówki w katalogach. Dopiero w drugiej kolejności firmy 
zadają sobie pytanie o optymalizację treści i pozycjonowanie strony pod kątem wyszukiwarki 
Google, jakość pojawiających się treści na serwisach niezależnych (Content Marketing) czy 
budowanie trwałych relacji z potencjalnymi klientami w serwisach społecznościowych. 

Poza ograniczeniami budżetowymi czy inwestycyjnymi widoczny jest zmieniający się cel stra-
tegii e-marketingowej firm. Na początku istnienia każdej firmy celem jest obecność w Interne-
cie (posiadanie strony, posiadanie wizytówki), kolejny cel to widoczność (strona WWW wyżej 
wśród wyników na zapytania użytkowników Google), a nastepnie content offsite – treści o 
firmie publikowane poza jej stroną WWW. 

Firmy, które w pierwszej kolejności chcą pozyskiwać leady (efektywne kontakty handlowe), bez 
posiadania dobrze zbudowanej strony WWW z wartościowymi treściami, mogą uznać swoje 
działania za nieefektywne. Wybór strategii  czy kolejność realizowania poszczególnych usług 
ma znaczenie i będzie przekładał się na efekty działań marketingowych. Stan stron WWW 
w sektorze MSP dobrze prezentuje ogromną potrzebę zatrudnienia specjalistów zajmujących 
się e-marketingiem, aby strategie realizowane były efektywnie, a przedsiębiorcy mogli odczuć 
korzyści z podjętych inwestycji marketingowych.

Badania CS Group Polska wskazują, że coraz więcej 
firm prowadzi świadomą i przemyślaną strategię mar-
ketingową online (wewnętrznie lub z zewnętrznym 
partnerem). Wnikliwa analiza rynku pokazuje jednak, 
że w tym obszarze jest jeszcze spora rezerwa:

Szacujemy, że ponad 300 tys. firm w Polsce wyma-
ga aktualizacji swoich działań marketingowych 
i pomocy w budowaniu skutecznego kanału 
akwizycji klientów online. 

Wykres 8: Potencjał zapotrzebowania na usługi marketin-
gu internetowego wśród MSP
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Branża e-marketingu rozwija się dynamicznie, razem ze wzrostem wiedzy polskiego przedsiębiorcy, który jest bardziej świa-
domy skuteczności działań marketingowych. Przesuwanie środka ciężkości strategii marketingowej na Internet wydaje się 
oczywistym rozwiązaniem, do którego firmy potrzebują specjalistycznych i efektywnych narzędzi.

• Obszar WP oraz AMI to naturalny proces kształtowania się aktywnego pozyskiwania klienta przez Internet. Wiąże się  
z nim infrastruktura WWW i świadomość konieczności zapewnienia budżetu marketingowego.

• Trend migracji od WP do AMI wynika również z rosnącej konsumpcji online – polscy konsumenci entuzjastycznie wyko-
rzystują e-commerce i coraz chętniej działają mobilnie. 

• Analiza zachowań MSP i kryteria doboru metod działania przez przedsiębiorców jasno wskazują na dwa dominujące 
trendy: DIY vs DIFM.  Jednym z kluczowych argumentów doboru modelu działania jest poziom wiedzy przedsiębiorców 
– im wyższa świadomość dostępnych narzędzi i metod, tym chętniej poszukują wsparcia wyspecjalizowanych firm  
w ramach modeli DIFM.

• Dużym zainteresowaniem cieszą się kursy i szkolenia, podczas których przedsiębiorcy dowiadują się, jak prowadzić sku-
teczne działania w sieci. W parze z coraz wyższą świadomością pojawia się silniejsza potrzeba korzystania z rozwiązań 
know how i wyspecjalizowanych firm. 

• 75% polskich firm sektora MSP zleca działania online specjalistom e-marketingu – dowodzi analiza i doświadczenie CS 
Group Polska. Przedsiębiorcy chcą czerpać korzyści z narzędzi, które są poza ich dotychczasową wiedzą, stąd decydują 
się na outsourcing. 

Sektor MSP to świadomie dysponujący swoim budżetem reklamodawcy, nastawieni na efektywne działania, lojalni wobec 
dostawcy, o ile zrealizuje on ich cele marketingowe. W naszej ocenie, w najbliższych latach przybywać będzie podmiotów 
działających w modelu AMI i korzystających z wyspecjalizowanych dostawców (DIFM).
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