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Początek 2020 roku był bardzo obiecujący. Dla branży reklamowej, 
także dla reklamy OOH, miał być kontynuacją dobrych osiągnięć 
i realizacji nowych przedsięwzięć. I nagle Covid-19. Ogłoszenie 
stanu pandemii SARS-Cov-2 pokrzyżowało plany i zamierzenia. 
Rynek skoncentrował się na wypracowaniu działań ograniczających 
straty i dostosowaniu się do nowej sytuacji.

Po wprowadzeniu wiosną stanu epidemii i lockdownu 
większość firm przeszła na pracę zdalną i przyjęła formu-
łę rotacji pracowników niezbędnych w biurze. Do tych 
działań branża była przygotowana, ponieważ w ostat-
nich latach doskonaliła systemy rezerwacji i sprzedaży. 
Nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwoliły na 
stałe kontakty w ramach każdej z firm OOH, a przede 
wszystkim z klientami. Pandemia wpłynęła ożywczo na 
nowe spojrzenie dotyczące organizacji pracy i lepszego 
wykorzystania potencjału każdego z pracowników.

Biznesowo branża OOH ucierpiała przede wszystkim 
ze względu na lockdowny i decyzje rządzących co do 
prowadzenia działalności gospodarczej. Zmieniające 
się w tym zakresie zasady spowodowały, że wiele akcji 
promocyjnych i kampanii zaplanowanych w miesią-
cach wiosennych i jesiennych zostało przesuniętych na 
terminy późniejsze lub po prostu anulowanych. Branża 
poniosła straty. Największe spośród wszystkich mediów. 
Wielkość sprzedaży zmniejszyła się w 2020 roku o blisko 
39%. W samym tylko drugim kwartale sprzedaż spadła 
o ponad 70%. Udział reklamy OOH w rynku reklamowym 
zmniejszył się o blisko 30%.

Według branżowych i specjalistycznych analiz odrabia-
nie poniesionych w ubiegłym roku strat może potrwać 
co najmniej 3 lata, zakładając w miarę szybkie powraca-
nie do normalności.

W tym trudnym dla branży OOH czasie ruszyła inter- 
netowa platforma wymiany informacji OOHlife.org.  
Ważna z punktu widzenia zmieniającej się rzeczywistości  
i nowych wyzwań, które czekają branżę OOH. OOHlife.org  
jest wspólną inicjatywą członków Izby, platformą otwar-
tą dla wszystkich działających na rynku reklamy OOH. 
Każdy może wnieść tu swoje doświadczenia, a także 
promować swoje dokonania i osiągnięcia.

Włączenie się do tego przedsięwzięcia daje możliwości 
pokazania się w grupie branżowej OOH (informacja 
o firmie), większy zasięg dotarcia do uczestników rynku 
reklamowego (informacje o bieżących działaniach) oraz 
czerpania wiedzy na temat rozwijających się szybko 
technologii OOH.

Jest z OOHlife.org Katarzyna Ratajczyk, która jako com-
munication manager odpowiada za strategię komuniko-
wania i upowszechnianie bieżących informacji, opracowań 
branżowych, danych rynkowych i raportów na platformie.

Branżę OOH czeka w kolejnym roku działania wiele 
wyzwań:

Przede wszystkim szybkiego reagowania na zmieniającą 
się rzeczywistość. Najbliższy czas, ze względu na wiele ad-
ministracyjnych niewiadomych, będzie zapewne okresem 
konieczności elastycznego podejścia do klientów. Dotyczy 
to zwłaszcza planowania akcji promocyjnych. Firmy 
OOH przygotowały lub przygotowują dla siebie stosowne 
rozwiązania.

Istotne będzie zarządzanie własnym potencjałem, zarzą-
dzanie pracą w trybie hybrydowym i wirtualnym. Szybkie 
dopasowanie się do zmieniających się warunków rynko-
wych oznaczać będzie wzrost efektywności i wielkości 
sprzedaży.

I wreszcie liczyć się będzie na przyszłość innowacyjność 
i wykorzystanie najnowszych technologii w zakresie 
planowania i sprzedaży. Niezależnie od tego czy uda się 
w tym czasie zaszczepić nieodzowną ilość ludzi i w dalszej 
perspektywie powrócić do normalności.

OOHlife.org jest otwartą platformą wymiany informacji, którą zainicjowały:

Lech KACZOŃ
Prezes IGRZ
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Reklama OOH  
w POlsce 2020
Informacja Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej dotycząca 
wielkości rynku OOH w Polsce w 2020 roku. Dane zostały 
przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego 
STARCOM (Publicis Group).

OOH 2020 KLASYCZNE OOH, CITY TRANSPORT, DOOH
Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej w Polsce 
w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej: KLASYCZNE OOH + CITY 
TRANSPORT + DOOH zamknęła się kwotą w wysokości ponad 351,6 mln PLN  
i była dla tej samej bazy firm niższa aniżeli w roku 2019 roku o 38,8%.

2020 OOH RAZEM

Pandemia Covid-19  ukształtowała rynek OOH w 2020 roku. Główny wpływ na taki wynik miały znaczące ograniczenia 
związane z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju. Lockdowny i zamknięcie wielu dziedzin 
gospodarki oznaczały rezygnację lub przesunięcie akcji promocyjnych i kampanii reklamowych OOH dużej grupy 
klientów branży OOH. Ze względu na swoją specyfikę reklama OOH ucierpiała najbardziej pośród wszystkich mediów. 

2020                351,6 mln              - 38,8%

Q1 2020

Q2 2020

Q3 2020

Q4 2020

2020

2020 vs 2019

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej w Polsce w roku 2020:

KLASYCZNE OOH

78,1

38,6

81,4

84,8

282,9

- 38,6%

CITY TRANSPORT

6,5

2,5

6,6

7,4

23,0

- 52,9%

DOOH

15,7

5,4

14,0

10,6

45,7

- 29,7%

RAZEM RYNEK

100,3

46,5

102,0

102,8

351,6

- 38,8%

282,9
KLASYCZNE OOH 2020

 -38,6%

23,0
CITY TRANSPORT 2020

 -52,9%

45,7
DOOH 2020
 -29,7%
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2020 KLASYCZNE OOH

Klasyczne OOH poniosło w skali roku straty na poziomie całego rynku. Jako pozytywny trend można uznać większe 
wykorzystanie klasycznych nośników OOH w Q4 w stosunku do Q3 2020. Oznacza to, że klienci postawili na 
sprawdzone rozwiązania, rezygnując z kosztownych eksperymentów kreatywnych.

2020 CITY TRANSPORT

Wynik w tym segmencie reklamy OOH jest bezpośrednio związany z ograniczeniami dotyczącymi możliwej liczby 
przewożonych pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej, które zmieniały się kilkukrotnie w ciągu roku.

Bezwzględny lockdown w kwietniu i maju 2020 roku spowodował znaczące zmniejszenie ruchu samochodowego 
i pieszego, przed wszystkim w największych miastach i aglomeracjach. W czerwcu powrócił do wysokiego, na 
poziomie 80-90% w porównaniu do okresu sprzed pandemii. Takie wskaźniki odnotowaliśmy także dla kolejnych 
miesięcy 2020 roku.

2020 DOOH

Najmniejszy spadek odnotowaliśmy w 2020 roku w reklamie DOOH. Przede wszystkim ze względu na dobrą sprzedaż 
w Q1, wyższą o jedną trzecią aniżeli rok wcześniej. Po dość optymistycznym wyniku w Q3, pod koniec roku przyszło 
kolejne załamanie. 

Należy jednak spojrzeć na wynik DOOH od strony udziału w rynku, który w tych pandemicznych warunkach wyniósł 
13% w sprzedaży OOH w 2020 roku. I świadczy o rosnącej roli DOOH w kampaniach OOH.

2020 SPRZEDAŻ W SEKTORACH
Wydatki w ujęciu sektorowym przynależą niezmiennie do tych samych 
reklamodawców, dla których reklama OOH jest niezależnie od sytuacji ważna. 
Patrząc jednak na wysokość wydatków w minionym roku:

W sektorze „produkty farmaceutyczne, leki” wydatki nie odbiegały od tych 
poniesionych w 2019 roku. W sektorach „handel” i „telekomunikacja” były 
niższe na poziomie 20%.
W sektorach „żywność” i „napoje, alkohole” niższe o ponad 40%.
Największy spadek nastąpił w sektorach: „media”, „czas wolny” – ponad 50%, 
„odzież i obuwie”, „higiena i pielęgnacja” – ponad 60%.

2020                282,9 mln              - 38,6%

0908

2020                 23,0 mln               - 52,9%

2020                 45,7 mln               - 29,7%

2020 SEKTOR

HANDEL

TELEKOMUNIKACJA

ŻYWNOŚĆ

MEDIA

NAPOJE, ALKOHOLE

CZAS WOLNY

POZOSTAŁE SEKTORY

RAZEM

25%

13%

10%

9%

6%

6%

31%

100,0%

Spadek wydatków 
na reklamę OOH 
w 2020 roku 
w wybranych 
sektorach:

 

~20%
TELEKOMUNIKACJA

HANDEL

 

>40%
NAPOJE, ALKOHOLE

ŻYWNOŚĆ

 

>50%
CZAS WOLNY

MEDIA

 

>60%
higiENA i PiELęgNACjA

OdZiEŻ i ObuWiE

2020 Q4 OOH INFO
Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej w Polsce w trzech 
segmentach rynku reklamy zewnętrznej: KLASYCZNE OOH + CITY TRANSPORT + DOOH 
zamknęła się w czwartym kwartale 2020 roku kwotą w wysokości ponad 102,8 mln PLN i była 
dla tej samej bazy firm niższa aniżeli w tym samym okresie roku 2019 roku o blisko 40%.

Sprzedaż w Q4 2020 pozostała na poziomie sprzedaży w Q3. A nadzieje na większą aktywność reklamodawców na 
koniec roku okazały się zbyt optymistyczne. Warto jednak podkreślić, że Q4 był w zakresie klasycznego OOH oraz CITY 
TRANSPORTu najlepszy w minionym roku.

2020 PODSUMOWANIE I PROGNOZA
2020 przeszedł do historii. I właściwie winno to wystarczyć za całe jego podsumowanie. Patrząc na różne podsumowania 
i analizy, tak w Europie, jak i w Ameryce oraz na Dalekim Wschodzie, branża reklamy OOH może wracać do poziomu 
sprzedaży z roku 2019 przez kolejne trzy lata.

2021 PROGNOZA

W obecnej sytuacji stawianie prognoz na rok 2021 jest niezwykle trudne. Jest bowiem wiele niewiadomych związanych 
z czynnikami gospodarczymi i społecznymi, które mogą rzutować na wykorzystanie potencjału OOH. Przyglądając 
się rozwojowi sytuacji na rynku reklamowym w Europie i na Świecie liczymy na zwiększający się udział OOH w torcie 
mediowym. Większość światowych analiz przewiduje dla rynku OOH w roku 2021 średnio od 15% do 20% spadku 
względem 2019 roku. Oznacza to początek powracania do normalności.

IGRZ/OOH 2020/luty 2021

Q4 2020

2020 vs 2019

KLASYCZNE OOH

84,8

- 35,5%

CITY TRANSPORT

7,4

- 54,3%

DOOH

10,6

- 53,3%

RAZEM RYNEK

102,8

- 39,7%

2021                 vs.  2020                       ?

2020 SPRZEDAŻ

Q1 
2020 vs 2019

Q2 
2020 vs 2019

Q1-Q2 
2020 vs 2019

Q3 
2020 vs 2019

Q1-Q3 
2020 vs 2019

Q4 
2020 vs 2019

Q1 – Q4 
2020 vs 2019

KLASYCZNE OOH

78,1 
- 10,7%

38,60 
- 70,7%

116,7 
- 46,7%

81,4 
-25,9%

198,1 
-39,8%

84,8 
-35,5%

282,9 
-38,6%

CITY TRANSPORT

6,5 
+ 6,6%

2,5 
-80,5%

9,0 
- 52,4%

6,6 
-51,8%

15,6 
-52,1%

7,4 
-54,3%

23,0 
-52,9%

DOOH

15,7 
+ 33,0%

5,40 
- 67,0%

21,10 
- 21,0%

14,0 
-10,3%

35,1 
-17,0%

10,6 
-53,3%

45,7 
-29,7%

SUMA SPRZEDAŻ

100,3 
- 3,5%

46,5 
- 71,1%

146,8 
- 44,5%

102,0 
-26,7%

248,8 
-38,4%

102,8 
-39,7%

351,6 
-38,8%
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Zmiany ilościowe dotyczyły głównie klasycznych 
nośników w formacie: 

12 m² (- 15%) – utrzymujący się tu trend rezygnacji 
z najbardziej nierentownych powierzchni

18 m² (- 11%) – zmiana spowodowana głównie 
przebudową nośników klasycznych na podświetlane

Analiza wykorzystania poszczególnych powierzchni w akcjach i kampaniach 
reklamowych OOH potwierdza dominującą rolę klasycznych nośników 18 m² 
oraz podświetlanych nośników citylight. Generują one ponad 70% przychodów 
na rynku OOH.

Prezentowane tabele pokazują wielkość oferty poszczególnych firm na 
klasycznych i podświetlanych powierzchniach ekspozycyjnych OOH w Polsce. 
Firmy Cityboard Media, Ströer Polska, Synergic nie dokonały bieżącej 
weryfikacji swoich danych na dzień 31.12.2020 roku i podane w tabeli liczby 
dotyczące ofert tych firm mogą odbiegać od rzeczywistych.
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nOŚnIkI reklamy  
OOH 2020
Liczba powierzchni ekspozycyjnych oferowanych na klasycznych 
i podświetlanych nośnikach OOH zmniejszyła się w ciągu 
2020 roku o 10%. Głównie z powodu restrukturyzacji sieci 
i pozbywania się nośników nierentownych. Także w związku 
z inwestycjami w nowe nośniki cyfrowe. Wpływ miały również 
zapisy gdańskiej uchwały krajobrazowej, zgodnie z którymi 
konieczny był w ubiegłym roku demontaż większości 
wolnostojących konstrukcji reklamowych w tym mieście.

12 m²               - 15%

18 m²               - 11%

Nośnik reklamy OOH

12 m²

18 m²

36 m²

48 m²

Słupy

do 8 m²

Pozostałe

Suma nośniki klasyczne

Citylight

8-9 m²

18 m²

32 m²

Pozostałe

Suma nośniki podświetlane

Łączna liczba nośników

Ogólna liczba nośników 31.12.2020

8 197

9 348

680

816

704

24 696

672

45 114

21 426

373

1 021

411

380

23 611

                                  68 725   (2019: 76 307)
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Firma
AMS
BC

BPMEDIA
SYNERGIC

CLEAR CHANNEL
CITYBOARD
GIGABOARD

GLOBART
HEADZ

JETLINE
KONESER

MAIK
MB KRAKÓW
MINI MEDIA
OUTDOOR 3

SCHULZ
STROEER

SUPERSIGNS
WAREXPO

SUMA

12 m²
3 014

170

256

40

495

268

308

3 646

8 197

18 m²
1 432

62

1 125

2 353

76

4

201

89

52

210

3 744

9 348

36 m²

18

519

143

680

48 m²
1

33

351

394

37

816

pozostałe
106

77

400

1

1

10

39

3

23

12

672

słupy
86

289

162

168

705

do 8 m²
1 172

17

15 000

10

4 149

4 348

24 696

Firma
AMS
BC

BPMEDIA
SYNERGIC

CLEAR CHANNEL
CITYBOARD
GIGABOARD

GLOBART
HEADZ

JETLINE
KONESER

MAIK
MB KRAKÓW
MINI MEDIA
OUTDOOR 3

SCHULZ
STROEER

SUPERSIGNS
WAREXPO

SUMA

citylight
13 810

645

41

267

4 005

8

10

2 195

445

21 426

 8-9 m²
93

280

373

18  m²
609

2

4

406

1 021

32  m²
214

66

34

82

15

411

pozostałe
18

200

30

2

130

380

suma wszystkich 
nośników

20 555
645
400

15 867
5 197
2 735

44
379
86

404
333
728
360

4 149
545
210

15 332
143
613

68 725

Nośniki klasyczne 31.12.2020

Nośniki podświetlane 31.12.2020
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Coraz większy udział nośników DOOH 
w rynku OOH jest przede wszystkim 
rezultatem rozwijających się technologii 
tak w zakresie prezentacji przekazu in-

formacyjno-reklamowego, jak i jego „organizacji”. 

Trzy zasadnicze zalety to: emisja komunikatów 
w czasie rzeczywistym, możliwość ich dopasowa-
nia do otoczenia, w którym znajdują się nośniki 
oraz ukierunkowania na konkretną grupę docelo-
wą. W zakresie zarządzania rozwija się powoli na 
świecie Programmatic, system, który pozwala na 
automatyczny zakup emisji reklam na cyfrowych 
nośnikach przy pomocy tych samych narzędzi jak 
na przykład w Internecie. 

Więcej na temat Programmatic pisze w Raporcie 
Radek Gołąb.

14

nOŚnIkI reklamy 
dOOH 2020
Nośniki DOOH generują na światowym rynku OOH już ponad 
40% przychodów ze sprzedaży powierzchni ekspozycyjnych. 
W ubiegłym roku w Polsce było to już blisko 13%.

Firma
AMS
BEMEDIA
CINEMA CITY
CLEAR CHANNEL POLAND
EURONET                               
HELIOS
IMS
JCDECAUX
JET LINE
KOMUNIKACJA MIEJSKA GDYNIA/SOPOT
KOMUNIKACJA MIEJSKA GOP
KOMUNIKACJA MIEJSKA KRAKÓW
KOMUNIKACJA MIEJSKA ŁÓDŹ
KOMUNIKACJA MIEJSKA POZNAŃ
KOMUNIKACJA MIEJSKA SZCZECIN
KOMUNIKACJA MIEJSKA WARSZAWA
KOMUNIKACJA MIEJSKA WROCŁAW
KOMUNIKCJA PODMIEJSKA
KONESER
MOVE TV GRUPA AMS
MULTIKINO MEDIA
OOH MEDIA POLSKA
RTVEUROAGD
SCREEN NETWORK
STRÖER
SYNERGIC
VISUALEFFECT
WAREXPO
INNE
SUMA

DOOH INDOOR
2 369

47 000

1 745

210

6 044

477

4 300

29

300

1 100

837

22 500

24 223

23 518

83 

8 916

40

3

143 694

DOOH OUTDOOR
57

85

3

7

7

51

11

427

648

DOOH CITY TRANSPORT
681

50

72

400

460

700

200

5 268

635

2 223

2 091

12 780
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Tabela zawiera informacje dotyczące ofert firm będących właścicielami i brokerami nośników DOOH



1 673,8
1 777,3
1 094,8
1 005,7

6,2%

-8,1%

HANDEL

PRODUKTY 
FARMACEUTYCZNE, LEKI

1 009,1
903,9
736,8
731,9

-10,4%

-0,7%

ŻYWNOść

POZOSTAŁE

787,1
656,0
655,1
638,6

-16,6%

-2,5%

MOTORYZACJA

TELEKOMUNIKACJA

734,5
559,3
595,8
517,1

-23,9%

-13,2%

FINANSE

HIGIENA I PIELęGNIARKA

475,3
414,8
514,7
411,1

-12,7%

-20,1%

NAPOJE I ALKOHOLE

MEDIA

408,2
327,2

242,5
247,2

-19,9%

2,2%

CZAS WOLNY

SPRZęTY DOMOWE, 
MEBLE I DEKORACJE

241,0
214,2
275,5
210,0

-11,1%

-23,8%

ODZIEŻ I DODATKI

PODRÓŻE I TURYSTYKA, 
HOTELE I RESTAURACJE

124,5
155,3
138,1

149,0

24,7%

7,9%

PRODUKTY UŻYTKU 
DOMOWEGO

KOMPUTERY I AUDIO 
VIDEO

SEKTORY REKLAMOWE
Po czterech kwartałach 2020 r. rynek reklamy w Polsce 
zmniejszył wartość o 8,6% względem roku poprzedniego. 
Dwanaście sektorów zredukowało swoje inwestycje reklamowe, 
a jedynie cztery zintensyfikowały. Wydatki na reklamę wzrosły 
w największym sektorze, czyli handlu – o 6,2% oraz w trzech 
mniejszych sektorach: komputery i audio video (+7,9%), 
produkty do użytku domowego (+24,7%) oraz sprzęty domowe, 
meble i dekoracje (+2,2%). 

Największe wolumenowe spadki wygenerowały trzy sektory: 
finanse, żywność i motoryzacja.  W branży finansowej wydatki 
reklamowe bardzo mocno ograniczyły instytucje pożyczkowe, 
tj. Provident czy Creamfinance. Wśród banków największą 
redukcję zaobserwowaliśmy w przypadku Credit Agricole, PKO 
BP czy też BNP Paribas. 

Za spadki w sektorze żywność w głównej mierze 
odpowiedzialne były redukcje budżetów w kategoriach takich 
jak czekolada i wyroby czekoladowe; ciasta, ciastka, batony, 
lody oraz przekąski. Jeśli chodzi o reklamodawców, dużo mniej 
niż przed rokiem wydali Ferrero, Unilever, Wawel Kraków, Wedel. 

W branży motoryzacyjnej wydatki reklamowe najmocniej 
ograniczyły marki samochodów osobowych, m in.: Volkswagen, 
Skoda, Toyota, Opel. W kategorii stacje benzynowe 
zaobserwowaliśmy wzrost, dzięki dużym wydatkom PKN Orlen.
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tO był 
najtrUDnIejSzy 
rOk Dla rynkU 
Reklamy Od 2009 R.  
wartOŚć wyDatków 
SpaDła O 8,6%. 
         - Publicis GrouPe -

Wykres 1. Wartość rynku reklamowego netto w latach 2012 – 2020

KANAŁY KOMUNIKACJI
Po dwunastu miesiącach 2020 r. spadki zanotowały wszystkie 
media z wyjątkiem internetu. Reklama online wygenerowała 
budżet większy o 4,6%. Telewizja i radio straciły odpowiednio 
10,1% oraz 9,5%, zaś dzienniki i magazyny 29,6% i 37,4%. 
Najsilniejszą ujemną dynamikę zanotowały kina – wydatki 
reklamowe niższe o 79,2% to efekt decycji rządu o czasowym 
zawieszeniu działalności kin od 12 marca. Kina wystartowały 
w sierpniu, a następnie 7 listopada zostały zamknięte 
ponownie i już nie odworzyły się do końca 2020 r. 

Analizując wolumen, budżety internetowe wzrosły 
o 160,8 mln zł. Redukcja wydatków w spadkowych mediach 
wyniosła łącznie ponad 1 mld zł. Wolumenowo najwięcej 
straciła telewizja – załamanie rynku w drugim kwartale 
spowodowało, że przychody stacji telewizyjnych łącznie po 
dwunastu miesiącach były niższe aż o 443,1 mln zł względem 
poprzedniego roku.

Wartość wydatków na reklamę internetową (nie 
uwzględniając ogłoszeń) wzrosła w 2020 r. o 4,6%, dając 
wynik 3,7 mld zł., czyli o 160,8 mln zł więcej niż przed rokiem. 
W drugim kwartale bieżacego roku pierwszy raz w historii 
internet zanotował spadek inwestycji reklamowych (-6,9% po 
rewizji danych), jednak kwartały trzeci i czwarty to powrót do 
wzrostu wydatków. Pandemia przyczyniła się do umocnienia 
pozycji internetu w rynku reklamowym i przyśpieszyła 
przepływ wydatków z innych mediów. Cześć budżetów 
niewykorzystanych w prasie, kinie i reklamie zewnętrznej 
została przeniesiona do digitalu. 

Wartość budżetów telewizyjnych spadła w 2020 r. o 443,1 
mln zł, czyli 10,1%. Koniec roku był dla tego medium całkiem 
dobry – w czwartym kwartale wydatki wzrosły o 2,4%. 
Właściwie już od lipca rynek zaczął wracać do względej 
normalności. Reklamodawcy nauczyli się funcjonować 
w nowej pandemicznej rzeczywistości. Dostosowali swoją 
komunikację do sytuacji i mimo obostrzeń i osłabienia 
koniunktury, nie ograniczają inwestycji w reklamę telewizyjną. 
Szczególnie zaciętą walkę o klientów obserwujemy w handlu. 
Sektor ten wydał w 2020 r. aż o 74 mln zł więcej niż przed 
rokiem. Duże wzrosty budżetów odnotowaliśmy w przypadku 
takich firm jak Żabka, Vinted, Euro RTV AGD czy OBI. 

Po dwunastu miesiącach 2020 r. wartość budżetów 
radiowych wyniosła 681,5 mln zł i spadła o 9,5%. W drugim 
kwartale radio mocno odczuło skutki pandemii - wydatki 
reklamowe zostały zredukowane o ponad 40% w kwietniu 
i maju. W drugiej połowie roku rynek się ustabilizował – 
w trzecim kwartale wartość budżetów spadła jedynie o 2,5%, 
zaś w czwartym o 4,2%. Według najnowszej fali badania Radio 
Track Kantar Polska, średni dobowy zasięg radia w całym 
2020 w grupie wiekowej 15-75 spadł o 3,3 pkt proc. względem 
poprzedniego roku. Najmocniej zmniejszył się zasięg 
generowany w samochodzie. Z powodu pandemii Polacy 
mniej się przemieszczają, dotyczy to zarówno dojazdów do 
pracy, jak i wyjadów wypoczynkowych.

Wykres 2.  Wydatki poszczególnych sektorów reklamowych
■  2020  vs.  ■  2019

Wykres 3. Zmiany wartości reklamy w klasach mediów w latach 
■  2019  –  ■  2020
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2
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TELEWIZJA

INTERNET
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RADIO

OUTDOOR
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161
34REKLAMA KINOWA
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W 2020 roku wpływy reklamowe operatorów reklamy 
zewnętrznej spadły o 38,8% czyli o 210,8 mln zł. Drugi 
kwartał był dla OOH największym kryzysem w historii 
powadzenia monitoringu. Z rynku zniknęło ponad 2/3 
budżetów. Kolejne miesiące przyniosły lekką poprawię, 
jednak ani ruch w miastach, ani budżety reklamowe nie 
wróciły do poziomu z poprzedniego roku. Przykładowo, 
warszawski ZTM podał, że we wrześniu br. liczba pasażerów 
stanowiła około 62% liczy podróżnych z okresu sprzed 
pandemii. Podobne spadki raportował Gdańsk (około -30%).

Po czterech kwartałach 2020 wielkość budżetów 
alokowanych w gazetach i magazynach spadła 
odpowiednio o 29,6% i 37,4%. Sam drugi kwartał był dla 
mediów drukowanych jeszcze gorszy. Spadki wyniosły 
odpowiednio 43,8% i 56,6%. Jesień i okres świateczny były 
niewiele lepsze, co nie pozwala optymistycznie patrzeć 
w przyszłość. Pandemia przyspieszyła trend odpływu 
budżetów reklamowych z prasy do internetu i wydaje się, 
że w bieżącym roku reklamodawcy nie wrócą do prasy 
drukowanej z większymi budżetami. 

Od 12 marca kina przestały generować przychody ze względu 
na decyzję rządu o czasowym zawieszeniu działalności 
placówek kultury. Kina działając na nowych zasadach, 
mogły być ponownie otwierane od 6 czerwca. Wszystkie sieci 
kinowe zdecydowały, iż otworzą się w późniejszym terminie. 
Sieć Helios wystartowała na początku lipca, zaś Multikino 
i Cinema City w całej Polsce dopiero 22 lipca. Kina ponownie 
zostały zamknięte 4 listopada. Zgodnie z decyzją rządu 
powrót widzów do kin jest możliwy od 12 lutego 2021 r., 
jednak duże sieci nie zdecydowały się na otwarcie tego dnia. 
Utrzymanie sal jest kosztowne, a sytuacja z pandemią wciąż 
jest bardzo trudna. Nie ma pewności, że za kilka tygodni 
rząd znowu nie zamknie kin. Dodatkowo wstrzymywane są 
premiery nowych filmów, a bez nich widzowie nie wrócą 
przed duży ekran.

Prognoza na 2021 r. 
Za nami najtrudniejszy rok od ponad dekady biorąc pod 
uwagę sytuację ekonomiczną oraz sytuację na rynku 
reklamowym. Rok 2020 był pod kątem dynamiki PKB 
najgorszy od początku prowadzenia statystyki. Jednak 
pomimo pandemii i ciągłych zmian w obostrzeniach, 
spadek PKB o 2,8% to wynik lepszy od prognoz i jeden 
z najmniejszych spadków w Europie. 2021 r. z pewnością 
przyniesie odbicie. Listopadowa prognoza NBP zakłada, 
że PKB Polski wzrośnie o 3,1%. Podobnie szacuje Komisja 
Europejska. Pierwsze dwa miesiące tego roku oraz 
informacje od reklamodawców o budżetach tegorocznych 
wskazują, że rynek reklamowy w 2021 roku urośnie, według 
naszych estymacji o 6,4%. Kolejna trzecia fala pandemii 
nie wywołała większych zmian w budżetach reklamowych 
i o ile sytuacja się nie pogorszy w kolejnych miesiącach 
powinniśmy obserwować wzrosty budżetów internetowych, 
telewizyjnych oraz radiowych.
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Wykres 5. Udział klas mediów w rynku reklamowym, 2020 vs 2019
■  Telewizja    ■  Internet    ■  Radio    ■  Outdoor    ■  Magazyny
■  Dzienniki    ■  Reklama kinowa
 

Wykres 4. Dynamika zmian w klasach mediów, 2020 vs 2019

Publicis Groupe
Jest jednym z największych holdingów reklamowych na świecie i glo-
balnym liderem w dziedzinie marketingu, komunikacji, transformacji 
cyfrowej napędzanych danymi, technologią i kreatywnością, które pozwa-
lają tworzyć indywidualne doświadczenia konsumentów z markami na 
masową skalę. W Polsce Publicis Groupe zatrudnia blisko 1500 ekspertów. 

Organizacja działa w oparciu o model operacyjny Power of One, którego 
ideą jest integracja i rozwój kompetencji gwarantujących obecnym i przy-
szłym klientom Grupy coraz większą wartość biznesową z realizowanych 
dla nich zadań. 

Na polskim rynku w ramach Publicis Groupe działają znane i cenione na 
arenie lokalnej i światowej agencje marketingowe, skupione w obszarach 
kompetencyjnych: Creative & Content (Saatchi & Saatchi, Publicis, Leo 
Burnett, LiquidThread), Media (Starcom, Zenith, Spark Foundry, Perfor-
mics), Public Relations (MSL, Publicis Consultants), Commerce (Digitas, 
&IS), Production (Prodigious), Data Science oraz Investment.

INTERNET

RADIO

TELEWIZJA

DZIENNIKI

MAGAZYNY

OUTDOOR

REKLAMA KINOWA

+4,6%

-9,5%

-10,1%

-29,6%

-37,4%

-38,8%

-79,2%

44,6%
35,9%
7,7%
5,5%
2,9%
1,8%
1,6%

43,9%
41,1%
7,6%
3,7%
2,0%
1,4%
0,4%

2019 2020
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W bieżącym Raporcie OOH 2020 
prezentujemy dwa zestawienia za okres 
2015 – 2019 dla wybranych firm OOH 
w Polsce: Zestawienie przychodów netto 

ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz 
zestawienie zysków (strat) netto.

Zestawienie tych danych jest istotne z dwóch 
powodów: po pierwsze ze względu na stan pandemii, 
z którym mamy do czynienia w Polsce od marca 2020 
roku i wiążącym się z tym faktem spadkiem sprzedaży 
usług reklamowych; po drugie ze względu na możliwość 
opodatkowania działalności reklamowej w mediach 
(w tym także reklamy OOH) tak zwanym podatkiem 
reklamowym.

Rok 2019 był dla branży OOH bardzo dobry. Liczyliśmy 
na dalsze wzrosty. Pandemia Covid-19 zmieniła te 
plany. Szacujemy, że poniesione w ubiegłym roku straty 
branża OOH odrabiać będzie co najmniej przez trzy lata. 
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mONitOROwaNie 
wyDatków 
na rynkU OOH 
w POlsce
W poprzednich Raportach prezentowaliśmy zestawienie 
przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 
dominujących firm na polskim rynku OOH, które pochodziły ze 
sprawozdań finansowych tych firm, zostały opublikowane i są 
dostępne w KRS. Dane te zestawialiśmy z danymi, które są przez 
nas monitorowane, opracowywane i udostępniane w postaci 
informacji o wielkości sprzedaży w odstępach kwartalnych 
z podsumowaniem rocznym w raportach. Weryfikowaliśmy w ten 
sposób poprawność publikowanych przez IGRZ we współpracy 
z Domem Mediowym Starcom (Publicis Group) informacji 
dotyczących wielkości sprzedaży na rynku OOH.

W trakcie tych trzech lat potrzeba jednak stabilizacji 
gospodarczej, lepszego wykorzystania potencjału OOH 
oraz solidarności mediów. W połączeniu z możliwym 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych, 
branża OOH może wrócić do poziomu roku 2019 
szybciej.

Ewentualne wprowadzenie podatku reklamowego 
w powiązaniu z już istniejącymi daninami, przekreśli 
możliwości powrotu branży OOH do wyników roku 
2019. Przypomnijmy, że podatek ten ma być naliczany 
od przychodów i wynosić będzie od 7,5% do nawet 
15% (dla reklamy niektórych produktów). Zabierze 
branży OOH niemal cały zysk, a prowadzenie dalszej 
działalności stanie się dla większości przedsiębiorców 
nierentowne.

Dlatego od początku 2021 roku prowadzone są akcje 
przeciwko wprowadzeniu w klasycznych mediach 
podatku reklamowego w życie.

Firma
AMS
BUSINESS CONSULTING
CITYBOARD MEDIA
CLEAR CHANNEL POLAND
GIGABOARD POLSKA
JET LINE
STROEER
SUMA

2015
163 583

22 185

55 598

48 985

13 281

18 749

132 222

454 604

2016
172 245

17 891

57 865

51 365

15 930

17 534

130 941

463 771

2017
165 582

23 116

53 623

53 397

19 701

17 018

128 057

460 493

2018
173 742

22 884

52 971

56 552

16 824

21 150

136 044

480 168

2019
181 775

25 497

54 711

63 854

17 473

22 975

143 503

509 788
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Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
■  AMS    ■  Business Consulting    ■  Cityboard Media    ■  Clear Channel Poland    ■  Gigaboard Polska    ■  Jet Line    ■  Stroeer
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Firma
AMS
BUSINESS CONSULTING
CITYBOARD MEDIA
CLEAR CHANNEL POLAND
GIGABOARD POLSKA
JET LINE
STROEER
SUMA

2015
16 594

606

1 493

(3 520)

491

3 518

12 220

31 402

2016
26 705

(562)

3 374

(1 848)

1 003

3 381

10 606

42 660

2017
25 309

211

3 024

(1 401)

1 447

1 241

10 759

40 590

2018
27 581

79

2 149

2 278

1 675

2 506

(9 327)

26 941

2019
27 219

221

5 301

3 323

1 969

4 260

12 299

54 592

Zysk (strata) netto
■  AMS    ■  Business Consulting    ■  Cityboard Media    ■  Clear Channel Poland    ■  Gigaboard Polska    ■  Jet Line    ■  Stroeer
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Reklama Out-of-Home na całym świecie dotkliwie odczuła skutki 
pandemii, która uwypukliła istniejące ograniczenia oferty OOH. 
Segmentami, które ucierpiały najbardziej były meble miejskie i te 
związane z transportem zbiorowym. W Polsce nie było inaczej. 
Spadek przychodów naszej branży, silniejszy niż w innych mediach, 
przełożył się na skurczenie udziału outdooru w torcie reklamowym. 

Reklamę OOH cechuje znaczna sezonowość - kwartały 
pierwszy i trzeci są zwykle słabsze niż drugi i czwarty. 
Ubiegłoroczny słaby wynik branży w dużej mierze 
był spowodowany faktem, że lockdowny miały swoją 

kulminację właśnie w tradycyjnie lepszych: drugim i czwartym 
kwartale. Co więcej, spadek przychodów na polskim rynku 
w wielu wypadkach nie wynikał wprost z mierzalnych skutków 
wprowadzanych ograniczeń. Wydatki w Out-of-Home spadły 
bowiem w stopniu większym niż wynikałoby to ze zmniejszenia 
ruchu ulicznego, a rozłożenie wydatków na poszczególne seg-
menty nie było skorelowane ze zmniejszeniem się widowni do 
nich skierowanej. Do takich wniosków można dojść, analizując 
dostępne publicznie w Polsce źródła danych, które regularnie 
opisują zmiany natężeniu ruchu w stosunku do 2019 roku: serwis 
TomTom i raporty GDDKiA (dostępne od lipca 2020 roku). Dane 
te pokazują, że ruch na drogach zmniejszał się zdecydowanie 
wolniej niż wynikało to z redukcji wydatków reklamowych 
w OOH. Co więcej, we wrześniu i pierwszej połowie października 
był nawet wyższy niż w 2019 roku, a spadki w granicach -30% 
były punktowe i dotyczyły tylko dwóch tygodni.

pODSUmOwanIa, 
OpInIe, prOGnOzy 
                   - AMs -

22 23

2020 2021

Tygodniowe zmiany natężenia ruchu w porównaniu do 2019 r. w %

LUT 
2021

LIP 
2020

SIE 
2020

WRZ 
2020

PAŹ 
2020

LIS 
2020

GRU 
2020

STY 
2021

5%

-5% -6% -7% -22% -12% -10% -3%

Średnia miesięczna zmiana natężenia ruchu drogowego

Najsilniejszy spadek wydatków został zanotowany w segmencie 
City Transport, co trudno racjonalnie uzasadnić w przypadku re-
klamy na zewnątrz pojazdów. Jest ona kierowana w największym 
stopniu do kierowców, pasażerów pojazdów i pieszych, a tu spadki 
ruchu były relatywnie mniejsze. Jednocześnie dane mówią o nie-
znacznym tylko ograniczeniu liczby reklam w metrze warszawskim 
(według Kantara – 4%), co bardzo dziwi w zestawieniu z mierzony-
mi spadkami ruchu pasażerskiego o ponad 40%. Pandemia wpły-
nęła też na przesunięcie o około 4 punkty procentowe aktywności 
reklamodawców na nośniki tradycyjne (głównie wyklejane papie-
rem) z nośników podświetlanych z segmentu premium, zarówno 
backlightów jak citylightów. Często podnoszonym argumentem 
za redukcją reklamy citylightowej była zmniejszona frekwencja 
w środkach komunikacji miejskiej. Argument ten jest o tyle nietra-
fiony, że zgodnie z badaniami Outdoor Track pasażerowie autobu-
sów i tramwajów odpowiadają tylko za ok. 10% kontaktów z tym 
nośnikiem, a pozostałe są generowane przez kierowców i pieszych. 
W przypadku backlightów to najprawdopodobniej skutek wyboru 
przez klientów tańszych rozwiązań. 

Na podstawie przedstawionych przykładów nasuwa się wnio-
sek, że jako branża potrzebujemy znacznie bardziej precyzyjnych 
i aktualizowanych na bieżąco danych uzasadniających nie tylko 
siłę medium, ale także jego poszczególnych segmentów. Pierwszy 
krok został już przez branżę zrobiony poprzez wdrożenie wyników 
Outdoor Tracka. Kolejnym powinno być zbudowanie repozytorium 
zdolnego dynamicznie raportować zmiany w natężeniu ruchu 
drogowego. Dysponując precyzyjniejszymi danymi, możemy 
spowodować, że klienci planujący OOH będą podejmowali decyzje 
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na podstawie w pełni mierzalnych kryteriów, a nie osobistych 
przekonań czy intuicji, jak często miało to miejsce w ubiegłym roku. 
Konieczna jest też modernizacja klasycznego OOH w kierunku 
medium znacznie bardziej elastycznego, potrafiącego dużo lepiej 
radzić sobie ze zmiennymi warunkami. 

Pandemia zweryfikowała osadzenie w rynku reklamy DOOH. 
O ile reklama cyfrowa w całym roku zanotowała niższe spadki niż 
pozostałe segmenty, o tyle w czwartym kwartale jej przychody 
zmniejszyły się niepodziewanie o ponad 50%. Nawet biorąc pod 
uwagę ograniczenie w tym czasie działalności galerii handlowych, 
takie punktowe załamanie obnaża silne uzależnienie DOOH od 
ciągle zbyt małej grupy klientów. To wskazuje na palącą potrzebę 
wprowadzenia w DOOH rozwiązań systemowych i wystandaryzo-
wanych ofert, podobnie jak ma to miejsce w klasycznym OOH.

Dodatkowym elementem wpływającym na rynek było zakoń-
czenie okresu dostosowawczego gdańskiej uchwały krajobrazowej. 
Wskutek likwidacji większości nośników udział Trójmiasta w wy-
datkach monitorowanych przez Kantara spadł o ponad 2 punkty 
procentowe, a firmy działające wbrew zapisom uchwały, zwiększy-
ły swój udział w Gdańsku. Mimo istotnego ograniczenia podaży nie 
nastąpił jednak, oczekiwany przez władze miasta, istotny wzrost 
cen nośników. Wskazuje to, że klienci kierują się głównie porówna-
niem kosztów dotarcia osiąganym przez poszczególne media a nie 
dostępnością nośników na danym obszarze. W przypadku gdy ceny 
w danym kanale miałyby być za wysokie wybierają inny. To ważna 
wskazówka dla dalszych działań w zakresie niwelowania skutków 
potencjalnych uchwał krajobrazowych w innych miastach.

W AMS
Mimo że zmiany spowodowane pandemią były niekorzystne 
z punktu widzenia posiadanego przez AMS portfolio, aktywnie 
odpowiadaliśmy na potrzeby rynku i konsekwentnie realizowaliśmy 
program rozwojowy – szczególnie w obszarach DOOH i działań 
prośrodowiskowych.

Program digitalizacja objął szereg nowych produktów i rozwią-
zań, przede wszystkim kontentowych. W Krakowie i Poznaniu został 
udostępniony mieszkańcom, nagrodzony w konkursie Innovation, 
System Informacji Pasażerskiej. Na digitalowych ekranach w wia-
tach przystankowych – Digital Citylight – można śledzić w czasie 
rzeczywistym położenie autobusów i tramwajów, które kursują do 
i z danego przystanku. Jednocześnie Cityinfo – marka kontentowa 
AMS otrzymała nowoczesną ramówkę, czytelniejszy wygląd i nowe 
autorskie treści. W nowej odsłonie można ją zobaczyć na cyfrowych 
nośnikach AMS – Digital Citylightach w wiatach przystankowych 
i Digital Cityscreenach przy kluczowych skrzyżowaniach w głównych 
miastach.

W połowie października portfolio AMS wzbogaciło się o Traffic 
TV – nowy, autorski kanał video out-of-home adresowany do 
pasażerów warszawskiej komunikacji miejskiej podróżujących au-
tobusami. Traffic TV powstał na bazie badań preferencji i oczekiwań 
pasażerów transportu miejskiego. Wyświetlany jest na 400 ekranach 
w 170 autobusach w Warszawie. Warto wspomnieć, że w stolicy 
z komunikacji autobusowej w przedpandemicznym, 2019 roku 
skorzystało prawie 600 mln pasażerów. Obok Traffic TV w kategorii 
video out-of-home, którą charakteryzuje dłuższy kontakt widza z ko-
munikatem i tym samym możliwość przykucia jego uwagi bardziej 
złożonymi treściami, AMS dysponuje również Move TV, adresowaną 
do bardzo interesującej grupy celowej, jaką są odwiedzający kluby 
fitness w największych polskich miastach. Dodatkowo od grudnia 
2020 r. na cyfrowych nośnikach AMS możliwe jest prowadzenie 
działań komunikacyjnych w formie reklamy natywnej. Jest ona 
wyświetlana na pasku informacji miejskiej na nośnikach Digital 
Citylight i Cityscreen – obok przydatnych wiadomości, np. prognozy 
pogody, godziny i oceny jakości powietrza. Całość jest wkom-
ponowana w treści prezentowane w tym miejscu i widoczna dla 
odbiorców non stop.

Przełomowym produktem na rynku OOH było wprowadzenie 
- jako systemowego, a nie incydentalnego rozwiązania - EKO wiat 
AMS. To propozycja dla klientów, którzy chcą wspólnie z nami 
przyczynić się do poprawy stanu środowiska poprzez uczestnictwo 
w wyposażaniu miast w ekologiczne rozwiązania. EKO wiaty z dywa-
nem rozchodnikowym na dachu oraz rozwiązaniami poprawiają-
cymi bezpieczeństwo ptaków zostały udostępnione już w czterech 
miastach. Wyglądają naturalnie i wprowadzają w przestrzeń miejską 
zieleń w takich lokalizacjach, gdzie w inny sposób byłoby to prak-
tycznie niemożliwe. Nasza EKO oferta to – oprócz wiat – także EKO 
słupy - największa w Polsce sieć słupów reklamowych zasilanych 
energią słoneczną oraz EKO Busback - miejska reklama w ruchu 
na zero- i niskoemisyjnych pojazdach komunikacji publicznej. 
Wykorzystując siłę naszego medium realizujemy również kampanie 
edukacyjne w ramach projektu EKO Inicjatywa AMS.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie i dynamiczną 
sytuację rynkową AMS stworzył innowacyjną ofertę 
Flex, umożliwiającą start kampanii łączącej reklamę 
w segmencie City Transport i Digital dowolnego 
dnia tygodnia. W ofercie AMS Flex dostępne są 
nośniki typu Busback, Digital Indoor, bankomaty 
i ekrany w punktach sieci handlowych, a także 
Traffic TV.

Będące w naszym firmowym DNA działania prospołeczne 
naznaczyła pandemia. W nowych warunkach – w przekonaniu, 
że w czasie pandemii konsumenci oczekują od marek zaanga-
żowania we wspólną sprawę, a budowanie relacji z odbiorcami 
zostanie docenione również po czasie – stworzyliśmy klientom 
przestrzeń do takiej właśnie komunikacji pod hasłem #Społecz-
nieZaangażowanizAMS. W jej ramach na naszych nośnikach po-
jawiły się komunikaty: jak zamienić codzienną higienę w zabawę, 
podziękowania od marek, zachęty do bezpiecznych zakupów 
przez internet, informacje o fundowaniu medykom darmowych 
przejazdów czy kampanie na rzecz ogólnopolskiej platformy 
wsparciedlaszpitala.pl. Ten trudny i wyjątkowy rok zakończy-
liśmy kampanią edukacyjną #NieStrzelamPomagam. Świetlny 
spektakl prezentowany na Dynamic Backlightach zachęcał 
wszystkich, aby w świąteczno-sylwestrowym okresie kierować 
się empatią w stosunku do zwierząt i zrezygnować z głośnych 
wystrzałów. W naszą akcję włączyły się marka Butcher’s i dom 
mediowy MDM, które zgodnie z hasłem #NieStrzelamPomagam 
przekazały karmę podopiecznym schronisk.

Nasze wysiłki i dokonania zostały zauważone 
i docenione. Otrzymaliśmy brązową nagrodę Inno-
vation 2020 za System Informacji Pasażerskiej (SIP) 
w Krakowie, który został także finalistą konkursu 
Dobry Wzór 2020 w kategorii Usługa. AMS znalazł 
się w prestiżowym gronie 39 najlepszych polskich 
marek i został uhonorowany tytułem Superbrands 
2020. Za działania medialne na rzecz promocji 
kultury, sztuki oraz zabytków i dziedzictwa niema-
terialnego stolicy Małopolski otrzymaliśmy tytuł 
Mecenasa Kultury Krakowa.

Co dalej?
W najbliższych latach sytuację branży będą determinowały 
cztery główne czynniki: tempo wygasania pandemii Covid-19, 
zdolność do odbudowy udziału w torcie reklamowym, polityka 
miast wobec reklamy OOH, w tym w szczególności zakres ogra-
niczeń w uchwałach krajobrazowych oraz możliwość tworzenia 
wysokojakościowej reklamy DOOH w przestrzeni publicznej. I to 
będzie determinowało nasze działania rozwojowe. Jesteśmy 
przekonani, że dalsze długoterminowe inwestycje w meble 
miejskie, tworzenie systemowej reklamy digital oraz produkty 
oparte o wiarygodne i aktualne dane, będą stanowić fundament 
do systematycznego odzyskiwania udziału w rynku zarówno 
AMS, jak i całej branży. W tym kontekście widzimy potrzebę 
szerszego, ogólnobranżowego promowania OOH wśród klientów 

oraz ulepszania narzędzi ułatwiających zakup reklamy OOH 
z wykorzystaniem narzędzi business intelligence. Outdoor będąc 
najpoważniejszym kandydatem do tytułu ostatniego medium 
masowego, a zarazem najbardziej demokratycznego, z całą pew-
nością ma potencjał do zajęcia lepszej pozycji w media-mixie. Czy 
tak się stanie, w ogromnym stopniu zależy od tego czy przełamie-
my negatywne trendy, jakie dały o sobie znać w minionym roku. 
W tym kontekście nadzieje dają wyniki trzeciego kwartału 2020, 
kiedy na fali entuzjazmu wywołanego wychodzeniem z pierwszej 
fali pandemii, następowała dynamiczna odbudowa przychodów. 
Musi temu jednak towarzyszyć lepsze dostosowanie oferty do 
wyzwań współczesnego rynku reklamy. To bardzo wymagające 
zadanie na najbliższy czas, któremu chcemy podołać.
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Usługi reklamowe – sprzedaż reklam audio oraz video, jest to 
segment trudny i podatny na zmiany w otoczeniu rynkowym. 
Ostatnia dekada pokazuje niebezpieczny rozjazd wartości rynku 
reklamy do wartości i dynamiki PKB na niekorzyść rynku reklamy. 

zycja telewizji oraz spadek wiarygodności Internetu i rosnąca 
wiarygodność mobile. Niedziele handlowe i poczynania władz 
oraz zwiększona presja na marżę, fee czy też share ze strony 
obiektów. 

Wierzyliśmy, że mimo zagrożeń i słabości rok 2020 będzie 
rokiem dobrym, w ogólnie pojętym sposobie sprzedaży, jakości 
oferty oraz rozwoju ekipy handlowej w sensie merytorycznym, 
motywacyjnym i osobowym. Wyniki za pierwsze miesiące i zapo-
wiedzi, aż do czerwca ubiegłego roku, potwierdzały te nadzieje. 
Chcieliśmy, aby 2020 rok był czasem konsekwentnego przygo-
towywania się do spowolnienia koniunktury, zwiększonej presji 
konkurencyjnej i nieco słabnącej kondycji rynku reklamy, a także 
sukcesywnego i przemyślanego wprowadzania koniecznych 
zmian i nowości będących początkiem drogi do lepszego dopa-
sowania do potrzeb reklamodawców, do trendów rynkowych 
oraz rozszerzenia oferty reklamowej Grupy IMS o nowe zasięgi 
oraz o nowe pola działania.

pODSUmOwanIa, 
OpInIe, prOGnOzy 
                   - AMs -

26

W marcu wszystko się zmieniło, a obecna sytuacja rynkowa 
uwarunkowana jest w dużej mierze przez pandemię COVID-19, 
strach, niepewność i daleko posuniętą ostrożność w decyzjach 
reklamowych – kumulacja środków, ratowanie rynków 
mocniej dotkniętych. Plany budżetowe rynku reklamy oraz 
przychody zostały solidnie zrujnowane. Od czerwca wyniki 
sprzedaży reklam zaczęły nieco rosnąć, a zapowiedzi klientów 
były nieco bardziej optymistyczne. Jednak październik 
i listopad zniweczyły skutecznie próby odbudowy planowania 
i działań promocyjnych. Zamknięcie części punktów dystry-
bucji towarów i usług spowodowało mocne zahamowanie 
wydatków reklamowych w niektórych mediach sięgając nawet 
dużych kilkudziesięciu procent (rynek OOH). Ponad 30% 
w niektórych stacjach radiowych. Spadki w TV i spadki w In-
ternecie. O kinach i eventach nie ma co wspominać. Działania 
marketerów przybrały model operacyjny i impulsowy. Nie ma 
już strategicznego planowania. 

Wskutek epidemii zdecydowanie najbardziej ucierpiały 
reklama zewnętrzna i kinowa. Co ciekawe zaznacza się intersu-
jący trend w OOH i DOOH. Jest to przechodzenie OOH, a szcze-
gólnie DOOH, z medium czysto reklamowego w medium 
kontentowe. Na polskim rynku wciąż brakuje dedykowanego, 
odpowiednio dobranego kontentu do poszczególnych kana-
łów cyfrowego OOH oraz zrozumienia mechaniki, jaką powin-
no rządzić się jego wyświetlanie. Digital OOH daje możliwość 
dostosowania treści do kontekstów – czasu, miejsca, sytuacji, 
aktualnych wydarzeń. Na 2021 rok prognozowany jest rozwój 
reklamy cyfrowej - nowoczesnej i przyjaznej, która współgra 
z życiem nowoczesnego miasta i przestrzeni handlowej. Cieszy, 
że reklama digital OOH dzięki swojej elastyczności z dnia na 
dzień przejęła rolę medium informacyjnego i edukacyjnego. To 

właśnie w trakcie pandemii okazało się, że ekrany mogą być 
świetnym narzędziem do komunikacji miast z ich mieszkań-
cami i wspierać służby ratownicze w przekazywaniu istotnych 
dla całego społeczeństwa informacji. 

Wygranym reklamowo jest jedynie Internet. Pandemia 
przyspieszyła rozwój Internetu, zmusiła nas do przenie-
sienia wielu czynności do świata online, a co za tym idzie 
zintensyfikowała trend przepływu budżetów reklamowych do 
tego medium. Ostatecznie w całym roku online jako jedyne 
medium zanotowała wzrost. 

Jeszcze w pierwszym kwartale estymowaliśmy, że kolejne 
kwartały 2020 roku mają szansę być podobnie efektywne, 
jak w roku 2019. Prognozy nie były jednoznaczne i raczej 
ostrożne. Jednak w najczarniejszych scenariuszach nie 
przewidywano zerowej bądź ujemnej dynamiki rynku rekla-
mowego. Wydawało się, że wszystkie wskaźniki pokazują, iż 
reklamodawcy wydadzą w 2020 roku na reklamę nieco tylko 
więcej niż w roku minionym. Liczyliśmy na stan równowagi, 
z lekkimi impulsami wzrostu. Widać było ożywienie wśród 
klientów-producentów z kapitałem polskim. Na 2020 rok za-
kładano wzrost PKB na poziomie około 3,5%, a wzrost rynku 
reklamowego na poziomie maksymalnie 4,5%. Prognoza dla 
Polskiego rynku rok do roku zakładała utrzymanie pozycji 
lub nawet lekki wzrost. W 2020 roku reklamodawcy mieli 
wciąż największe budżety lokować w telewizji, ale to wydatki 
na reklamę online miały rosnąć najszybciej. W podziale 
na media przewidywano wzrost wydatków reklamowych 
w Polsce w stosunku do 2019 roku: telewizja (o 1,4%), Internet 
(o 8,5%.), radio (o 1,5%), outdoor (o 2,3%), kino (o 4,6%). Na-
tomiast ograniczone miały być wydatki reklamowe w prasie. 

Branża reklamowa jest bardzo podatna na zmiany 
sezonowe, koniunkturalne, globalne, ale też zmia-
ny emocjonalne, klimatyczne oraz socjologiczne. 
Ponadto mamy do czynienia z zawirowaniami 

w samym rynku reklamy wynikające z ewolucji tegoż rynku. 
Do lutego 2020 roku rynek zachowywał się z godnie z prze-
widywaniami. Dynamika była dodatnia, choć mniejsza niż 
w 2019 roku. 

Aktywne sektory reklamowe były dalej aktywne, prognozy 
dla gospodarki przyzwoite. Jednym słowem rok jak zwykle. 
Z czynników ryzyka mieliśmy do czynienia ze zwykłą sytuacją 
jak: liczne przetargi mediowe, konsolidacje na rynku sprzeda-
ży / zakupu mediów, co wymusza niższe ceny usług. Rosnące 
w siłę (zasięgi mediowe + projekty eventowe) duże grupy me-
diowe, silna presja – migracja dużych graczy z rynku OOH off 
line do galerii handlowych, co skutkuje podwyższaniem opłat 
i spadkiem marż w tym segmencie reklamowym, słabnąca po-
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między innymi mBank, wtedy rynek może znaleźć się na tak 
zwanym czerwonym zerze. Rzeczywistość napisała jednak inny 
scenariusz „Obecna sytuacja z koronawirusem jest wyjątkowa. 
Nikt w tej chwili nie jest w stanie przewidzieć, jakie dokładnie 
skutki wywoła w gospodarce, a co za tym idzie, w reklamie. Przy 
różnych prognozach, analizach i przewidywaniach trudno coś 
powiedzieć, poza tym, że na rynku reklamowym sytuacja już 
bardzo poważna”. Lokalne media były na skraju bankructwa 
odcięte od przychodów reklamowych. Telewizje notowała spad-
ki sprzedaży reklam na poziomie do 40%, Outdoor nawet do 
ponad 70%. Budżety w Internecie też topniały w tempie bardzo 
szybkim. Radio notowało spadki do 25%, a kino pozbawione 
zostało całości przychodów z reklam i biletów. Podobnie było 
w IMS. Zamknięte galerie, i sklepy to powód zerowej lub margi-
nalnej sprzedaży reklam. Nawet dziś w lepszej sytuacji widzimy 
grupowe zwolnienia w wielkich korporacjach mediowych i w po-
ważnych instytutach badawczych. 

Wciąż redukcji podlegają budżety reklamowe praktycznie we 
wszystkich segmentach. Nawet tych pozornie nie dotkniętych 
„wirusową” sytuacją, jak handel, farmacja, finanse czy auto-
moto. Przymusowe, wiosenne zamknięcie prawie wszystkiego, 
a ludzi w domach i nieco łagodniejsza powtórka w listopadzie 
2020, zmieniły rynek reklamowy i całe nasze życie. Branża me-
diowo-reklamowa już nigdy nie będzie taka sama. Koronawirus 
przesuwa trwałe trendy na nowe poziomy i dodatkowo zmienia 
ich tempo. Wspaniale rozwijający się biznes kinowy z dnia na 
dzień został pozbawiony całości przychodów. Rośnie rola VOD 
i kanałów filmowych w TV. Producenci przesuwają premiery na 
jesień, sprzedają filmy od razu do dystrybucji przez platformy 
SVOD, TVOD i przyspieszają debiut na swoich serwisach stre-
amingowych. Jednak sytuacja reklamowa i sukcesy reklamowe 
na rynku VOD to przyszłość i musi dopiero okrzepnąć. Drastycz-
nie rośnie irytacja reklamami w serwisach VOD. Po raz pierwszy 
w historii badania VideoTrack agencji Wavemaker, zrównała 
się z poziomem irytacji z reklamą telewizyjną. Dla klientów 
serwisów subskrypcyjnych fakt, że nie ma w nich reklam, wyrósł 
na kluczową motywację do zakupu abonamentu. Aż 63% pol-
skich widzów internetowych twierdzi, że reklama w serwisach 
z programami na żądanie raczej lub zdecydowanie im przeszka-
dza. To plasuje VOD na szczycie rankingu mediów wideo pod 
względem poziomu irytacji. Zwłaszcza, że badania pokazały, iż 
tłok reklamowy w VOD jest już niemal równy TV, osiągając 9,5 
minuty na godzinę, co w połączeniu z karierą wolnych od reklam 
serwisów subskrypcyjnych (Netflix, HBO Go), które przyzwy-
czaiły widzów do komfortu oglądania bez reklam, może osłabić 
pozycję reklamową VOD.

Zyskała też tradycyjna linearna telewizja. Zwiększona widow-
nia to jednak tylko część obrazu. Główni nadawcy bardzo szybko 
musieli zrezygnować z realizacji programów z udziałem publicz-
ności, a następnie z gośćmi w studio na żywo. Chwilę później 
poszli o krok dalej wstrzymując premiery produkcji już dawno 
nagranych. Dlaczego? Bo część reklamodawców już w marcu 
ograniczyła inwestycje w reklamę TV, a zlecenia na kwiecień były 
niższe o kilkadziesiąt procent niż rok temu. Skoro ludzie i tak 

W roku 2020 swoją pozycję w reklamie umocnić miały platformy 
mediów społecznościowych i wideo online, pomimo pewnych 
obaw związanych z pomiarem ich efektywności. Prognozowa-
no wzrost popularności mediów wizualnych addressable TV 
w formie Smart TV oraz HbbTV i VOD, co akurat się ziściło. Rynek 
najbardziej zbliżony do IMS, czyli OOH, patrzył na 2020 rok raczej 
optymistycznie zakładając utrzymanie dynamiki z wzrostu.

Od połowy marca 2020 żyjemy w nowej, ultrakryzysowej 
rzeczywistości, nie mającej kompletnie nic wspólnego z kryzy-
sami minionego 20-lecia. Na skutek pandemii oraz podjętych 
w następstwie powyższego decyzji władz państwowych 
i samorządowych, rynek reklamowy będący mocno związany 
z kondycją gospodarczą i nastrojami po prostu oszalał i w wielu 
segmentach mediów zamarł. 

Już wtedy analitycy mediów i reklamy zakładali dwa scena-
riusze. „Jeśli PKB będzie rosnąć powyżej 3%, wówczas rynek 
reklamowy powinien wzrosnąć o 2,1%, natomiast w sytuacji, 
kiedy PKB będzie na poziomie 1,6% lub niżej”, jak prognozował 
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oglądają, to może lepiej poczekać na powrót reklamodawców. 
Wydaje się, że w telewizji będzie tylko gorzej, bo wielu odbior-
ców odpuści sobie oglądanie rodzimej telewizji na dobre lub 
bardzo je ograniczy.

Reakcja reklamodawców na kryzys również nie 
pomagała. Wiele budżetów zostało wstrzymanych, 
skasowanych lub przesuniętych w czasie lub do 
innych mediów, zapewniających lepszy zwrot z in-
westycji w krótkim i długim okresie. W konsekwencji 
obserwujemy zwolnienia pracowników, cięcia pensji 
i wszelkich wydatków. Nawet pancerne budżety 
internetowe są w kryzysie. 

Podsumowując, cała branża mediowo-reklamowa zaliczyła 
bardzo solidny cios graniczący z KO. Już są i dalej będą ban-
kructwa, zwolnienia, pogorszy się oferta, anulowane zostaną 
projekty i wydarzenia, do których byliśmy przywiązani. Nie 
powstaną nowe programy, seriale i formy. Spadnie konsump-
cja, skurczy się PKB i budżety reklamowe. Branżę czeka długa, 
kosztowna i bolesna oraz nerwowa rehabilitacja. Szacuje się, 
ze nawet do dwóch lat, ale już tak samo nie będzie nigdy. Co się 
zmieni? Konsumpcja mediów i przyspieszy cyfrowa rewolucja 

oraz nawyki zakupowe. W sensie przyszłości reklamowej 
IMS, uważamy, że jako DSR jesteśmy w momencie, w którym 
warto rozważyć solidniejsze działania aby wesprzeć morale 
i aktywność zespołu, który jest zaangażowany i chętny do 
pracy oraz rozwoju. Mamy zdolność do rozwoju i nowych 
ofert sprzedażowych. Mamy ciekawe medium video, które się 
jednak nieco kurczy ilościowo, do tego działa na rynku mocno 
rozpychającej się konkurencji. 

Reklama w 2021 roku dalej będzie silnie uzależniona od 
Covid-19. Sytuacja społeczno-gospodarcza i powiązana z nią 
koniunktura w sektorze reklamowym, będą zależeć w dużym 
stopniu od tego, jak groźna będzie wciąż epidemia. W sce-
nariuszach pesymistycznym lub niestety realnym, musimy 
zakładać kolejne lockdowny, decyzje polskich władz odnoście 
podatków, zamknięć, statusu w EU i innych. Wydatki reklamo-
we będą rosły i osiągną dynamikę w skali roku na poziomie 
do 4,5%. Oczywiście im szybciej uporamy się z pandemią 
tym większa szansa na wyższe odbicie rynku. Szacuje się, 
że Covid-19 zabrał 63 mld dolarów z globalnych wydatków 
reklamowych, a 2021 zwróci tylko 59% z nich. Warto także 
spojrzeć na prognozy dla rynku reklamy globalnie. Wyglądają 
nie najgorzej, choć to tylko prognozy. 
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Nie da się ukryć, że branża OOH mocno ucierpiała. W całym 
torcie reklamowym straciła więcej niż telewizja czy Internet. 
Polski rynek reklamowy działa tak, że w kryzysie w pierwszej 
kolejności marketerzy wycofują budżety z OOH. Inaczej jest na 
rynkach dojrzałych, jak Wielka Brytania, gdzie działania są bardziej 
wyważone, proporcjonalne do kryzysu.

Po słabym drugim kwartale nastąpiło odbicie w trzecim. W na-
szym portfolio są różnorodne nośniki, które się uzupełniają. 
Liczyliśmy na dobry Q4, ale niestety przez zamknięte przez 
większość listopada galerie handlowe, dobrego wyniku nie 

było. Ale zamierzamy dalej rozwijać sieci nośników w galeriach. Myślimy 
o tym długoterminowo. Wiemy, że galerie wrócą na normalne tory, gdy 
przestaną obowiązywać restrykcje. Generalnie idziemy drogą Europy Za-
chodniej, gdzie zyskują nośniki digitalowe. Dla nas są dzisiaj priorytetem.

Liczymy, że wiosną 2021 roku sytuacja na rynku zacznie wracać do 
normalności. Jesteśmy dzisiaj bardzo uzależnieni od rozwoju pandemii, 
rządowych restrykcji, czyli przyczyn, na które nie mamy wpływu. Zmianę 
sytuacji i wychodzenie z kryzysu może przyspieszyć szczepionka, która 
jest stosowana coraz powszechniej. W jakimś stopniu rynkowi rekla-
mowemu, w tym także rynkowi OOH pomóc mogą tegoroczne wielkie 
imprezy sportowe: piłkarskie Euro i Igrzyska Olimpijskie.

pODSUmOwanIa, 
OpInIe, prOGnOzy 
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W  Jet Line powtarzaliśmy: najważniejsze, żeby najważniejsze 
było najważniejsze, dlatego skupiliśmy się na ludziach – 
pracownikach, współpracownikach, klientach i widzach 
na ulicach - oraz na biznesie. Dlatego w czasie pierwszej 

fali pandemii wyszliśmy z Warszawy i zbudowaliśmy pierwszą w Polsce 
spójną sieć ekranów cyfrowych: 150 w Warszawie i 150 w innych miastach 
(w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Trójmieście i Katowicach). To oznacza, 
że mamy do dyspozycji nośniki i cyfrowe, i klasyczne i Klienci mogą realizo-
wać z nami ogólnopolskie kampanie w miastach i poza miastami.

Inwestycję w sieć MORE przygotowywaliśmy od ubiegłego roku, zde-
cydowaliśmy nie zatrzymywać jej biorąc również pod uwagę, że w wielu 
wypadkach czynsz płacony partnerom (sklepom, punktom usługowym i ga-
stronomicznym) będzie bardzo się liczył w ich budżetach w trudnym czasie. 

pODSUmOwanIa, 
OpInIe, prOGnOzy 

Rok pod każdym względem inny od innych zakończyliśmy 
świetną wiadomością: dostaliśmy nagrodę dla najlepszego Biura 
Reklamy OOH 2020 w rankingu Media & Marketing Polska. Klienci 
i redakcja docenili właściwie wszystkie obszary: pracę naszego 
działu sprzedaży, realizacje kampanii, powiększenie zespołu, rozwój 
MORE. 

Jesteśmy branżą usługową i w dużym stopniu zależymy od ru-
chów w otoczeniu. Mamy nadzieję, że klienci postanowią nie czekać, 
aż pandemia się skończy i postanowią się odhibernować. Serio, jeśli 
czegoś nauczył nas 2020 to tego, że naprawdę jedyną pewną stałą 
jest zmiana. Nie stójmy w miejscu. Działajmy, z energią, pozytyw-
nym nastawieniem, zaufaniem i w dobrych relacjach.    

Właściwie wszystko w 2020 przykrywa pandemia, pod której 
dyktando żyjemy od prawie roku. Z tej perspektywy patrząc 
doskonale już wiemy, że taka sytuacja jeszcze potrwa oraz że 
świat toczy się dalej i codziennie jest coś do zrobienia, nawet jeśli 
w zmienionych pandemią warunkach. Warto o tym pamiętać Od 
redukcji kosztów wirus nie zniknie, ale już od nie redukowania 
kosztów może zależeć być lub nie być wielu firm. A firmy to ludzie.
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dwie bardzo ciekawe kampanie: pełną złota i różu kampanię wprowa-
dzającą na rynek zapach Valentino, Voce Viva oraz działanie interaktywne 
na 11 listopada, które polegało na udekorowaniu na zlecenie Miasta st. 
Warszawy naszych tradycyjnych klejonych nośników, w tym jednego 
zabytkowego, patriotycznymi kokardami. 

Angażowanie odbiorców to najważniejsza cecha reklamy OOH. Jest 
prawdziwa, namacalna, fizyczna. Dzięki czemu stanowi idealny content, 
także dla przestrzeni wirtualnej. Dobra kreacja, niestandardowa realizacja, 
opowiedzenie się za wartościami ważnymi dla danej marki, przyciąga 
uwagę użytkowników offline i online.

Reklama OOH jest związana ze sposobem życia jej odbiorców z ich 
nawykami dotyczącymi spędzania czasu wolnego, poruszania się, 
robienia zakupów. Pandemia trwająca już rok nie zamknęła nas 
w domach. Według danych GDDiK, natężenie ruchu samochodo-

wego w 2020 roku zmalało niecałe 10 proc w stosunku do 2019! Warszawski 
Zarząd Dróg Miejskich mierząc ruch samochodowy w lutym 2021 i porównu-
jąc do tego samego okresu w 2020 (a więc do sytuacji przed pandemicznej) 
notuje jeszcze mniejszy spadek, bo o ok 6 proc. Oznacza to, że cały czas 
jesteśmy out of home. Co się zatem zmieniło? Nasze nawyki. Zamiast jeździć 
na zakupy do centrum handlowego kupujemy w lokalnym sklepie. Zamiast 
wyjeżdżać za granicę, czy korzystać z bazy hotelowej w Polsce częściej 
spędzamy czas na działkach, u rodziny, w domkach na wynajem. Zamiast 
chodzić na basen czy fitness, spędzamy czas w parkach czy lasach. Unikamy 
większych skupisk ludzi, ale nie unikamy przemieszczania się. Stąd te kolejki 
do lokalnego „warzywniaka” czy drogerii i zapełnione parkingi autami przy 
parkach krajobrazowych.

OOH to cały czas medium angażujące. Wystarczy odświeżyć sobie w pa-
mięci przykłady tego, co w ostatnim roku widzieliśmy na nośnikach reklamy 
zewnętrznej: dyskusja na temat aborcji,  praw LBTQ, ochrony klimatu, spory 
polityczne jak ten o przeznaczenie środków na TVP zamiast na wsparcie 
służby zdrowia, protest przeciwko podatkowi reklamowemu, podziękowania 
dla medyków. Te kampanie, nieważne czy miały szeroki zasięg, czy tylko 
niewielką punktową ekspozycję odbijały się szerokim echem w mediach – 
zwłaszcza online.

Mimo trudnego roku rozwinęliśmy naszą ofertę. Nasze portfolio uzupełni-
liśmy o nośniki smart citylight wpisujące się w idee smart city. Dwustronne, 
wolnostojące nośniki reklamowe, wyposażone w 75 calowe ekrany, oprócz 
treści reklamowych dostarczają informacji miejskich, a dzięki specjalnie 
zaprojektowanemu panelowi informują o godzinie, dacie, dniu tygodnia, 
imieninach, temperaturze powietrza, stanie jakości powietrza. Dodatkową 
funkcjonalnością jest mapa najbliższego otoczenia. Autorami projektu 
nośnika są uznani architekci z renomowanego Towarzystwa Projektowego. 
Nośniki znajdują się w centrum handlowej Warszawy, na ul. Chmielnej. 
Podobne również 75 calowe ekrany zainstalowaliśmy na prestiżowym, ele-
ganckim Krakowskim Przedmieściu. Razem tworzą sieć digital signage, która 
umożliwia elastyczną i szybką emisję treści. 

Miniony rok spowodował, że agencje reklamowe, marketerzy i zespoły 
kreatywne zaczęły poszukiwać nowych niestandardowych rozwiązań, 
dających szerokie pole do działań OOH ale także online. Naszą odpowiedzią 
jest produkt, który rozwijamy od kilku lat – creative OOH, czyli niestandardo-
we działania wykorzystujące nasze nośniki. Jesienią 2020 r. zrealizowaliśmy 

pODSUmOwanIa, 
OpInIe, prOGnOzy 

pODSUmOwanIa, 
OpInIe, prOGnOzy 
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P andemia zmieniła nasz świat jak jeszcze żadne inne wydarze-
nie w ostatnich dziesięcioleciach. Trendem wybijającym się 
w reklamie ponad pozostałe jest przyspieszenie cyfryzacji. 
Również cyfryzacji w reklamie zewnętrznej. Ekrany digital 

OOH dzięki swoim możliwościom technologicznym pokazały w trakcie 
ostatniego roku pełnie swoich możliwości. W trudnej sytuacji, przed 
którą stanęło Państwo Polskie, z dnia na dzień przejęły rolę medium 
ostrzegającego, informacyjnego i edukacyjnego ugruntowując swoją 
rolę jako niezbędnego składnika idei Smart City. Również dla marek, 
które stanęły przed koniecznością działania „tu i teraz” w tym dosto-
sowania komunikacji do aktualnych wyzwań w czasie rzeczywistym 

ich możliwości okazały decydujące. Dynamiczna podmiana treści, 
połączenie emisji z bazą danych dostępnych produktów czy możliwość 
zawieszenia kampanii w dowolnym momencie przełożyły się znacznie 
mniejsze spadki w przychodach kanału DOOH niż miało to miejsce 
w tradycyjnym OOH. 

Rok 2021 będzie dalej rokiem wyzwań, nie mniej patrzymy na niego 
optymistycznie. Zbliżamy się do końca pandemii Covid-19. Wraz z po-
wrotem optymizmu rosnąć będą wydatki reklamowe. DOOH będzie 
jednym z głównych beneficjentów tego odbicia. Już teraz przygotowu-
jemy naszą ofertę na nowe wyzwania.
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Rok 2020 był bardzo trudnym, ale i udanym dla reklamy na 
Lotnisku Chopina w Warszawie 

Rok 2019 był rokiem absolutnie rekordowym i postawił nam bar-
dzo wysoko poprzeczkę. Początek 2020 był również rekordowy, 
jednak pandemia COVID odbiła się mocno na rynku lotniczym 
i działalności pokrewnych branż. Mimo czasowego zamknięcia 

portów lotniczych w Europie wiosną ubiegłego roku, JCDecaux Airport 
Polska z powodzeniem zrealizowała atrakcyjne kampanie reklamowe dla 
naszych Klientów.

Zmiany w ruchu pasażerskim były wyzwaniem, któremu staraliśmy się 
podołać, aby spełnić wymagania reklamodawców. Godnym podkreślenia jest 
fakt, że Lotnisko Chopina w Warszawie zanotowało relatywnie niskie zmiany 
ruchu pasażerów w porównaniu z innymi lotniskami w Polsce i Europie.

Mimo różnicy w ilości obsłużonych pasażerów w ubiegłym roku (versus 
rok 2019), nadal mogliśmy pochwalić się wyjątkowym profilem odbiorcy 
reklamy lotniskowej, do którego trudniej jest dotrzeć za pośrednictwem 
innych mediów. Ponadto, ruch pasażerski w terminalu General Aviation (ob-
sługuje prywatne samoloty) pozostawał na podobnym poziomie co przed 
pandemią, a saloniki Executive Lounge i terminal VIP w czasach pandemii 
cieszyły się nawet wzmożoną popularnością wśród pasażerów. 

Biznesmeni, którzy musieli latać, nie zrezygnowali z tego środka trans-
portu. Dlatego tacy reklamodawcy jak Huawei, Visa, Mastercard, Opel, 
Samsung czy Mitsubishi byli obecni na Lotnisku Chopina w 2020 r.

pODSUmOwanIa, 
OpInIe, prOGnOzy 
- JcDecAux AirPort PolskA -

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.jcdecauxairport.com.pl
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R ok 2020 był bezprecedensowym rokiem dla branży OOH. Pandemia i restrykcje za nią idące, których byliśmy świadkami, w sposób dra-
styczny wpłynęły na społeczeństwo oraz lokalne społeczności. Wszelkie inicjatywy dla mieszkańców miast, wydarzenia rozrywkowe, oferta 
edukacyjna i kulturalna zamarły a wraz nimi zamarł rynek reklamy plakatowej niemal na cały rok 2020.

W kontekście 2021 roku w reklamie plakatowej wyraźnie widać niepewność klientów co do zakresu ich dalszej działalności w nadchodzą-
cym okresie. Niestety restrykcje związane z COVID są głównym wyznacznikiem trendu dla lokalnego rynku OOH.

R ok 2020 w branży został zdominowany przez pandemię Co-
vid-19, która przyniosła dużo zmian zarówno w naszym życiu 
jak i w formie wykonywania pracy. Częściowo musieliśmy się 
przestawić na pracę zdalną, przez ograniczenia w przemiesz-

czaniu. Klienci masowo odwoływali kampanie, negocjowali w dół ceny 
lub znacznie je ograniczali. 

Lockdown, zamknięcia branż sprawiły, iż musieliśmy z większą siłą 
zająć się sprzedażą powierzchni reklamowych szukając klientów wśród 
branż, które nie ucierpiały przez obostrzenia i Covid-19.

Spora cześć firm z zaplanowanymi i zabudżetowanymi kampaniami 
OOH na rok 2020 utrzymało swoje plany, natomiast podmioty nie planu-

pODSUmOwanIa, 
OpInIe, prOGnOzy 

jące ze znacznym wyprzedzeniem swoich kampanii niestety swoje siły 
i środki kierowały w innym kierunku niż OOH.

Prawdopodobnie rok 2021 będzie tym rokiem, w którym OOH bardziej 
odczuje skutki Covid-19, ale jest spora szansa, że te skutki nie będą 
znaczne i już od 2 kwartału zacznie wszystko wracać do stanu sprzed roku 
2020. Sytuacja na świecie się uspokoi, branże będą wracać do pracy, ruch 
na ulicach już właściwie wrócił do stanu sprzed pandemii i będziemy się 
musieli mocno starać, aby OOH znowu było w celu zainteresowania firm, 
jako narzędzie skutecznego dotarcia do reklamobiorców.

 

„ Trzęsienie ziemi”, które nastąpiło w z początkiem 2020 roku spo-
wodowało lawinową reakcję klientów w zakresie renegocjacji 
ustalonych wcześniej warunków współpracy outdoorowej. 
Było to efektem nadzwyczajnej - pierwszy raz w historii branży 

- zaistniałej sytuacji oraz wynikającej z tego dużej dozy niepewności. 
Część klientów całkowicie rezygnowała z tej formy reklamy np. galerie 
handlowe czy gastronomia, cześć występowała z zapytaniem o opusty 
specjalne chcąc kontynuować ekspozycję, część przenosiła budżety na 
późniejszy czas. Generalnie odnotowaliśmy – w większości przypadków 
– partnerskie podejście w „układaniu się na nowo” w tym wyjątkowym 
okresie. A nie był to łatwy czas także z uwagi na absencję, okrojony skład 
osobowy.

Dosyć częstym argumentem podnoszonym przez klientów było 
ograniczenie czy brak oddziaływania outdooru w wyniku zamknięcia nas 
w domach i braku widowni.

Firma MAIK w ramach działań zapobiegawczych dokonała także 
niezbędnej redukcji nośników w uzasadnionych przypadkach. Przy czym 
chcemy zaznaczyć, po tym działaniu nadal dysponujemy bardzo dobrą 
i rozbudowaną ofertą outdooru w regionie.

Spora część budżetów outdoorowych z ubiegłego roku została 
utrzymana w bieżącym, przy czym odczuwalna jest chęć wprowadzania 
dodatkowych uelastyczniających covidowych zapisów w umowach. Pa-
nujące warunki spowodowały także konieczność poszukiwania klientów 
w branżach, które nie ucierpiały w wyniku lockdownu.
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Jesteśmy doświadczonym partnerem technologicznym dla 
liderów rynku reklamy zewnętrznej. W dobie pandemii ruszyliśmy 
z produkcją stacji do dezynfekcji rąk wyposażonych w czujniki 
pomiaru temperatury ciała i ekrany dotykowe.

metra. W 2018 roku na wybranych stacjach metra APPLINK zrealizował 
sieć 28 ekranów informacyjno-reklamowych. Wyzwaniem tego projektu 
było przygotowanie odpowiednich gablot na ściany zatorowe, które 
zmieściłyby ekrany i niezbędną elektronikę. Operatorem tej sieci jest 
również Ströer Media Sp. z o.o.

W 2020 roku pandemia zmieniła warunki gry wielu branż. Z jednej stro-
ny APPLINK utrzymał współpracę z dużymi podmiotami rynku reklamy 
zewnętrznej przede wszystkim w zakresie obsługi technicznej nośników 
digitalowych, z drugiej strony – rozpoczął produkcję autorskich stacji do 
dezynfekcji rąk o nazwie „Point of care”. W szybkim tempie firma opraco-
wała kilka wariantów urządzeń, w tym m.in. model POC#2b wyposażony 
w sensor zdalnego pomiaru temperatury ciała i model POC#3 wyposażo-
ny w 32-calowy ekran dotykowy. Jak dotąd firma dostarczyła blisko 2000 
tego rodzaju urządzeń do takich m.in. obiektów jak sieci sklepów Netto, 
centra handlowe Nhood (Ceetrus) czy Centrum Kongresowe ICE Kraków.

W dobie pandemii w rozwiązania Digital Signage inwestowały również 
marki z branży retail. W 2020 roku, dla sieci 60 salonów marki Sizeer 
zlokalizowanych w 9 krajach Europy i zarządzanych przez Marketing Inve-
stment Group, APPLINK zrealizował projekt i instalację 240 ekranów LCD 
w lekkiej aluminiowej zabudowie. Sieć tego rodzaju ekranów wewnątrz 
sklepów multibrandowych pozwala emitować reklamy różnych marek 
i produktów, a tym samym staje się potencjalnym źródłem dodatkowych 
przychodów. Salony sprzedaży chętnie inwestują w nośniki Digital Signa-
ge, na których mogą emitować komercyjne treści.

APPLINK to sprawdzony dostawca rozwiązań Digital Signage dla 
największych podmiotów działających na rynku reklamy OOH 
w Polsce i Europie. Przewaga konkurencyjna firmy polega na 
projektowaniu autorskich elementów hardware i software nie-

zbędnych do stabilnej pracy nośników DOOH. Większość elementów takich 
jak m.in. telesterowniki, routery czy czujniki, które stanowią komponenty 
tzw. digitali, APPLINK produkuje we własnym zakresie. Od wielu lat firma 
rozwija również autorski system „Media Manager”, który w czasie rzeczywi-
stym monitoruje kluczowe parametry pracy nośników cyfrowych i pozwala 
zarządzać emisją treści w sposób nieszablonowy. 

W portfolio firmy budowanym przez 12 lat działalności znajdują się 
wdrożenia wyjątkowo innowacyjne i szczególnie wymagające technicznie. 
W 2017 roku firma opracowała oryginalny nośnik reklamowy typu „Dyna-
mic Backlight”, który szybko zdobył uznanie wiodących agencji reklamy 
zewnętrznej i wielu marek premium. Nośnik, tzw. „animowany gif”, powstał 
dzięki opracowaniu inteligentnej matrycy LED, która pozwala podświe-
tlać obraz w sposób wybiórczy i dzięki temu zamieniać statyczny plakat 
w ruchomą animację. APPLINK odpowiada obecnie za wsparcie techniczne 
ponad 1500 nośników typu backlight, których operatorem jest AMS S.A. We 
współpracy z AMS S.A. firma pracuje również nad koncepcją nowej generacji 
wiat przystankowych.

Realizacja w 2015 roku ponad 2000 ekranów LCD o przekątnej 22’’ 
w wagonach warszawskiego metra była projektem bardzo wymagającym 
technicznie. Przygotowanie infrastruktury i zabudowy ekranów w taki 
sposób, by zapewnić zasilanie i łączność nośników w warunkach ciągłego 
ruchu wagonów, udało się dzięki kompetencji zespołu APPLINK. Obecnie 
firma odpowiada za techniczną sprawność ekranów, a operatorem sieci 
odpowiedzialnym za emitowane treści jest Ströer Media Sp. z o.o. Instalacje 
firmy APPLINK można spotkać również na stacjach II linii warszawskiego 

pODSUmOwanIa, 
OpInIe, prOGnOzy 
                - APPliNk -
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Ekran LCD, WiFi 
hotspot i ładowarka 
USB w wiacie 
przystankowej, 
realizacja dla AMS S.A.
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Dane dotyczące wydatków na reklamę OOH 2020 vs. 2019 estymowane 
na podstawie informacji z poszczególnych rynków.
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Zmiany ruchu samochodowego w 2020 r. w porównaniu do 2019 r.

Powyższy wykres pokazuje zmiany natężenia ruchu w całym roku, tydzień po tygodniu. Najistotniejsze wnioski 
wynikające z analizy danych to:

■ Całkowity spadek natężenia ruchu w roku 2020 r. w stosunku do roku 2019 r. wyniósł 9,5%. Tak niewielka 
zmiana świadczy o stosunkowo dobrej kondycji gospodarki w bardzo trudnym roku. Jest to również informacja, 
że budżety zainwestowane w kampanie OOH przy drogach krajowych były bardzo dobrą inwestycją.

■ Ruch w ostatnim tygodniu 2019 r. i ostatnim tygodniu 2020 r. był niemal taki sam. Jest to optymistyczna 
zapowiedź na rok 2021 r. 

■ Największy spadek natężenia ruchu nastąpił w 15. tygodniu 2020 r. (kwiecień 2020 r. ), ruch był o ponad 49% 
mniejszy od analogicznego tygodnia 2019 r.

■ Największy wzrost natężenia ruchu (po ogłoszeniu pandemii) nastąpił w 38. tygodniu 2020 r. (wrzesień 2020 r.) 
i był blisko 4% większy od analogicznego tygodnia 2019 r.

Na wykresie pokazującym zmiany tygodniowe ruchu widać różnice wynikające ze świąt ruchomych, które wypadają 
w różnych tygodniach roku i układu długich weekendów. Doskonale również widać wprowadzanie i zdejmowanie 
obostrzeń związanych z covidem.
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analIza rUCHU 
samOcHOdOwegO 
Na dROgacH 
krajOwyCH w 2020  
pODSUmOwanIe I trenD
Analiza ruchu samochodowego jest dla reklamy zewnętrznej 
ważnym elementem. Jest on parametrem, o który opieramy 
informacje o wielkości widowni dla Klientów. Widownia jest 
bowiem kluczowa dla reklam OOH.

Porównanie  
zmian ruchu  
w roku z podziałem 
tygodniowym
— 2019  — 2020

Miesięczne wahania ruchu samochodowego
Bardziej przejrzyste są wykresy umieszczone poniżej, które pokazują miesięczne wahania ruchu. Dodatkowo 
uwzględniłem podział na:

■ drogi między głównymi miastami w Polsce oraz
■ drogi do przejść granicznych z Niemcami, Czechami i Ukrainą (ale nie na samych przejściach granicznych),

Zwróćmy uwagę na kilka ważnych faktów:
■ Spadek ruchu między miastami w 2020 r. (w stosunku do roku 2019) wyniósł 9,8%.
■ Spadek ruchu przy granicach w 2020 r. (w stosunku do roku 2019) wyniósł 6,7%.
■ Największe spadki były w kwietniu 2020 r. (42% pomiędzy miastami i 46,6% przy granicach).
■ W styczniu i lutym 2020 r. ruch był większy niż w roku poprzednim o 4-8%. Jest to naturalny proces widoczny 

w badaniach GPR (Generalny Pomiar Ruchu), wykonywanych co 5 lat przez GDDKiA.
■ Ruch między miastami w żadnym miesiącu nie przekroczył wartości osiągniętych w roku 2019, jedynie we 

wrześniu był na zbliżonym poziomie.

Ruch na drogach 
między miastami  
–  wahania 
miesięczne
— 2019  — 2020

Ruch przygraniczny  
–  wahania 
miesięczne
— 2019  — 2020
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Nieco inaczej wyglądało to w ruchu przygranicznym. Od lipca do września ruch w 2020 r. był większy niż w roku 2019, 
a największa różnica wyniosła 10%.

Powyższe różnice oraz tygodniowe raporty GDDKiA wskazują również, że zmianie uległ udział poszczególnych 
rodzajów pojazdów w ruchu całkowitym. W roku 2015 przedstawiał się on następująco:

Od marca 2020 r. na drogach było procentowo więcej samochodów ciężarowych, co pozytywnie świadczy o rozwoju 
gospodarczym. Zapewne znacznie zmniejszył się udział autobusów.

Zmiany ruchu samochodowego w 2020 r. w porównaniu do 2019 r.

Najmniejsze spadki natężenia ruchu były w czwartki – 6,0%.
Największe spadki natężenia ruchu były w niedziele – 14,4% oraz soboty – 12,8%.

Opracowanie: Marcin Maszewski (Jet Line)

Skąd są informacje o ruchu samochodowym w Polsce?
Artykuł przygotowałem na podstawie danych uzyskanych z automatycznych stacji pomiarowych przy trasach: 
A2, A4, A6, A18, S1, S3, S6, S7, S8 i DK nr 92 i 94. To cztery odcinki autostrad, pięć odcinków dróg ekspresowych 
i dwie drogi krajowe. Analiza opiera się o pomiary z 16 stacji pomiarowych (łącznie 11,7 tys. dziennych danych 
SDR), znajdujących się głównie przy drogach międzynarodowych. Dzięki danym ze stacji na bieżąco śledziliśmy, 
jak zmieniał się ruch pojazdów w poszczególnych tygodniach i miesiącach 2020 r. Nie można odnieść tych 
wyników do wszystkich dróg krajowych, ale można przypuszczać, że różnica nie będzie duża.

Po więcej szczegółów odsyłam do raportu, który za kilka miesięcy będzie opublikowany 
na stronie GDDKiA. Obecnie dostępne są raporty opisujące cotygodniowe zmiany 
natężenia ruchu na drogach krajowych: 
https://www.gddkia.gov.pl/pl/4296/Aktualnosci
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Udział poszczególnych 
kategorii pojazdów 
w ruchu na drogach 
krajowych (wg GPR 2015)

■  Samochody osobowe
■  Samochody cężarowe
■  Samochody dostawcze
■  Autobusy
■  Motocykle
■  Inne

71,718,4

8,7
0,7 0,10,4

2015

SŁOWNICZEK:
GDDKiA – Generalna 
Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad;

GPR – Generalny 
Pomiar Ruchu; badanie 
realizowane przez 
GDDKiA co 5 lat;

SDR – Średni Dobowy 
Ruch;

Zmiany w ruchu 
w poszczególnych 
dniach tygodnia
— 2019  — 2020
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46,39%

Reklamy wewnątrz środków transportu miejskiego

50,28%

Reklamy na środkach transportu miejskiego

Źródło: TGI Kantar Media

46,89% (POPULACJA)

Reklamy wewnątrz środków transportu miejskiego

Reklamy na środkach transportu miejskiego

Źródło: TGI Kantar Media

54,69% (MIASTO)

35,73% (WIEŚ)

50,28% (POPULACJA)

57,08% (MIASTO)

39,43% (WIEŚ)
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badaNia 
efektywnOŚCI 
city tRaNsPORt  
(Reklama tRaNzytOwa)

CITY TRANSPORT 
- ZAUWAŻALNOŚĆ REKLAM
Badania TGI przygotowane przez MillwardBrown prezentują 
zauważalność reklam w city transporcie. Dla całej populacji osiągnięte 
wyniki wynoszą:

■ ok. 46% dla nośników reklamy wewnętrznej,
■ ok. 50% dla nośników reklamy zewnętrznej.

Na tej podstawie możemy wysnuć dwa wnioski: zauważalność reklamy 
wewnętrznej i zewnętrznej kształtuje się na podobnym poziomie oraz 
średnio co drugi Polak zauważa reklamę w city transporcie.

ZAUWAŻALNOŚĆ - SPECYFIKA 
TERYTORIALNA
Badanie prezentują również specyfikę zasięgu terytorialnego.

■ W przypadku dużych aglomeracji ok. 55-57% osób deklaruje,  
że zwraca uwagę na reklamy w city transporcie.

■ W mniejszych miejscowościach liczba ta jest mniejsza – ok.  
36-40%, co wynika głównie z mniejszej dostępności nośników.
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Reklama tranzytowa 
funkcjonuje 24/7 – 24h na 
dobę i 7 dni w tygodniu.

1 24
7

Reklama tranzytowa oddziałuje 
na odbiorcę w przestrzeni 
publicznej, nie można jej 
pominąć lub wyłączyć.

2

Dociera do aktywnych – we właściwym 
czasie i miejscu – w drodze do pracy, na 
zakupy, na spotkanie z przyjaciółmi, w trakcie 
przemieszczania się pojazdem lub pieszo.

3

Reklama tranzytowa tworzy mobilny, 
a przez to szeroki zasięg – dociera 
w różne miejsca na trasie przejazdu.

4

Zwiększa liczbę i częstotliwość kontaktów 
poprzez „touch points” – punkty styku 
z reklamą, zarówno wewnątrz pojazdów, jak 
i na zewnątrz.

5

Jest uzupełnieniem kampanii ATL 
– umożliwia lepsze zapamiętanie 
i utrwalenie komunikatu reklamowego.

6

Reklama tranzytowa oddziałuje wielkością 
formatów – grafiki zewnętrzne to jedne 
z największych formatów OOH.

7

Reklama tranzytowa wykorzystuje 
synergię „ruchomego obrazu”  
i aktywnego odbiorcy.

8

Kontakt z reklamą tranzytową jest 
przeciętnie dłuższy niż z innymi formami 
OOH – głównie w trakcie oczekiwania na 
przystankach i w trakcie podróży.

9

CITY TRANSPORT
Zalety i korzyści reklamy tranzytowej (city transport)

Źródło: Media Miejskie (http://www.mediamiejskie.pl/)

Gabinet PsychoteraPii 
Promike

ul. Żurawia 43 lokal 106, 00-680 Warszawa

www.psycholog-pomoc.pl
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Na początku warto sobie wyjaśnić, czym tak naprawdę jest programmatic? Najprościej mówiąc, to ku-
powanie kampanii reklamowej przy użyciu narzędzi informatycznych przystosowanych do kupowania 
i sprzedawania powierzchni reklamowej wydawców. Główną różnicą pomiędzy tradycyjnym a progra-
matycznym zakupem jest to, że w programmatiku kupujący nie kontaktuje się ze sprzedającym, nie ma 

zapytania ofertowego, wyceny przygotowanej przez wydawcę, potwierdzenia zakupu powierzchni i manualnego 
uruchomienia kampanii. Cały proces jest skrócony i odbywa się przy użyciu specjalnie do tego przygotowanych 
zautomatyzowanych narzędzi online’owych.

Dlaczego programmatic jest tak popularny i stanowi 
dominujący kanał w sprzedaży powierzchni reklamowej 
w internecie?
Odpowiedzią na to pytanie jest słowo efektywność. Przed erą programmatiku w świecie online, zakup i sprzedaż 
wymagały dużego zaangażowania osób zarówno po stronie sprzedawcy, jak i kupującego. Trzeba było przygotować 
ofertę, ręcznie porównywać powierzchnie wydawców, dobierać najlepsze miejsca pod względem założeń briefu, 
podpisywać umowy, uruchamiać kampanie. Programmatic znacznie uprościł ten proces. Automatyczny zakup jest po 
pierwsze wygodniejszy, a po drugie efektywniejszy i znacznie szybszy od tradycyjnego modelu. Pozwala na lepsze wy-
korzystanie powierzchni i optymalizację kosztów. Tym samym daje korzyści zarówno reklamodawcom, jak mediom.

Czy programmatic to przyszłość w zakupie kampanii 
reklamowych?
Ostatnie lata pokazują, że tak, a potwierdzeniem tej tezy są rosnące z roku na rok wydatki w tym kanale. Na naj-
bardziej zaawansowanych rynkach poziom zakupu programatycznego przekroczył już 80% wydatków, jeśli chodzi 
o kampanie typu display³. Widzimy również, że programmatic wkracza także do takich mediów, jak radio czy telewizja. 
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PROgRammatic. 
aNaliza.
Programatyczny zakup powierzchni reklamowej przebojem 
wdarł się do świata online. W USA w ten sposób w 2021 roku 
kupionych będzie aż 86,5% wszystkich reklam banerowych¹. 
Oczywiście jest to najbardziej rozwinięty rynek, natomiast trend 
wzrostowy jest doskonale widoczny również w globalnych 
wydatkach na reklamę w modelu programatycznym. 
Zenithmedia szacuje, że w minionym – 2020 roku – 
programmatic stanowił 69% reklam online na świecie².

Jak do tego wszystkiego ma się reklama OOH?
W przypadku mediów OOH proces przechodzenia na zakup programatyczny przebiega wolniej. Niemniej pierwsze 
kroki zostały już poczynione i kampanie zakupione w takim modelu pojawiają się na nośnikach DOOH. Liderem, jeśli 
chodzi o innowacje oraz wydatki, są Stany Zjednoczone, przy czym należy zaznaczyć, że w dalszym ciągu wydatki te 
określane są jako eksperymentalne. W 2020 roku kampanie programmatic stanowiły zaledwie 2,2% całego budżetu 
wydanego na reklamę w kanale OOH. Jeśli jednak spojrzymy na samą kategorię DOOH, wówczas kampanie program-
matic stanowiły już 6,7%. Mówiąc o konkretnych budżetach, były to wydatki na poziomie 181,6 miliona dolarów. Sza-
cunki pokazują, że kwota ta w roku 2021 przekroczy 350 milionów dolarów, a w modelu programatycznym zostanie 
sprzedane ponad 10% powierzchni DOOH¹.

Programmatic w DOOH w Polsce
Podobnie jak w innych krajach, również w Polsce pojawienie się programmaticu na rynku reklamy OOH to tylko 
kwestia czasu. Dotychczasowy poziom inwestycji w nośniki digital nie pozwalał na skuteczne realizowanie sprzedaży 
automatycznej, bo bez odpowiedniej skali i masy krytycznej programatic traci swój sens. Musimy bowiem wziąć pod 
uwagę, że w przypadku reklamy online mamy do wyboru setki milionów, a nawet miliardy możliwości lokowania 
odsłon. W przypadku OOH skala jest znacząco mniejsza, a na dopiero powstającym rynku, jakim jest polski rynek, po 
prostu za mała. Jednak postępująca digitalizacja powierzchni w ostatnich latach daje podstawy do optymizmu. Drugą 
kwestią jest ograniczona dostępność narzędzi i oprogramowania do sprzedaży w modelu programmatic. Dotychczas 
inwestycja w budowanie technologii, czy też zakup licencji były nieopłacalne. Jednak zmiany jakie zachodzą na 
rynku, w tym te wywołane pandemią, sprawiają, że już w tym roku powinny pojawić się realne możliwości realizacji 
kampanii OOH zakupionych w modelu programatycznym.

Autor: Radosław Gołąb – Dyrektor ds. rozwoju oferty digital w AMS

¹emarketer.com – US Programmatic Digital Display Advertising Outlook 2021

²https://www.zenithmedia.pl/zenith-w-2019-roku-po-raz-pierwszy-w-historii-globalne-wydatki-na-programmatic-przekrocza-100-mld-usd/

³raport Zenith Optimedia
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#SendingLove – największa na świecie 
kampania DOOH także w Polsce
Akcja z przesyłaniem miłości #SendingLove prowadzona była późną 
wiosną na nośnikach DOOH na całym świecie. W Polsce zaangażo-
wały się w tę akcję firmy, które posiadają w swoim portfolio także 
nośniki cyfrowe: AMS, Clear Channel Poland, Screen Network i Wa-
rexpo.

Do uczestnictwa w tej akcji zaprosiła stowarzyszenia branżowe i wła-
ścicieli mediów OOH World Out Of Home Organization. Opierała się 
ona na idei User Genereted Content, czyli treściach stworzonych 
i  opublikowanych przez użytkowników. Miała na celu powstanie 
wspólnoty w czasie walki ze skutkami epidemii COVID-19. Do akcji 
przyłączyło się ponad 70 firm reklamy zewnętrznej ze 153 miast, 
tworząc tym samym największą kampanię UGC, jaka kiedykolwiek 
powstała w cyfrowym OOH.

Gwiazdami tej kampanii byli zwykli ludzie. Każdy z nas ma w swoich 
zasobach zdjęcia obrazujące miejsca, które kochamy. Często opa-
trzone sercem utworzonym z  naszych dłoni. Można było również 
specjalnie przygotować takie zdjęcia. Ideą było, by trafiły one do 
jak największej społeczności na świecie, niosąc pozytywny przekaz 
w tych trudnych dla wszystkich czasach. Zdjęcia wraz z przesłaniem 
miłości były emitowane na nośnikach DOOH na całym świecie.

Użytkownicy wybierali jedno posiadane zdjęcie lub tworzyli nowe 
z motywem serca, a następnie umieszczali je na stronie https://sen-
dinglove.to Wskazywali kraj, do którego chcieli przesłać życzenia. Po-
tem tworzony był cyfrowy plakat, który trafiał do operatora OOH. Ten 
z kolej udostępniał go publicznie na swoich digitalowych nośnikach. 
Każdy użytkownik otrzymywał później zdjęcie z emisji, które mógł 
przekazać online wszystkim znajomym. Tym samym akcja miała 
swoje „drugie życie” w social mediach.

Źródło: WOOH

XII Europejski Kongres Gospodarczy 
w Katowicach
W pierwszych dniach września odbył się w Katowicach XII Europejski 
Kongres Gospodarczy, który jest szerokim i otwartym forum wymia-
ny doświadczeń, opinii i wiedzy o polskiej i europejskiej gospodarce, 
o ekonomicznych, społecznych i technologicznych uwarunkowaniach 
jej rozwoju.

Od kilku lat w gronie partnerów wydarzenia znajdują się firmy zrzeszo-
ne w Izbie Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej: AMS, Business Consul-
ting, Jet Line, Samsung i Warexpo. Tradycyjne podczas kongresu odby-
wa się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Izby.

Tym razem tematem dyskusji była reklama digitalowa. Jakie znaczenie 
dla miasta mają nośniki digital signage, jakie niosą korzyści, ale także 
największe zagrożenia. W panelu wzięli udział: Radosław Gołąb (AMS) 
- Dyrektor ds. rozwoju produktów digital, Artur Celiński - Zastępca 
redaktora naczelnego Magazyn Miast, Michał Bordewicz (Samsung) 
- Manager Marketingu Samsung Electronics oraz Marcin Ochmański 
(Warexpo) - Prezes Warexpo, który był moderatorem dyskusji.

Uczestnicy panelu dyskutowali, czy Warszawie potrzebny jest cyfrowy 
Times Square, miejsce charakterystyczne, ale jednocześnie zdomino-
wane przez cyfrowe nośniki reklamy.

Źródło: IGRZ

#OurSecondChance
Clear Channel Poland przyłączyła się do inicjatywy organizacji World 
Out of Home Organization (WOOH). Celem akcji #OurSecondChan-
ce było zwrócenie uwagi na to w jaki sposób pandemia COVID-19 
zmieniła podejście globalnej społeczności do otaczającej rzeczywi-
stości. Kampania była dostępna na sieci nośników City Digital firmy 
Clear Channel Poland w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Ka-
towicach. 

Stopniowy powrót do przestrzeni miejskiej skłania do refleksji nad 
tym, jak okres izolacji wpłynął na nasz styl życia. #OurSecondChance 
stawia pytania o to, czy ludzkości uda się utrzymać wartości, takie jak 
poczucie wspólnoty czy troska o środowisko, gdy zagrożenie zwią-
zane z pandemią minie.

Kampania to efekt współpracy międzynarodowej organizacji zrze-
szającej firmy reklamy zewnętrznej World Out of Home Organization 
i  brytyjskiej agencji kreatywnej New Commercial Arts. Akcja była 
wspierana przez firmy z sektora Out of Home na całym świecie, które 
bezpłatnie udostępniły organizatorom swoje nośniki. Szacunkowa 
wartość działań reklamowych to 25 mln dolarów. Kampania była 
promowana w  Europie, Ameryce Północnej i  Południowej, Afryce, 
Azji, Australii i Oceanii, co czyni #OurSecondChance jedną z najwięk-
szych inicjatyw branży w historii. Za produkcję i dystrybucję odpo-
wiadała firma Grand Visual. 

„DOOH to niezwykle skuteczne i jakościowe medium umożliwiające 
dotarcie do dużej grupy odbiorców, a jednocześnie zainteresowanie 
ich emitowaną treścią. Rozumiemy potencjał tego narzędzia, dlate-
go korzystając z naszej sieci City Digital, chcemy mówić o rzeczach 
ważnych i mających wpływ na społeczności lokalne, w których jeste-
śmy obecni” – stwierdził Michał Kaliński, Dyrektor Sprzedaży w Clear 
Channel Poland.

#OurSecondChance to kolejny przykład zaangażowania Clear Chan-
nel Poland w akcje związane z sytuacją epidemiologiczną na świecie. 
Z początkiem marca firma udostępniła swoje nośniki na potrzeby 
działań informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). We 
współpracy z artystą i grafikiem Pawłem Sadajem zainicjowała także 
autorską kampanię „Razem damy radę” – DZIŚ #zostanwdomu aby 
JUTRO cieszyć się życiem, emitowaną na citylightach i  digitalach 
miejskich Clear Channel Poland w 8 polskich miastach.

Źródło: Clear Channel Poland

AMS i ŠKODA z zieloną rewolucją na 
dachach przystanków
W sierpniu 2020 roku AMS wprowadziło do swojej oferty sys-
tem eko wiat, w całości pokrytych zielonym dachem i przyja-
znych dla ptaków. Pierwszym klientem, który współtworzył 
zielone rozwiązania na dachach przystanków, była ŠKODA.

Eko wiaty to nowość. Ich powstanie ma na celu zwiększe-
nie liczby zielonych miejsc, które są niezbędne w  procesie 
oczyszczania powietrza w  miastach. Dach każdej eko wiaty 
to 9 m2 zieleni w  mieście, które pozwala na zmagazynowa-
nie w czasie deszczu nawet 90 l wody, obniża zapylenie po-
wietrza o ok. 15-20 proc. w otoczeniu wiaty, absorbuje 7,3 kg 
CO2 rocznie, a w upalne dni obniża temperaturę pod dachem 
wiaty o 3-5°C. Rośliny tworzące dywan rozchodnikowy, który 
pokrywa dach, są bardzo wytrzymałe na warunki środowisko-
we, a dodatkowo – dzięki długiemu okresowi kwitnienia – są 
przyjazne m.in. dla pszczół.

„Jako lider nie tylko w branży motoryzacyjnej, ale także ini-
cjator wielu nowatorskich rozwiązań kreatywnych, śledzimy 
i odpowiadamy na współczesne trendy, wdrażając rozwiąza-
nia, dzięki którym jesteśmy blisko naszych klientów – mówi 
Arkadiusz Gwizdek, Dyrektor Marketingu marki ŠKODA. 
– Jednym z  takich projektów jest nasze zaangażowanie 
w stworzenie w przestrzeni miejskiej eko wiat, które stanowią 
swojego rodzaju oazy w  naszych metropoliach. ŠKODA dba 
o komfort klientów nie tylko proponując ciche i niskoemisyj-
ne samochody, takie jak SUPERB iV z innowacyjnym napędem 
hybrydowym typu plug-in, ale także poprzez całościowe za-
angażowanie w poprawę jakości życia w miastach – dodaje 
Arkadiusz Gwizdek.

Spółka AMS wprowadziła do swojej oferty eko wiaty w  Po-
znaniu, pilotażową wiatę w Krakowie oraz - dzięki współpracy 
z marką ŠKODA - wiatę na warszawskim Żoliborzu. Ta ostatnia 
- oprócz zielonego dachu - posiada specjalne oznaczenia, za-
bezpieczające ptaki przed kolizjami z szybami wiaty.

„Meble miejskie skonstruowane tak, by współgrać z  prze-
strzenią miejską, łączące rozwiązania reklamowe z  duchem 
ekologii, to już nie tylko domena państw zachodnich. Takich 
projektów w Polsce jest coraz więcej, a doświadczenia AMS, 
który wprowadza je konsekwentnie od kilku lat, pokazują, że 
właśnie takich rozwiązań oczekują mieszkańcy miast i  nasi 
klienci. Wiaty przyjazne środowisku to – po reklamowych 
słupach solarnych - kolejny krok w  realizacji naszej strategii 
współtworzenia miast inteligentnych” – mówi Grażyna Gołę-
biowska, dyrektor marketingu AMS.

Pierwszy zielony dach na wiacie przystankowej AMS zamon-
tował w Warszawie w 2019 r. w ramach projektu dla lokalnej 
społeczności na Skwerze „Sierpnia 1944”, a ekologiczny pro-
jekt AMS „Zielone Przystanki” w Krakowie został nagrodzony 
SREBREM w konkursie Innovation 2019.

Źródło: AMS
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„Shopper” – pierwszy pakiet 
targetowany w Metrze 
MetroPakiety to specjalnie wyselekcjonowane nośniki, które gwa-
rantują reklamodawcom precyzyjne dotarcie do wybranych grup 
docelowych w  Warszawskim Metrze. Pierwszym udostępnionym 
pakietem jest Shopper - skierowany do osób odwiedzających sklepy 
i galerie handlowe, a także robiących zakupy online.

MetroPakiety mają usprawnić planowanie zwłaszcza dużych kampa-
nii, w których wiele czasu pochłania selekcja nośników. Teraz, decy-
dując się na zakup pakietu Shopper, reklamodawca ma pewność, że 
jego kampania pojawi się na stacjach w bezpośrednim sąsiedztwie 
galerii i ulic handlowych, a przekaz znajdzie się w miejscach, którymi 
poruszają się pasażerowie, kierujący się na zakupy. Zestaw specjalnie 
dobranych nośników sprawi, że marka, bądź produkty, będą widocz-
ne na każdym etapie podróży metrem. Ströer zaznacza też, że każdy 
pakiet będzie objęty specjalnym rabatem.

„Już prawie 20 lat jesteśmy operatorem reklamy w  Warszawskim 
Metrze. W tym czasie nie tylko stworzyliśmy spójny ekosystem rekla-
mowy, w którym tradycyjne nośniki oraz ekrany digital wzajemnie się 
uzupełniają, ale też dogłębnie poznaliśmy specyfikę każdej ze stacji. 
Dzięki tej wiedzy możemy zaoferować produkty, które optymalnie 
wykorzystują potencjał przestrzeni reklamowej metra. MetroPakiety 
to gwarancja optymalnego zasięgu, ale i wyjątkowo precyzyjnego, 
jak na reklamę OOH, targetowania” – mówi Marcin Gudowicz, CSO 
Grupy Ströer.

Ströer zapowiada wprowadzenie kolejnych MetroPakietów w 2021 
roku. Będą skierowane m.in. do młodych odbiorców oraz pracowni-
ków największych firm i korporacji.

Źródło: Ströer

Nowe ekrany DOOH Warexpo 
W ofercie stołecznej firmy Warexpo znalazły się nowe ekrany digital 
signage zlokalizowane w sercu miasta, na eleganckim Krakowskim 
Przedmieściu. To nowość w portfolio firmy – 75” nośniki digital signa-
ge harmonijnie wpisujące się w tkankę miasta, służące jego miesz-
kankom i mieszkańcom. Nowoczesne i atrakcyjne wizualnie.

Krakowskie Przedmieście to najbardziej prestiżowa ulica Warszawy. 
Znajdują się przy niej takie instytucje jak Pałac Namiestnikowski, 
Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych, hotele Bristol 
i Europejski, butiki światowych marek. Rocznie tę przestrzeń miasta 
odwiedza około 9 milionów turystów i turystek.

Warexpo, jako jedyna spółka z branży OOH wprowadziła do portfolio 
75” nośniki digital signage zlokalizowane w samym centrum repre-
zentacyjnej części Warszawy. To początek sieci smart citylight, którą 
tworzy Warexpo. Zapewnia ona najwyższą jakość obrazu, możliwość 
informowania w czasie rzeczywistym, a ponadto emituje również in-
formacje ważne dla użytkowników przestrzeni publicznej – godzinę, 
datę, temperaturę, aktualny stan powietrza.

Sieć daje również możliwość komunikowania się z odbiorcami w lo-
kalizacji premium jednocześnie na kilku ekranach zlokalizowanych 
po obu stronach Krakowskiego Przedmieścia. 75” nośniki są dosko-
nale widoczne zarówno dla pasażerów komunikacji miejskiej jak 
i osób przemierzających ulice Warszawy pieszo czy rowerem. W tej 
samej lokalizacji Warexpo posiada także nowoczesne podświetlane 
słupy uliczne. Jest to przykład reklamy bardzo dobrze wkompono-
wanej w zabytkową tkankę miasta.

Źródło: Warexpo

KATARZYNA RATAJCZYK 
communication managerem w Izbie 
Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej
Katarzyna Ratajczyk rozpoczęła współpracę z  Izbą Gospodarczą 
Reklamy Zewnętrznej OOH. Jako communication manager jest od-
powiedzialna za strategię komunikowania i upowszechnianie bie-
żących informacji, opracowań branżowych, danych rynkowych i ra-
portów na powstającej Internetowej platformie wymiany informacji 
OOHlife.org. Platforma jest inicjatywą członków Izby i otwartym dla 
wszystkich firm OOH narzędziem promocji branży.

Katarzyna zdobywała doświadczenie w branży reklamowej w sie-
ciowych agencjach: w McCann-Erickson, a przede wszystkim DDB 
Warszawa, z którą była związana najdłużej. Potem przez siedem lat 
była dyrektorem Biura Promocji Miasta w Urzędzie m. st. Warszawy 
i  zarządzała działaniami promocyjnymi miasta, w tym organizacją 
strefy kibica podczas UEFA Euro 2012 i prezentacją stolicy na między-
narodowych targach inwestycyjnych i turystycznych. Specjalizuje się 
w planowaniu komunikacji, a także brandingu i strategic writing.

“Działałam przez lata w sektorze prywatnym, potem w sektorze pu-
blicznym, a przez ostatni czas także współpracowałam z tzw. trze-
cim sektorem. Cieszę się, że będę mogła wykorzystać moje szerokie 
doświadczenie w  jednym miejscu, właśnie działając na rzecz Izby. 
Rozumiem wyzwania tej branży, znając z jednej strony jej możliwo-
ści technologiczne, z drugiej wymagania ustawodawcze. Wiem, że 
jest tu wiele do zrobienia, bo przede wszystkim trzeba zacząć mówić 
o kwestiach typowych dla tej branży”

Źródło: IGRZ

System Informacji Pasażerskiej 
w Poznaniu
System Informacji Pasażerskiej AMS dla mieszkańców Pozna-
nia wprowadzony został na cyfrowych ekranach w  wiatach 
przystankowych „Digital Citylight AMS”. Pasażerowie mogą 
śledzić w  czasie rzeczywistym położenie wszystkich auto-
busów i tramwajów, które kursują do i z danego przystanku. 
„Digital Citylighty” to nośnik łączące reklamę z  funkcjonal-
nymi rozwiązaniami, na których prezentowany jest autorski 
kontent Cityinfo.

Aby zobaczyć mapę poruszających się pojazdów komunika-
cji miejskiej, wystarczy nacisnąć przycisk „zobacz więcej” na 
przystanku. W  ten sposób każdy może zobaczyć gdzie jest 
jego autobus i w miarę potrzeb zmienić plan podróży. To uży-
teczne rozwiązanie wprowadzone zostało wcześniej w Krako-
wie i  było bardzo dobrze przyjęte przez mieszkańców tego 
miasta. Projekt został też doceniony w  dwóch branżowych 
konkursach – Innovation 2020 i Dobry Wzór 2020 w kategorii 
Usługa.

„Realizujemy politykę Smart City i  projektujemy usługi uży-
teczne dla mieszkańców polskich miast. Informacje, które 
były dostępne tylko w  dedykowanych aplikacjach, przenie-
śliśmy na ekrany nośników Digital Citylight zamontowanych 
w wiatach przystankowych. W ten sposób zmniejszyliśmy ba-
rierę dostępności usług cyfrowych osobom, które na co dzień 
nie korzystają z aplikacji i usług tego typu w telefonach oraz 
wszystkim tym, którzy chwilowo stracili dostęp do internetu 
lub mają rozładowany telefon”, komentował Robert Bartosz-
cze, Dyrektor ds. Digital w AMS, odpowiedzialny za wdrożenie 
Systemu Informacji Pasażerskiej na przystankach. 

Źródło: AMS
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Nośniki DOOH w Galerii Wileńskiej 
w Warszawie 
Digitale Clear Channel Poland rozmieszczono pod koniec roku 
w głównej strefie Galerii Wileńskiej, którą rocznie odwiedza 15 milio-
nów osób. Warto podkreślić, że Galeria Wileńska zlokalizowana jest 
w kluczowym miejscu Warszawy i łączy funkcje centrum handlowe-
go z dworcem kolejowym, będącego ważnym punktem przesiadko-
wym z metra, autobusów i  tramwajów, co ma znaczący wpływ na 
odwiedzalność galerii, a tym samym na zasięg kampanii.

Nowoczesna powierzchnia reklamowa daje gwarancję najwyższej ja-
kości i unikalnej ekspozycji prezentowanych materiałów. Podwiesza-
ne ekrany o wymiarach 2 na 3 metry zapewniają wyjątkowo dobrą 
widoczność, także z daleka.

Nośniki LED to kolejne, po zewnętrznych ekranach na Galerii Moko-
tów i Westfield Arkadia, spektakularne digitale dostępne w portfolio 
Clear Channel Poland, która stawia na szybki rozwój sieci tego seg-
mentu.

Źródło: Clear Channel Poland
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Łączymy we wspólnej przestrzeni reklamę z ekologią, wspierając 
budowę inteligentnych miast

działania społecznego, jednak jej sukces skłonił nas do 
kontynuowania projektu w duchu nature based solutions – in-
spirowanych naturą, opłacalnych (wydajnych ekonomicznie), 
dostarczających równocześnie korzyści natury ekologicznej, 
ekonomicznej i społecznej, a także wspierających adaptację 
do zmian klimatu.

Latem 2020 r. nasza EKO oferta miała kolejną odsłonę. Na 
warszawskim Żoliborzu zainstalowaliśmy pierwszy w Warsza-
wie, systemowy zielony przystanek komunikacji miejskiej – 
ekologiczny, przyjazny dla ptaków. Dach rozchodnikowy wiaty, 
magazynuje wodę deszczową, obniża zapylenie powietrza, 
absorbuje CO2, a w upalne dni obniża temperaturę pod wiatą. 
Jest też samowystarczalny – nie trzeba go podlewać. Roz-
chodniki, które go porastają są bardzo wytrzymałe na warunki 
atmosferyczne, zapewniają różnorodność biologiczną w mie-
ście i są azylem dla owadów. Ponadto, wyglądają naturalnie 
i wprowadzają w przestrzeń miejską zieleń, w takich miejscach, 
gdzie w inny sposób byłoby to praktycznie niemożliwe.

ekOlOgiczNa 
Reklama 
w iNteligeNtNym 
mIeŚCIe
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Aranżując zielony przystanek na Żoliborzu, zaprosiliśmy do 
współpracy Fundację Szklane Pułapki. Dzięki jej wsparciu EKO 
wiata jest przyjazna dla ptaków. Jej szyby są pokryte specjalnym 
nadrukiem, co zapobiega kolizjom ptaków z wiatą. Zastosowany 
wzór został wybrany w oparciu o wiele badań i konsultacji.

Obecnie na system zielonych dachów AMS składają się już 
przystanki w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Lublinie. 

Jednak zielone przystanki to nie wszystko. Ogromnym wyzwa-
niem współczesnych czasów jest redukcja tzw. śladu węglowego. 
Służy temu między innymi stosowanie na szerszą skalę energii 
pochodzącej z ogniw fotowoltaicznych. Naszą odpowiedzią na 
to zapotrzebowanie są minimalistyczne w formie i nowatorskie 
od strony technologicznej EKO słupy zasilane energią słoneczną. 
Nowy nośnik powstał na podstawie kilkuletnich testów i do-
świadczeń: zyskał nowoczesną formę zarówno technologiczną, 
jak i architektoniczną. Sieć EKO słupów (inaczej solarnych czy 
fotowoltaicznych) AMS pozwoliła w 2020 r. ograniczyć zużycie 
energii ze źródeł konwencjonalnych o 8,8 MWh i emisję CO2 o po-

nad 7 ton, a pyłów o 53 kg. Rozwijając technologię fotowoltaiczną, 
w Krakowie uruchomiliśmy prototypowy przystanek “plus-ener-
getyczny”. To pilotażowa instalacja tzw. on-gridowa, włączona do 
sieci zasilającej Tauron. Instalacja wytwarza energię elektryczną 
na potrzeby oświetlenia przystanku, a jej nadmiar jest oddawany 
do sieci, z której w razie potrzeby w okresie zimowym, kiedy foto-
woltaika działa mniej wydajnie, uzupełniany jest niedobór.

Ślad węglowy możemy jeszcze mocniej redukować dzięki 
najnowszej ofercie EKO Backlight, którą wprowadziliśmy w 2021 
roku. EKO Backlight to zestaw proekologicznych rozwiązań, na 
które składają się: energooszczędne oświetlenie LED, zmniejsze-
nie smogu świetlnego poprzez możliwość wyłączania oświetlenia 
oraz certyfikowany ekologicznie druk materiałów reklamowych. 
Wprowadzenie tej oferty pozwoli w skali roku na ograniczenie 
emisji CO2 o ok. 684 tony, zaś cząstek stałych nawet o 6 ton. 
Dodatkowo – od stycznia 2021 roku – AMS posiada certyfikat EKO 
Biznes potwierdzający, że zakupiona od Tauron energia pochodzi 
z niskoemisyjnych źródeł.

Jednocześnie wykorzystując siłę reklamową naszego medium 
realizujemy kampanie edukacyjne w ramach projektu EKO Inicja-
tywa AMS. Jednak zaprezentowane powyżej przykłady rozwiązań 
to więcej niż reklama. To realny wpływ na kształtowanie miej-
skiego krajobrazu przez wprowadzanie produktów i rozwiązań 
użytecznych i przyjaznych środowisku. Takich, które współgrają 
z życiem współczesnego miasta i odpowiadają na potrzeby jego 
użytkowników oraz zwiększają akceptację dla reklamy w prze-
strzeni publicznej. Miasto bowiem to skomplikowany mechanizm 
zależności społecznych, gospodarczych i przestrzennych, więc 
rozwiązania, które powstają powinny uwzględniać istotne dla 
wszystkich interesariuszy wartości. Myślenie w kategoriach eko 
to jeden z filarów, na którym opiera się filozofia AMS i którą sku-
tecznie implementujemy w praktyce. Robimy to w przekonaniu, 
że tylko harmonijne, w duchu zrównoważonego rozwoju, łączenie 
przestrzeni publicznej z reklamą ma przyszłość, a reklamodawcy 
będą coraz częściej wybierali rozwiązania zgodne z taką filozofią.

Autor: Grażyna Gołębiowska - Dyrektor Marketingu AMS

Ekologiczne meble miejskie zaaranżowane tak, aby 
łączyć rozwiązania reklamowe z duchem ekologii, 
były jeszcze do niedawna domeną państw o ugrunto-
wanej od dziesięcioleci gospodarce rynkowej. Jednak 

w ostatnich latach takich projektów również w Polsce jest coraz 
więcej. Doświadczenia AMS, firmy która jako pionier wprowa-
dza je konsekwentnie na naszym rynku, pokazują, że właśnie 
takich rozwiązań oczekują mieszkańcy i że są one naturalnym 
kierunkiem rozwoju miast w duchu Smart City. A także odpo-
wiednią ofertą dla reklamodawców, którym bliska jest idea 
zrównoważonego rozwoju i ochrony naszej planety.

Początki naszej zielonej rewolucji na dachach przystanków 
to lato 2019 roku, kiedy na jednym z podwórek na warszaw-
skiej Woli stanęła pierwsza EKO wiata AMS. Do dzisiaj służy do 
sąsiedzkich spotkań, gry w szachy czy kółko i krzyżyk. Wiata, 
której mieszkańcy nadali nazwę „Przystanek Wolność”, ma 
dach pokryty dywanem rozchodnikowym, a jedną z jej ścian 
tworzą zielone pnącza. Budowa tej wiaty miała charakter 
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Utrecht | Źródło: https://www.euronews.com/2019/07/12/getting-
from-a-to-bee-utrecht-installs-environmentally-friendly-bus-stops

The new solar-powered bus shelter in the Canary Wharf business district | Źródło: 
https://newatlas.com/london-polysolar-transparent-solar-bus-shelter/42735/

Grenoble | Źródło: https://www.jcdecaux.com/press-releases/jcdecaux-has-
won-contract-grenoble-urban-area-smtcs-new-generation-bus-shelters



UCHwały 
krajObrazOwe 
w najwIękSzyCH 
mIaStaCH (G8)
lUty 2021
Od prawie 6 lat w Polsce obowiązuje ustawa krajobrazowa. 
Przedstawiamy, jak wygląda kondycja ustawy i uchwał, które na 
jej podstawie powstały lub mają powstać w ośmiu największych 
miastach Polski (G8). 

Ustawa
Ostatni rok nie odpowiedział na żadne z istotnych pytań dotyczących ustawy krajobrazowej.
Przede wszystkim bez odpowiedzi pozostaje podstawowe pytanie – czy ustawa jest zgodna z konstytucją. W 2019 roku 
te wątpliwości podzielił Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) i skierował do Trybunału Konstytucyjnego zapytanie 
dotyczące zgodności ustawy z prawem. 

Jeżeli Trybunał stwierdzi, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, przepis utraci moc prawną zaś gminy, w których 
na podstawie uchwalonych kodeksów reklamowych zdemontowano nośniki, mogą być narażone na wypłatę odszko-
dowań firmom reklamowym i właścicielom działek.

Po skierowaniu zapytania do Trybunału Konstytucyjnego, Wojewódzkie Sądy Administracyjne (WSA) zaczęły zawie-
szać postępowania do czasu rozstrzygnięcia kwestii zgodności ustawy z konstytucją.

Przypomnijmy, że od wielu lat trwają prace nad zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Nie wiadomo, jaki kształt będzie miała ostatecznie ta ustawa, jednak zapewne zmienią się zapisy dotyczące ochrony 
krajobrazu.

Zapisy uchwał krajobrazowych są bardzo istotne dla branży OOH. Pamiętajmy jednak, że dotyczą one wszystkich 
przedsiębiorców działających w miejscach, gdzie zaczynają obowiązywać kodeksy reklamowe. W większości przy-
padków muszą oni ponieść koszty zmiany identyfikacji wizualnej miejsc prowadzenia działalności. W przypadku sieci 
handlowych czy galerii są to często kwoty siedmiocyfrowe.
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Łódź
Łódź jako pierwsze miasto wojewódzkie uchwaliła (16 listopada 2016 r.) kodeks reklamowy. Podstawowe zapisy 
łódzkiej uchwały to:

■ strefy – 3;
■ maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
■ reklama na elewacji podczas remontów – maksymalnie 30% powierzchni, pozostałą część musi stanowić od-

tworzenie elewacji, reklama może być eksponowana nie dłużej niż przez 8 miesięcy;
■ reklama na elewacji – tylko w II strefie na ścianach szczytowych, nie więcej niż na 25% elewacji;
■ szyldy – liczba i wielkość szyldów są bardzo ograniczone i zmieniają się w zależności od strefy, przeznaczenia 

obiektu, jego wysokości, preferowaną formą szyldów są litery przestrzenne;
■ zakazy – umieszczanie reklam na banerach, reklam wolnostojących bez stałego zamocowania w gruncie, oraz 

reklamy mobilnej;
■ reklama cyfrowa – mocno ograniczona;
■ murale – zakazane;
■ okresy dostosowania – od 3 do 5 lat w zależności od strefy;
■ warunki dostosowania – nieokreślone;
■ prawa nabyte – nieuwzględnione;
■ aktualizacja uchwały – 1.

Ponieważ uchwała wprowadzała nierówne traktowanie podmiotów, w wielu kwestiach przekraczała upoważnienie 
ustawowe i zawierała inne błędy – 11 sierpnia 2017 r. WSA w Łodzi stwierdził nieważność uchwały w całości. Wśród 
wielu zarzutów najistotniejszym merytorycznie jest ten, że uchwała krajobrazowa Łodzi nie wskazuje warunków 
dostosowania istniejących tablic i urządzeń reklamowych do zapisów uchwały oraz że na nowo reguluje kwestie 
uregulowane w ustawie o drogach publicznych.

W połowie października 2017 r. Łódź złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Po 
dwóch latach oczekiwania, w październiku 2019r. NSA rozpatrzył skargę i odesłał sprawę do ponownego rozpatrze-
nia w WSA. W styczniu br. WSA zawiesił rozpatrzenie sprawy do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny 
zgodności ustawy z konstytucją. 

Mimo zakończenia okresu dostosowania, miasto nie nakłada kar na właścicieli banerów (w całym mieście) i reklam 
(w I strefie).

W lutym 2018 r. Łódź ogłosiła, że przystępuje do prac nad nowym kodeksem reklamowym. 7 marca 2018 r. uchwa-
lono uchwałę intencyjną. Obecnie obowiązująca uchwała ma zostać uchylona, a w jej miejsce zostanie ustanowione 
nowe prawo dotyczące reklam. Na razie trwają prace projektowe. W maju 2019 r. odbyły się konsultacje dotyczące 
założeń nowego projektu. Projekt ma zostać pokazany publicznie dopiero na etapie wyłożenia, termin wyłożenia zaś 
nie jest znany. Zespół pracujący nad uchwałą planuje, że wiosną br. zostanie ona skierowana do konsultacji z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków i innymi organami.

Dodajmy, iż od początku 2016 r. w Łodzi obowiązuje uchwała o parku kulturowym ulicy Piotrkowskiej, która regulu-
je kwestie reklam w centrum miasta. Jednak we wrześniu 2020 r. WSA w Łodzi stwierdził nieważność uchwały. Miasto 
złożyło skargę kasacyjną do NSA. Wyrok jest zatem nieprawomocny.

Urząd miasta  
udostępnił stronę,  
na której w przejrzysty 
sposób można 
zapoznać się  
z aktualną uchwałą 
krajobrazową: 
 
 
 

https://uml.lodz.pl/dla-biznesu 
/kodeks-reklamowy/ 

Tekst uchwały 
znajduje się pod 
adresem:

https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/ 
public/user_upload/
uchwalal_-30112017104058.pdf 
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Gdańsk
Gdańsk uchwalił swój kodeks reklamowy na sesji Rady Miasta 22 lutego 2018 r.
Podstawowe zapisy uchwały:

■ strefy – 8;
■ maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
■ reklama na elewacji podczas remontów – jest dopuszczona tylko w niektórych strefach, może stanowić od 30% 

do 100% powierzchni w zależności od rodzaju budynku, reklama może być eksponowana maksymalnie przez 12 
miesięcy, raz na 5 lat;

■ reklama na elewacji poza szyldami jest praktycznie zakazana;
■ szyldy – liczba i wielkość szyldów są bardzo ograniczone i zmieniają się w zależności od strefy, przeznaczenia 

obiektu, jego wysokości; preferowaną formą szyldów są litery przestrzenne;
■ zakazy – umieszczanie reklam na banerach i siatkach reklamowych poza remontami;
■ reklama cyfrowa – mocno ograniczona poza należącymi do miasta „terenami o funkcji widowiskowo-sportowej, 

której charakter wymaga niekonwencjonalnych form promocji”;
■ murale – dopuszczone w niektórych strefach;
■ okresy dostosowania – 2 lata;
■ warunki dostosowania – częściowo określone;
■ prawa nabyte – nieuwzględnione.

30 marca 2018 r. Wojewoda Pomorski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze i uchylił zapisy dotyczące reklamy wybor-
czej, odległości reklam od niektórych elementów infrastruktury oraz określania sposobu utrzymania tablic i urządzeń 
reklamowych. Uznał te regulacje za przekraczające upoważnienie ustawowe. Miasto odwołało się od decyzji wojewo-
dy do WSA, powołując się na błędy w uzasadnieniu decyzji.

14 sierpnia br. WSA w Gdańsku uchylił w całości rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego. Wojewoda nie 
złożył skargi kasacyjnej do NSA.

Do WSA w Gdańsku wpłynęło 19 skarg na uchwałę krajobrazową. Pochodziły zarówno od mieszkańców, jak i przed-
siębiorców działających w Gdańsku. Sąd oddalił wszystkie skargi i o dalszym ich losie rozstrzygnie teraz NSA.

Uchwała gdańska jest obszerna (liczy 53 strony) i zapisana w skomplikowany sposób. Często wymaga konsultacji 
prawnych.

Okres, w którym należało dostosować reklamy (powstałe przed wejściem w życie uchwały) do zapisów określonych 
w uchwale minął 2 kwietnia 2020 r. W okresie dostosowania miasto nie udzielało żadnych zgód na dostosowanie. 
Prawie wszystkie reklamy i szyldy w mieście istniejące w momencie wprowadzenia uchwały nie spełniały jej zapisów 
i powinny zostać zdemontowane.

Efektem wprowadzenia uchwały krajobrazowej w Gdańsku jest likwidacja prawie wszystkich wolnostojących 
nośników systemowych. Pozostały jedynie reklamy na wiatach przystankowych, których właścicielem jest lub wkrótce 
będzie miasto. Nie zauważyliśmy działań miasta w stosunku do szyldów, które również powinny być dostosowane do 
zapisów uchwały. Większość dużych sieci sprzedażowych dostosowała się do nowego prawa, i złożyła pozwy do sądu 
(np.: https://noizz.pl/design/mcdonalds-pozywa-gdansk-za-uchwale-krajobrazowa/1jn0z7k ). Dodatkowo miasto 
prowadzi prace nad przetargiem „mającym na celu dzierżawę terenów w pasie drogowym pod sytuowanie nośników 
reklamowych”. Czy zatem na pewno chodzi tu o ochronę krajobrazu?

Kraków
Prace nad uchwałą w Krakowie rozpoczęły się w październiku 2015 r. Przez ten czas wyło-
żono 3 projekty. 

26 lutego 2020 r. Rada Miasta Krakowa zdecydowaną większością głosów przyjęła 
uchwałę krajobrazową. Uchwała została opublikowana 9 marca 2020 r. w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Małopolskiego i zaczęła obowiązywać 1 lipca 2020 r. 

Główne regulacje wyglądają następująco:
■ strefy – 5; dodatkowo uchwała określa inne warunki dla ciągów komunikacyjnych 

i terenów sklepów wielkopowierzchniowych i stacji benzynowych;
■ maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
■ reklama na elewacji podczas remontów – jest dopuszczona tylko w niektórych stre-

fach, może stanowić do 50% powierzchni dekoracji, reklama może być eksponowana 
maksymalnie przez 12 miesięcy raz na 7 lat;

■ szyldy – liczba i wielkość szyldów są bardzo ograniczone i zmieniają się w zależności od strefy, wysokości 
i przeznaczenia obiektu, miejsca umieszczenia, preferowaną formą szyldów są litery przestrzenne;

■ reklama cyfrowa – praktycznie zakazana, za wyjątkiem niektórych małych form i ekranu o powierzchni 
ponad 5 tys. m2 zamontowanego na Tauron Arena w Krakowie, gdzie reklama jest możliwa w czasie imprez 

■ murale – zakaz;
■ okresy dostosowania – 2 lata;
■ warunki dostosowania – częściowo określone;
■ prawa nabyte – nieuwzględnione.

Okres dostosowania dla reklam, które istniały przed wprowadzeniem uchwały minie 1 lipca 2022 r.
30 września 2020 r. na sesji Rady Miasta Krakowa odbyło się pierwsze czytanie projektu uchwały dotyczącej 

wprowadzenia opłaty reklamowej. Uchwała nie znalazła poparcia u radnych.
W Krakowie są dwa parki kulturowe: Stare Miasto (od 2010 r.) oraz Nowa Huta (od 2020 r.). Trwają prace nad 

utworzeniem parków kulturowych: Kazimierz ze Stradomiem i Stare Podgórze z Krzemionkami.

Warszawa
Warszawska uchwała krajobrazowa została przegłosowana 16 stycznia 2020 r.  Miesiąc 
później Wojewoda Mazowiecki opublikował rozstrzygnięcie nadzorcze i stwierdził nieważ-
ność całej uchwały. Powodem takiej decyzji nie była niechęć Wojewody do porządkowa-
nia przestrzeni publicznej, ale niezgodność zapisów uchwały z prawem. Podstawowymi 
zastrzeżeniami były: naruszenia proceduralne oraz naruszenia prawa materialnego.

Miasto złożyło skargę na decyzję Wojewody. 8 grudnia 2020 r. odbyła się rozprawa przed 
WSA w Warszawie. Sąd oddalił skargę, po czym 10 lutego 2021 r. opublikował uzasadnienie 
wyroku: http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iv-sa-wa-899-20/229ec0c.html 

Pamiętajmy również, że sprawą uchwały zajmuje się UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumenta).  https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16204 

Miasto podjęło decyzję, iż nie będzie składać skargi kasacyjnej do NSA. Należy spodzie-
wać się, iż obecny projekt z niewielkimi zmianami trafi do konsultacji, a następnie będzie 
wyłożony i głosowany na sesji Rady Miasta.

Ponieważ prawdopodobne jest powtórne głosowanie projektu, przedstawiamy podsta-
wowe zapisy propozycji uchwały:

■ strefy – 3, dodatkowo uchwała wyodrębnia ciągi komunikacyjne;
■ maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
■ reklama na elewacji podczas remontów – może być eksponowana maksymalnie 

przez 9 miesięcy, raz na 5 lat;

Z uchwałą można 
zapoznać się na 
stronach BIP: 
 
 
 

https://bip.gdansk.pl/subpages/
akty_prawne/pliki/2018/
URM_2018_7_1465.PDF

lub na stronie 
Gdańskiego Zarządu 
Dróg i Zieleni.

Gdańsk 
przygotował stronę 
dla lokalnych 
przedsiębiorców, 
którzy muszą 
dostosować swoje 
szyldy do zapisów 
uchwały:
 
 
 

http://www.
uchwalakrajobrazowagdanska.pl/ 

Wszystkie dokumenty 
znajdują się na stronie 
BIP:  
 
 
 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_
id=71173&metka=1&vReg=1 
#uchwalanie
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■ reklama na elewacji – tylko na elewacjach bez okien (z zastrzeżeniami);
■ szyldy – liczba i wielkość szyldów są ograniczone, preferowaną formą szyldów są litery przestrzenne;
■ zakazy – umieszczanie reklam na oknach, dachach budynków, przed budynkami publicznymi, w bliskiej 

odległości od siebie, na terenach ochrony konserwatorskiej i przyrodniczej i wiele innych;
■ reklama cyfrowa – w dużym stopniu ograniczona możliwościami technicznymi;
■ okres dostosowania – 2 lata;
■ warunki dostosowania – praktycznie nieokreślone;
■ prawa nabyte – nieuwzględnione.

Szczecin
Przed przystąpieniem do prac nad uchwałą w Szczecinie przeprowadzono szczegółową 
inwentaryzację. Pokazała ona, że jedynie 19% reklam w mieście jest ustawionych legalnie. 
Jako jedyne miasto w G8, Szczecin skonstruował swój kodeks na bazie istniejących planów 
miejscowych (pozostałe miasta wprowadzając uchwały reklamowe zmienią miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego).

Taka strategia powoduje podział miasta na tyle stref, ile zostało uchwalonych planów miej-
scowych plus 1 – dla strefy, w której brak planu miejscowego.

Z jednej strony jest to najbardziej skomplikowany i najobszerniejszy projekt uchwały 
(gdyby wydrukować całość otrzymalibyśmy ponad 1000 stron), jednak jeżeli wybierzemy 
konkretną lokalizację, uchwała dla tego miejsca będzie bardzo czytelna i skondensowana. 
Podstawowe zapisy projektu uchwały w miejscach, w których nie ma planów miejscowych, 
przewidują:

■ maksymalny format reklamy wolnostojącej – 48m2 
■ reklama na elewacji podczas remontów – jest dopuszczona na całej powierzchni rusztowania przez okres 

3 miesięcy raz na 5 lat;
■ reklama na elewacji – do 10% powierzchni elewacji (z zastrzeżeniami);
■ szyldy – na jedną działalność gospodarczą przysługuje 1 szyld o powierzchni 0,3 m2

■ zakazy – umieszczanie reklam na ogrodzeniach, terenach zielonych, urządzeniach bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, obszarach wodnych, reklam na przystankach przekraczających 30% powierzchni wiaty;

■ reklama cyfrowa – dopuszczona, z wyjątkiem reklam o niskiej rozdzielczości;
■ murale – traktowane jak reklama na elewacji;
■ okresy dostosowania – 2 lata;
■ warunki dostosowania – częściowo określone;
■ prawa nabyte –uwzględnione.

Termin wyłożenia i zgłaszania uwag do projektu minął w marcu 2017 r. Zespół projektowy zakończył prace 
i przekazał gotowy dokument do Rady Miasta, która nie podała jeszcze do publicznej wiadomości decyzji 
o głosowaniu nad projektem uchwały. Projekt szczecińskiej uchwały jest najdłużej zamrożonym dokumentem 
spośród kodeksów reklamowych. Ostatnia aktualizacja na stronie dotyczącej uchwały krajobrazowej została 
wykonana we wrześniu 2017 r.

Poznań
Uchwałę intencyjną podpisał najpóźniej ze wszystkich miast G8: w marcu 2017 r., prace nad projektem trwały od 
początku 2017 r. Od maja 2019 r. można było zapoznać się z projektem uchwały.

Obecnie trwa wyłożenie projektu, uwagi do projektu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 
2021 r.

Poznański dokument jest napisany przejrzyście, zrozumiale. W skrócie zapisy uchwały przedstawiają się nastę-
pująco:

■ strefy – są cztery: staromiejska, centrum i historyczne dzielnice, zurbanizowana, przyrodnicza
■ maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
■ reklama na elewacji podczas remontów – może być eksponowana maksymalnie na 30% elewacji przez  

1 rok, ponownie można ją umieścić po upływie 5 lat;
■ reklama na elewacji – tylko niewielkie formy; na ścianach ślepych w obszarze zurbanizowanym do 36 m2;
■ szyldy – liczba, wielkość zależy od typu nośnika i strefy;
■ reklama cyfrowa – dopuszczona na formacie citylight oraz na formacie 9m2;
■ murale – od 5% do 50% powierzchni elewacji w zależności od strefy;
■ okresy dostosowania – od 1 roku do 3 lat w zależności od strefy;
■ warunki dostosowania – określono częściowo wyłączając z nich wiaty przystankowe;
■ prawa nabyte – nie są uwzględnione.

W 2018 r. Poznań przekazał słupy reklamowe pod zarząd spółki miejskiej, Międzynarodowych Targów Poznań-
skich (MTP). Do lipca 2019 r. miasto przekazało MTP wszystkie wiaty przystankowe. Oznacza to, że Poznań jest 
właścicielem firmy outdoorowej, która zarządza jednymi z najciekawszych lokalizacji w mieście.

Kierunek, w którym zmierzają Poznań i Gdańsk bardzo przypomina działania miast niemieckich, które miały 
własne nośniki reklamy zewnętrznej. Jednak takie postępowanie zostało zakwalifikowane przez Unię Europejską 
jako niezgodne z prawem.
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Z całym projektem 
można zapoznać  
się pod adresem: 

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/1373/akt.pdf 

Z rozstrzygnięciem  
nadzorczym  
wojewody można   
zapoznać pod adresem: 

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/2529/akt.pdf

Z projektem można 
zapoznać się pod 
adresem:
 
 
 

http://krajobraz.szczecin.pl/
chapter_139000.asp

Z projektem uchwały  
można zapoznać się  
na stronie: 

https://bip.poznan.pl/bip/wydzial-urbanistyki-i-
architektury,31/news/komunikat-w-sprawie-wylozenia-
projektu-uchwaly-krajobrazowej,159363.html

Wydział Urbanistyki  
i Architektury  
udostępnia stronę  
ze informacjami  
o uchwale: 
http://www.poznan.pl/krajobrazowa/

Od lutego 2018 r. Poznań  
posiada Park Kulturowy,  
który obejmuje głównie  
obszar Starego Miasta: 

https://www.poznan.pl/mim/main/-,p,39836.html 
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Wrocław
W roku 2014, zanim jeszcze powstała ustawa krajobrazowa, powołano we Wrocławiu park 
kulturowy, który uporządkował historyczne centrum miasta. We Wrocławiu długo prowadzo-
no prace nad projektem uchwały krajobrazowej. Za jego przygotowanie odpowiada Wydział 
Architektury i Budownictwa. Pierwsze spotkanie konsultacyjne (i jak na razie jedyne), odbyło się 
we wrześniu 2017 r. Projekt będzie pokazany publicznie dopiero na etapie wyłożenia. Możliwe, 
że odbędzie się to wiosną 2021 r. Obecnie (połowa lutego 2021) projekt jest na etapie konsultacji 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Katowice
W Katowicach zaproponowano nieco odmienne podejście do tematu i rozpisano przetarg na 
wykonanie inwentaryzacji wybranych miejsc i obszarów miasta, określenie podziału miasta na 
strefy oraz przygotowanie wstępnych założeń dla zasad i warunków na potrzeby opracowania 
projektu uchwały. Przetarg wygrała firma PwC Polska Sp. z o.o., która po wykonaniu pracy 
przedstawiła wnioski na spotkaniu z zainteresowanymi stronami. Spotkanie odbyło się we 
wrześniu 2017 r. Przedstawione na nim wnioski były mało precyzyjne i wykazały niewielką 
znajomość tematu przez PwC.

30 października 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne. Pod koniec 2017 r. mia-
sto opublikowało wyniki konsultacji społecznych oraz stanowisko Prezydenta Miasta Katowice 
wobec zgłoszonych wniosków.

Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego przygotował projekt uchwały, który 
czeka na konsultacje. O dalszym losie projektu zadecydują zapewne zmiany ustawowe 
i wnioski z wprowadzania zapisów uchwał krajobrazowych w innych miastach. Dodajmy, że 
Katowice mają w planach miejscowych wiele zapisów odnoszących się do reklam.

Informacje 
o konsultacjach 
społecznych z 2017 r. 
znajdują pod adresem: 

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/lad-miedzy-budynkami-
dwa-etapy-konsultacji-za-nami

Ze zrealizowanym  
projektem Parku  
Kulturowego można  
zapoznać się pod adresem:

https://www.wroclaw.pl/park-kulturowy-wroclaw 

Miasto udostępniło stronę 
o kodeksie reklamowym. 
Ostatni wpis jest 
z października 2017 r. 

https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/uchwa%C5%82a-krajobrazowa.aspx
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Wszystkie informacje przedstawione w tekście są 
aktualne na dzień 22 lutego 2021 r.
Opracował Marcin Maszewski, Jet Line
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Wiemy, że jest to możliwe. Przestrzeń może być lepsza, a rola i odpowiedzialność firm Out 
of Home jest w tym zadaniu bardzo ważna. To, co jest dla nas kluczowe to współdziałanie, 
odpowiedzialność, użyteczność i skuteczność. Podejmujemy działania na rzecz ładu 
w przestrzeni, jasnych i przestrzeganych zasad, skutecznego prawa. Zapraszamy do współpracy 
ludzi, firmy i instytucje, które podobnie jak my widzą w tworzeniu nowej rzeczywistości OOH 
swoją odpowiedzialną rolę.

Misja
Kreujemy przestrzeń, w której użyteczność oraz innowacyjność towarzyszą skutecznej 
komunikacji Out of Home.

Wizja
Integrujemy branżę OOH, dążymy do wprowadzenia standaryzacji i nowych technologii celem 
poprawy wizerunku OOH, przygotowania do zmian na rynku i zwiększenia znaczenia OOH 
w udziale w media mixie.

Wartości
Łączą nas ważne rzeczy: estetyka przestrzeni publicznej, współdziałanie, odpowiedzialność, 
użyteczność i skuteczność. O tych wspólnych dla nas wszystkich wartościach długo 
dyskutowaliśmy wybierając te, które łączą firmy i komunikację Out of Home.

Firmy
Firmami – założycielami projektu OOHlife.org są AMS, Business Consulting, Jet Line i Warexpo.  
To dobry początek. Czekamy na ludzi, firmy, instytucje, organizacje chcące dołączyć do OOHlife.org. 

Piszcie do nas bezpośrednio lub skorzystajcie z formularza kontaktowego na stronie: 
https://oohlife.org/o-nas/#kim-jestemy

kIm jeSteŚmy?
OOHlife.org to projekt zainicjowany przez firmy zrzeszone 
w Izbie Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej po to, aby 
promować takie rozwiązania reklamy Out of Home, które są 
użyteczne i innowacyjne, a przy tym skutecznie realizują cele 
komunikacyjne i marketingowe.
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Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej jest organizacją samorządu gospodarczego. Zrzesza 

firmy rynku reklamy Out of Home, których nadrzędnym celem jest kształtowanie komunikacji 

w przestrzeni publicznej. Poszukuje nowoczesnych rozwiązań i zachęca do ich twórczego 

wykorzystania w procesie komunikowania. Prowadzi działania edukacyjne przybliżając zasady 

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

i uczestniczy w procesach legislacyjnych. Konsekwentnie namawia do prowadzenia otwartego 

dialogu społecznego przy koncypowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań formalno-prawnych w celu 

harmonijnego rozwoju komunikowania w miastach i gminach. Wskazuje kierunki wykorzystania 

współczesnych technologii, opierając się na najlepszych europejskich i światowych doświadczeniach. 

Współtworzy platformę wymiany informacji OOHlife.org i oferuje pomoc przy opracowywaniu 

i prowadzeniu nowych przedsięwzięć na rynku Out of Home.

IGRZ jest członkiem World Out of Home Organization. WOOH zrzesza ponad sto organizacji i firm 

z całego świata. Promuje międzynarodowe standardy oraz wspiera swoich członków w kontaktach 

z marketerami, agencjami medialnymi i organami samorządowymi. Zapewnia dostęp do bazy danych 

dostawców usług OOH. 

WOOH współpracuje z wieloma organizacjami reprezentującymi świat reklamy, między innymi ze 

Światową Federacją Reklamodawców i Międzynarodową Radą Samoregulacji w dziedzinie Reklamy. 

Jest członkiem Europejskiego sojuszu na rzecz standardów reklamowych (EASA) oraz Europejskiego 

Stowarzyszenia Badaczy Opinii Publicznej i Rynku (ESOMAR). WOOH przygotowuje i udostępnia 

raporty legislacyjne oraz globalny raport o wielkości rynku OOH na świecie.

igrz.com.pl

oohlife.org

worldooh.org
EVENT MIX

Festiwal Marketingu.pl
SUPER GIFT 2021

Do zobaczenia
we wrześniu!

zaMóW stoisko:
festiwal@oohmagazine.pl
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