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Słowem wstępu
Ekstremalna i bezprecedensowa sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy skłoniła nas do objęcia 

badaniem pracowni projektowych, dystrybutorów oraz producentów. Chcieliśmy dowiedzieć 

się, w jaki sposób możemy im pomóc w tak trudnej sytuacji związanej z gospodarczym 

spowolnieniem, czy możliwym odpływem klientów, zatrzymaniem produkcji,  

czy pozyskiwaniem mniejszej ilości zleceń. Pamiętając, że jako medium jesteśmy swego rodzaju 

platformą wymiany myśli oraz pomysłów, zapytaliśmy, w jaki sposób producenci, 

dystrybutorzy, a także przedstawiciele pracowni i studiów projektowych zapatrują się obecnie 

na współpracę z mediami. Co jest dla nich w tym względzie ważne? Jakie mają oczekiwania? 

Zastanawialiśmy się, czy to właśnie reklama będzie tym kosztem, który podmioty branży 

wnętrzarskiej będą starały się ograniczyć. Okazuje się, że tak, ale niekoniecznie w internecie. 



Poza tym, jak pokazują otrzymane wyniki, przedstawiciele marek i studiów projektowych 

nabierają coraz większej świadomości, że jeśli w danej chwili nie mogą zaistnieć na targach  

i spotkaniach twarzą w twarz, to mogą z powodzeniem działać i pracować zdalnie. Nie myliliśmy 

się bowiem stawiając tezę o podejmowaniu przez architektów, projektantów, producentów  

i dystrybutorów większej ilości działań online. Innymi słowy, to właśnie wzmożenie aktywności 

w sieci oraz w social mediach stanowi i będzie stanowiło kierunek, będący choć drobnym 

remedium zarówno na brak kontaktów, jak i stanowiącym szansę na wymianę myśli oraz 

prezentację własnych projektów lub produktów. 



Uważam, że obecnie w skali makro postawimy raczej na adaptację i elastyczność  

w dopasowaniu się do nowych realiów aniżeli dalszą i mocniejszą niż dotąd izolację. 

Najprawdopodobniej oswoimy nową rzeczywistość i nauczymy się w niej żyć. Tyle, że na 

nowych zasadach i nie bez ryzyka.

Katarzyna Księżopolska,

redaktor naczelna MAGAZIF.com
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Metodologia badania

Cele badawcze
W czasach zdominowanych przez koronawirusa, który narzucił wszystkim konieczność 

funkcjonowania w wyjątkowych okolicznościach, chcieliśmy wyjść do przedstawicieli branży  

z pewną propozycją i zapytać: czego obecnie potrzebują i oczekują od mediów wnętrzarskich. 

Chcieliśmy dowiedzieć się, jak my - naszym przekazem - jesteśmy w stanie pomóc i w jakim 

stopniu możemy wesprzeć działania marek i firm w powrocie do normalności. 

Pytania problemowe
Wśród pytań problemowych wskazano na następujące kwestie, stanowiące bazę do powstania 

narzędzia badawczego:

W jaki sposób koronawirus wpłynął na branżę wnętrzarską/ projektową, w tym 

funkcjonowanie firm i pracowni projektowych

Jakiego typu koszty zostały ograniczone przez podmioty działające w branży?

Jakie działania ze strony mediów stanowiłyby wsparcie dla podmiotów działających  

w branży projektowej i wnętrzarskiej?

W jakich inicjatywach są oni skłonni wziąć udział?

Co decyduje o wyborze danego medium do współpracy?

Jak dotychczas podejmowano współpracę medialną i jakie są ogólne preferencje co do jej 

typów/zakresu?

Jakie są oczekiwane efekty kampanii reklamowej i co świadczy o jej skuteczności? 

Sposób dystrybucji ankiety i charakterystyka osób

objętych badaniem
Link z ankietą został wysłany do pracowni projektowych i architektonicznych, a także 

producentów i dystrybutorów / przedstawicieli showroomów. Badanie zrealizowano w dniach 

5-22 maja 2020. Grupę docelową badania stanowili przedstawiciele branży wnętrzarskiej: byli 

to producenci, architekci, projektanci oraz osoby reprezentujące showroomy i dystrybutorzy.
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Najliczniej reprezentowaną grupą była grupa producentów (stanowiąca ponad 50% badanych). 

Co czwarty badany był projektantem lub architektem, a co piąty przedstawicielem showroomu 

lub dystrybutorem innych marek. Łącznie zebrano 142 kompletnie wypełnione ankiety.

Wykres 1.

21,4%

52,4%

7,1%

19%

52,4% Producenci

21,4% Pracownie projektowania wnętrz lub

architektury / projektanci / architekci

19% Dystrybutorzy/ przedstawiciele

showroomów

7,1% Inne… (jakie?)

Zastosowana technika badawcza
Badanie zostało wykonane techniką CAWI (Computer-Assisted Web Interview), czyli 

wspomaganym komputerowo wywiadem przy pomocy strony www. Narzędzie badawcze 

zawierało 14 pytań różnego typu: pytania zamknięte, pytania ze skalą oraz skalą dyferencjału 

semantycznego. W założeniu czas wypełnienia ankiety nie przekraczał 10 minut.
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Chińskie przysłowie mówi, że „gdy wieją wichry zmian, jedni budują mury, inni budują wiatraki”. 

Wyzwania, jakie stawia nam pandemia nie skończą się jutro, a ślad po niej zostanie z nami jeszcze 

dłużej. Branża projektowa i producenci wyposażenia wnętrz muszą w tym szukać źródła pozytywnej 

energii. Kryzys można przekuć w rozwój. Ograniczenia w innowacje. Nie unikniemy zmian i bardzo  

z tego powodu się cieszę - żyjemy bowiem w czasach nowoczesnej komunikacji, a ona daje 

biznesowi wielkie możliwości. Pomaga budować relacje i utrzymywać je, gdy musimy być od siebie 

oddaleni. Pomaga efektywniej pracować i marnować mniej zasobów. Przez ostatnie tygodnie 

postawiliśmy na to, by uporządkować formę kontaktów z naszymi Partnerami, ale też zaoferować 

im rozwiązania edukacyjno-doradcze, które pomogą w nowej rzeczywistości skutecznie prowadzić 

biznes. Nastał czas, gdy weryfikowana jest wiarygodność producentów jako dostawców i kreatorów 

nowych rozwiązań. Dlatego stawiamy kolejne wiatraki i otwieramy drzwi na nowe możliwości.

Dorota Warych-Mitas, CEO w PIU Design
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Wyniki badania

Wpływ pandemii na funkcjonowanie firm

w branży wnętrzarskiej
W ankiecie pytaliśmy o to, w jaki sposób koronawirus wpłynął na funkcjonowanie firm i studiów 

projektowych. Jak się okazuje, daje się wskazać dwie kluczowe konsekwencje: jedną z nich jest 

spowolnienie produkcji bądź ograniczenie liczby zleceń, na co wskazało blisko 60% 

badanych; drugą - ważną z punktu widzenia przystosowania się do zastanych warunków jest 

podejmowanie większej liczby działań online. Potwierdza to przypuszczenie z jednej strony 

o podjęciu pracy zdalnej, a z drugiej wskazuje na łatwość, dostępność i po prostu oczywistość 

wyboru tej drogi komunikacji z klientami w sytuacji izolacji społecznej. 



Najpoważniejsze konsekwencje, jakie niesie za sobą stan pandemii łączą się z przyczynami  

o charakterze ekonomicznym: niemal co czwarty badany wskazał na zamrożenie płatności 

przez swoich zleceniodawców, co piąty zaś zauważył ich znaczący odpływ. Najbardziej 

ekstremalna sytuacja pojawiła się u blisko 5% badanych: byli oni zmuszeni całkowicie zatrzymać 

produkcję lub przestali świadczyć swoje usługi.



Jedynie dla 12% badanych koronawirus nie wpłynął w żaden sposób na rodzaj i spektrum 

podejmowanych działań. 

Wykres 2. W jaki sposób koronawirus wpłynął na funkcjonowanie Pana/i firmy?

Uwaga: wypowiedzi nie sumują się do 100, dopuszczano wskazanie więcej niż jednej odpowiedzi

Doszło do zatrzymania produkcji / 

zaprzestaliśmy działać

Doszło do spowolnienia produkcji, 

realizujemy mniej zamówień/zleceń

Podejmujemy więcej działań

w internecie

Zauważyliśmy odpływ klientów

Nie wpłynął w żaden sposób

Inaczej (w jaki sposób?) 

Klienci zamrozili środki / płatności

4,8%

59,5%

57,1%

23,8%

21,4%

11,9%

0%
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Spowolnienie produkcji i realizacja

mniejszej ilości zleceń to skutki

koronawirusa, które dotknęły

niemal 60% badanych. 
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Projekty wnętrzarskie zazwyczaj powstają bez medialnego rozgłosu. Synergia inwestora, architekta  

i szeroko rozumianego kontekstu, to początek procesu twórczego, którego efektem jest 

zrealizowane wnętrze. Z zacisza pracowni przechodzimy do kolejnego, ważnego w naszej pracy 

etapu – pokazania realizacji. Efekt twórczej wrażliwości i dyscypliny realizacyjnej musimy zderzyć  

z dynamicznym światem mediów. 


Media pokazując nasze realizacje i inne działania związane z wykonywaniem zawodu, pozwalają 

nam dotrzeć do klientów oraz, co bardzo ważne, informują nas samych o tym, co dzieje się  

w naszym zawodowym środowisku. To także dzięki mediom możemy ze sobą konkurować, 

rozwijając umiejętności. 


Uważam, że pandemia nie wywarła wpływu na pryncypia wzajemnej relacji architektów 

projektujących wnętrza i mediów. Z pewnością zmieniła  sposób komunikacji. Prawdziwym wirusem 

naszej szeroko rozumianej branży jest czynnik komercyjny. On zaburza realny obraz. Bardzo 

chciałbym, żeby najważniejszy był uczciwy i rzetelnie opracowany przekaz. 


Na koniec podzielę się bieżącym niepokojem. Obraz rozwoju epidemii w Polsce nie uległ większej 

zmianie. A my? Od skrajnej podszytej strachem ostrożności przeszliśmy do nonszalanckiego 

lekceważenia. Ekonomiczna konieczność nie usprawiedliwia wielu postaw.

Wirus komercji

Roland Stańczyk, właściciel RS Studio Projektowe
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Kolejny wątek podejmowany w badaniu dotyczył typu kosztów, jakie ulegną w związku  

z pandemią ograniczeniu. Niemal połowa badanych zadeklarowała, że planuje ograniczyć 

koszty związane w sposób bezpośredni z funkcjonowaniem firmy (45,2%). Z racji na tematykę 

badania pytaliśmy o konkretne typy reklamy. Najwięcej, bo ponad 60% badanych skłania się  

ku ograniczeniu kosztów reklamy w prasie drukowanej - dla porównania reklamę w internecie 

planuje ograniczyć jedynie 12% badanych. 



Co czwarty badany nie przewiduje żadnych zmian i ograniczenia w zakresie ponoszonych 

kosztów. 

Wykres 3. Czy i które koszty w obecnej sytuacji planują Państwo ograniczyć?

Uwaga: wypowiedzi nie sumują się do 100, dopuszczano wskazanie więcej niż jednej odpowiedzi

Reklama w prasie

Reklama w internecie

Reklama radiowo-telewizyjna

Inne, bezpośrednio związane

z funkcjonowaniem firmy    

Nie planujemy ograniczać

żadnych kosztów    

Reklama outdoor

61,9%

11,9%

42,9%

40,5%

45,2%

19%



Doświadczenie pandemii na pewno wpłynie na zmiany w projektowaniu - szczególnie przestrzeni, 

które do tej pory miały na celu integrowanie społeczności. Hotele, restauracje i biura z pewnością 

zmienią swoje oblicze, jednak projektując, wciąż musimy pamiętać o tym, że wnętrza muszą być 

przede wszystkim elastyczne. Łatwość wprowadzania zmian pozwoli dostosować się zarówno  

do normalnego funkcjonowania, jak i okresów wzmożonego reżimu sanitarnego. Rozwijane do tej 

pory idee coworkingu i colivingu stanęły pod znakiem zapytania - jednak wierzę, że drzemiące  

w architektach i projektantach pokłady kreatywności pozwolą połączyć bezpieczeństwo i integrację. 

W końcu projektowanie to praca człowieka dla człowieka.

Magdalena Federowicz-Boule, prezes zarządu Tremend
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Wsparcie oferowane przez media i chęć udziału

w inicjatywach promocyjnych
Bazując na obserwacji tego, co dzieje się w branży, można stwierdzić, że nie tylko obecne,  

ale i przyszłe (planowane w ciągu najbliższych miesięcy) działania marek przeniosą się do 

świata online. Dowód? Wysyp webinariów i szkoleń, a nawet targów online. Wykonywanie pracy 

na odległość, a niejednokrotnie z domu stało się koniecznością: ci, którzy mogli przejść w tryb 

zdalny znaleźli się w lepszej sytuacji niż ci, którzy byli zmuszeni odłożyć w czasie lub zupełnie 

zrezygnować z dotychczasowych działań.



Jest to powodem, dla którego zapytaliśmy o to, jakie działania będą obecnie wsparciem dla 

podmiotów działających w branży projektowej i wnętrzarskiej. Jak się okazuje, dla niemal 70% 

badanych kluczowe wydaje się zintensyfikowanie kampanii w social mediach, a dla niemal 

połowy przydatna okazałaby się promocja cenowa na jej realizację - nie tylko w social mediach. 

Cytując jedną z wypowiedzi: Na ten moment trudno określić, jakie będą, poza silnym naciskiem 

na kampanie w internecie i social mediach, inne prowadzone przez nas działania promo.



Co piąty badany wskazywał na organizację eventu, szkolenia albo webinarium online, co także 

mogłoby przyczynić się do polepszenia sytuacji danej marki czy pracowni. Być może czas 

spowolnienia z powodzeniem wykorzystano po prostu na poszerzenie własnej wiedzy  

i zdobycie nowych kompetencji.

Wykres 4. Jakie działania/formy/ współpracy stanowiłyby wsparcie dla Pani/a firmy, 
marki w najbliższym okresie?

Uwaga: wypowiedzi nie sumują się do 100, dopuszczano wskazanie więcej niż jednej odpowiedzi

21,4%

45,2%

14,3%

66,7%

14,3%

14,3%

7,1%

Organizacja eventu/szkolenia /

webinarium online

Promocja cenowa na realizację

kampanii    

Dodatkowe działania w ramach

wykupionej już kampanii, 

modyfikacja istniejącej kampanii

Odroczenie płatności

lub rozłożenie jej na raty

Pomoc w uruchomieniu nowego

kanału sprzedaży (platforma 

sprzedaży online, sklep internetowy)    

W inny sposób

Zintensyfikowanie kampanii

w social mediach
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Branża przeniosła się do online: 

67% objętych badaniem podmiotów 

stawia na social media, 

intensyfikując swoje kampanie 

reklamowe. 



Z punktu widzenia MIXD i naszych dotychczasowych doświadczeń mogę powiedzieć, że obecność  

w mediach i współpraca z nimi jest kluczowym elementem promocji dla firm architektonicznych. 

Niezwykle ważne są zarówno, takie klasyczne formy jak prezentacja projektów, wywiady  

czy komentarze, jak i mniej standardowe: podcasty, nagrania filmowe, dyskusje na żywo, jakieś 

kreatywne, świeże formaty. Czego w tej współpracy powinno być więcej? Zdecydowanie 

prawdziwych historii i pokazania zakulisowych realiów – to teraz najbardziej pożądane przez 

odbiorców! Warto też zaufać naszej kreatywności.


Koronawirus jest na tyle nieprzewidywalny, że nie wiadomo, jak długo potrwa kryzys i jakie zwroty 

akcji jeszcze nas czekają. Co można zrobić, żeby przetrwać? Usprawniać swoją działalność, 

kontrolować koszty, skupiać się na swoim core-business, dbać o stałych klientów, zintensyfikować 

działania marketingowe i promocyjne, a także dbać o jakość. Innymi słowy - trzeba pracować  

na 200% normy.

Piotr Kalinowski, CEO i Creative Director w MIXD
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Kolejnym zagadnieniem poruszanym w ramach prowadzonego badania była kwestia udziału  

w poszczególnych inicjatywach promocyjnych, takich jak: webinarium, targi online, prezentacja 

własnej pracowni/ showroomu/ zrealizowanego projektu w formie wideo oraz dołączenie  

do platformy sprzedażowej online. Dokonując interpretacji wykorzystanej do oceny 

pięciostopniowej skali, można przyjąć, że oceny 4 i 5 wiążą się z chęcią partycypacji w wyżej 

wymienionych inicjatywach. Jak widać, uczestnicy badania najchętniej wzięliby udział  

w prezentacji stworzonego przez siebie projektu/produktu lub pracowni w materiale wideo 

(46% wskazań), a 44% badanych skłania się ku dołączeniu do platformy sprzedażowej. Dość 

interesująco przedstawia się kwestia wystawienia się i  uczestnictwa w targach online,  

do których na podstawie deklaracji dołączyłoby jedynie 26%, a więc co czwarty badany. Warto 

przy tym zauważyć, że niemal ⅓ badanych opowiedziała się za tym, że zdecydowanie nie 

wzięłaby udziału w omawianej inicjatywie, a dołączając do tej grupy osoby, które raczej nie 

wezmą udziału odsetek ten wzrasta do niemal 45% badanych. Analizując rozkład odpowiedzi 

otrzymanych z tego pytania, można także zauważyć, że webinaria mają niemal tyle samo 

przeciwników (38%), co zwolenników (36% badanych).

Wykres 5. Stosując 5-stopniową skalę, proszę wskazać w jakiś inicjatywach chcieliby 
Państwo wziąć udział: 1 oznacza zdecydowanie nie wezmę udziału a 5 - zdecydowanie 
wezmę udział. 

1 2 3 4 5

19% 17% 26% 21% 17%

31% 14% 29% 21% 5%

9% 19% 26% 25% 21%

21% 9% 26% 26% 18%

webinarium

targi online

prezentacja własnej pracowni / showroomu /

zrealizowanego projektu w formie wideo

dołączenie do platformy sprzedażowej online

Kolejne z pytań dotyczyło oceny prawdopodobieństwa pełnego przeniesienia sprzedaży 

produktów i realizacji usług w branży wnętrzarskiej do online. Jak pokazują otrzymane wyniki, 

dla zdecydowanej większości badanych sytuacja taka nie będzie miała miejsca

Wykres 6. Czy w Pani/a opinii w najbliższej przyszłości istnieje prawdopodobieństwo 
pełnego przeniesienia sprzedaży produktów i realizacji usług w branży wnętrzarskiej  
do online?

71,4% NIE

28,6% TAK
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Rola mediów w czasie pandemii, a szczególnie w momentach izolacji społecznej jest szczególnie 

ważna. Gdy nie ma możliwości bezpośrednich spotkań, wymiany myśli i nawiązywania kontaktów 

podczas targów i wydarzeń branżowych, media przejmują ich rolę, stają się platformą łączącą 

architektów, projektantów, marki wnętrzarskie oraz wszystkich miłośników architektury. Ogromnym 

wsparciem dla pracowni projektowych jest obecność nie tylko na portalach, ale także na kanałach 

społecznościowych danego tytułu. To właśnie w social mediach najchętniej szukamy dziś inspiracji, 

dyskutujemy i dzielimy się opiniami.

Grzegorz Goworek, współwłaściciel Studio.O.
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Determinanty wyboru danego medium
W prowadzonym badaniu równie ważne było wskazanie czynników, które decydują o wyborze 

danego medium/ tytułu do współpracy w zakresie realizacji kampanii promocyjnej. Aż 61% 

badanych za najważniejszy czynnik uznało liczbę czytelników danego tytułu. Dla nieco ponad 

połowy badanych liczy się jego rozpoznawalność, a dla niemal połowy znaczącą sprawą są ceny 

publikacji treści i reklam. Tylko dla ¼ badanych liczy się fakt publikacji reklamy także  

w papierowej wersji tytułu, jak i to, czy medium działa poprawnie na różnych urządzeniach.

Wykres 7. Proszę pomyśleć o momencie, w którym rozważa Pan/i decyzję o realizacji 
kampanii reklamowej online. Proszę uszeregować podane aspekty od najważniejszego  
do najmniej ważnego dla Pani/a

Uwaga: wypowiedzi nie sumują się do 100, dopuszczano wskazanie więcej niż jednej odpowiedzi

61%

52%

47%

41%

28%

25%

25%

liczba czytelników tytułu

rozpoznawalność tytułu

ceny publikacji treści/reklam

treści/reklamy publikowane

są bezterminowo

treść/reklama dostępna jest również

w wersji papierowej tytułu

wygoda czytania i przeglądania, 

poprawne działanie na różnych 

urządzeniach (tablet, smatfon, laptop)

wysoka jakość publikowanych

treści i zdjęć
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Pracownie architektoniczne są częścią systemu gospodarczego, który wpadł w turbulencje związane 

z pandemią wywołaną przez koronawirusa. Funkcjonujemy w stanie niepewności, ze względu  

na wciąż niejasną skalę strat, jakie ostatnie miesiące spowodowały w budżetach domowych 

Polaków. Mimo tych niełatwych okoliczności, staramy się utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju 

HOLA Grupa Projektowa. Nie brakuje nam pracy ani w obszarze projektowania architektury, ani  

w zakresie wnętrz. Widzimy przy tym, jak duża jest potrzeba tworzenia wysokiej jakości przestrzeni, 

dostosowanych do zmian w stylu życia, które wymusiła na nas wszystkich pandemia. Rozmawiamy 

o tym z naszymi klientami. Tu jednak także dostrzegamy największą rolę do odegrania przez media 

branżowe. Warto, by serwisy takie jak MAGAZIF stały się platformą do agregowania rzetelnej wiedzy 

na temat wpływu sytuacji epidemiologicznej na tworzenie architektury i wnętrz przyszłości.  

Z drugiej zaś strony, by edukowały swoich odbiorców w zakresie tego, w czym tkwi wartość dobrego 

projektu architektonicznego i dlaczego warto w niego inwestować nawet w trudniejszych czasach.  

W ostatnich miesiącach dom okazał się być naszą ostatnią i najbezpieczniejszą twierdzą.  

To dobitnie przypomniało nam wszystkim, dlaczego warto o niego jak najlepiej zadbać.

Monika i Adam Bronikowscy, 


współzałożyciele i współwłaściciele HOLA Design
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W badaniu pytaliśmy także o ocenę dodatkowych usług, jakie mogą mieć wpływ na wybór 

danego tytułu. Jak się okazuje, dla niemal wszystkich badanych (98%) liczy się to, czy dane 

medium opublikuje tekst/reklamę w swoich social mediach (jak FB, Instagram), a dla niemal  

¾ respondentów ma znaczenie, czy może liczyć także na dodatkowe działania promocyjne,  

i to zarówno offline, jak i online. 65% badanych zwraca uwagę na to, czy medium publikuje 

raporty branżowe, a dla niemal 60% ważne okazuje się dołączenie wykupionej publikacji  

do newslettera.

Wykres 8. Proszę teraz ocenić, jak ważne jest dla Pani/a to, że medium działające online...

nieważne obojętne ważne

dołącza publikację do newslettera 2% 41% 57%

opublikuje tekst/reklamę w swoich social mediach

(FB, Instagram)    0% 2% 98%

19% 36% 45%świadczy usługi wideo i fotograficzne

0% 26% 74%oferuje dodatkowe działania promocyjne online i offline

2% 33% 65%publikuje raporty branżowe i wyniki z badań

Planowane wydatki na reklamę w mediach branżowych
W badaniu znalazł się także blok pytań koncentrujący się na planowanych wydatkach, jakie 

zostaną poniesione na reklamę w tym roku. Dla niemal 45% objętych badaniem pracowni 

projektowych i marek sumy te w porównaniu do zeszłego roku będą niższe. Co czwarta marka 

utrzyma je na tym samym poziomie. Dodatkowo, wydatków na reklamę nie planuje 12% 

badanych, zaś zwiększenie nakładów finansowych na ten cel deklaruje niespełna 17% objętych 

badaniem podmiotów.

Wykres 9. Czy Państwa planowane wydatki na reklamę w mediach branżowych  
w porównaniu do zeszłego roku będą:

21,4%

52,4%

7,1%

19%

45,2% Niższe

26,2% Utrzymają się na takim samym poziomie

16,7% Wyższe

11,9% Nie są w ogóle przewidziane
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Działania promocyjne mogą przyjmować wiele form. Ostatnimi czasy do głosu poza 

standardowymi działaniami  promocyjno-reklamowymi w mediach drukowanych  

i internetowych, dochodzi np. współpraca z influencerami. Można także powierzyć swą 

komunikację agencjom PR. W przebadanej grupie największy odsetek badanych pragnie 

podejmować współpracę z  mediami internetowymi (odpowiedź raczej tak lub zdecydowanie 

tak wybrało 93% badanych). Współpracę z influencerami przewiduje nieco ponad połowa 

badanych (52%), podobny odsetek bierze pod uwagę podjęcie współpracy z mediami 

drukowanymi (58%). Co trzeci badany nie wyklucza skorzystania z usług agencji PR. 

Wykres 10. Czy planujecie Państwo podjąć w ciągu najbliższego roku współpracę z:

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak

agencjami PR 17% 54% 17% 12%

influencerami 12% 36% 45% 7%

mediami branżowymi drukowanymi 4% 37% 47% 12%

mediami branżowymi internetowymi 0% 7% 67% 26%
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Branża stawia na internet: choć 

wydatki na reklamę w przypadku 

niemal 50% marek będą niższe niż 

w zeszłym roku, to aż 93% objętych 

badaniem podmiotów nie wyklucza 

zakupu reklamy w mediach 

internetowych.



Ostatnie dwa pytania w tej części ankiety dotyczyły preferencji w zakresie publikacji treści  

lub reklam. 



Jak widać, większość z objętej badaniem grupy bardziej skłania się ku wykupieniu pojedynczych 

artykułów bądź reklam w ramach różnych tytułów i to ukazujących się zarówno drukiem, jak  

i w internecie. Jednak, jeśli badani mieliby dokonać wyboru między medium drukowanym  

a ukazującym się online, zdecydowana wiekszość, bo niemal ¾ badanych stawia na online.  

Wykres 11. Które z pary zdań jest Pani/u bliższe?

71,4% 28,6%

Wolę zakup pojedynczych artykułów / publikacji 

w wielu tytułach - zarówno drukowanych, jak i online

Wolę zakup całej strategii/kampanii w ramach jednego

lub kilku tytułów - zarówno drukowanych, jak i online

Wykres 12. A teraz ponownie proszę określić, które z pary zdań jest Pani/u bliższe?

73,8% 26,2%

Wolę wykupić treści/reklamę na portalach online Wolę zakup reklamy/treści w mediach drukowanych
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W tym niepewnym czasie, od początku marca,  działamy tak naprawdę w normalnym tempie. Odwołane 

eventy dały szansę na rozwój w innych obszarach. Zaraz przed lockdownem obserwowaliśmy liczbę 

zachorowań we Francji, już prawie siedzieliśmy w samolotach i transportowaliśmy nowości produktowe 

na targi wyposażenia biurowego w Paryżu, które zostały przeniesione najpierw na lipiec, potem  

na wrzesień. Jeszcze przed opustoszeniem biur związanym z home-office, szybko zorganizowaliśmy sesję 

kolekcji mebli do pracy zwinnej VANK_CO z udziałem modeli. 


Potem kryzys dał możliwość spojrzenia z dystansem na dotychczasowe działania i poprawę tego, co do tej 

pory było odkładane na nigdy nie nadchodzące „potem”… A więc poprawki, ustalenia, nowe dobre drogi. 


Bardzo dobrze wykorzystaliśmy ten czas na porządki i akcje dobroczynne dla państwowych instytucji. 

Specjalnie dla 3 lokalnych szpitali walczących z koronawirusem złożyliśmy łącznie 450 krzeseł. 

Kilkadziesiąt wałków tkanin, które były wycofywane z bieżących wzorników wykończeń przekazaliśmy  

na przyszłe warsztaty ze studentami Katedry Scenografii i Katedry Ubioru Uniwersytetu Artystycznego  

w Poznaniu.


Porządki dotyczą też poszukiwań ekologicznych materiałów i elementów mebli. Pracujemy nad kolejnymi 

projektami, które mają na uwadze środowisko naturalne. 


Wierzymy, że natura jest silniejsza i pandemia pokazała, że trzeba się z nią liczyć. Myślimy pozytywnie  

o przyszłości i powrocie do tradycyjnego życia biurowego, wprowadzając na rynek produkty rzeczywiście 

potrzebne w tym trudnym czasie i innych warunkach, mając na uwadze wszystkie obostrzenia, 

potencjalne skutki i zagrożenia. 

Anna Vonhausen, CEO i Dyrektor Kreatywna VANK
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Oczekiwane efekty kampanii
Ostatnie pytanie dotyczyło spodziewanych efektów kampanii realizowanej w mediach. Przede 

wszystkim wskazuje się na czynniki związane ze wzrostem lub wzmocnieniem 

rozpoznawalności marki lub oferowanych przez nią produktów i usług - odpowiedzi  

te wskazało odpowiednio 90,5% oraz 57,1% badanych. Zrealizowana w mediach kampania 

powinna przełożyć się także na wzrost zysków ze sprzedaży oferowanych produktów lub usług, 

czego oczekuje niemal 80% badanych. Dla co drugiej objętej badaniem osoby ważne jest także, 

aby zwiększyć ruch na stronie.
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Kampania: skuteczna, czyli jaka?

Dla 90% badanych skuteczna 

kampania niesie za sobą 

wzmocnienie rozpoznawalności 

marki (90% wskazań) lub jej 

usług (57%), a także przynosi zyski 

ze sprzedaży (79%).



Wykres 13. Jakich efektów spodziewacie się Państwo po zrealizowanej w mediach 
kampanii promocyjnej?

Uwaga: wypowiedzi nie sumują się do 100, dopuszczano wskazanie więcej niż jednej odpowiedzi

90,5%

57,1%

78,6%

52,4%

40,5%

4,8%

2,4%

wzrost lub wzmocnienie

rozpoznawalności marki

wzrost rozpoznawalności

oferowanych usług/produktów

wzrost zysków ze sprzedaży/zleceń

zaistnienie marki w środowisku,

branży

zmianę postrzegania marki

inne… (jakie?)

zwiększenie liczby wejść na stronę
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Staramy się patrzeć w przyszłość optymistycznie, świat podnosił się z każdej klęski i tak będzie tym 

razem. Każda trudna sytuacja uczy czegoś nowego, a pandemia uświadomiła nam, jak dobrymi 

narzędziami komunikacji dysponujemy oraz jak wiele spraw można załatwić online. Ciągłość pracy 

biura nie została przerwana ani na chwilę, co również świadczy o sile naszej branży. 

Obserwowaliśmy zmagania naszych klientów, jesteśmy pod wrażeniem ich pomysłowości, refleksu  

i skuteczności działań w obliczu zagrożenia. Zgłaszają się do nas nowe firmy z propozycjami 

współpracy, duch przedsiębiorczości nie umarł. Oczywiście trudno przewidzieć jak długo potrwa 

powrót do normalności, będzie to zależeć od dynamiki aktywizacji gospodarki światowej i krajowej, 

ale nasze osobiste obserwacje nastrajają pozytywnie. Nie wiemy, czy ten trudny czas zaowocuje 

głębokimi refleksjami i rewolucją wśród producentów. Ale dla tych najbardziej świadomych być 

może będzie to wystarczający bodziec do wdrażania przemyśleń w życie.

Bartłomiej Pawlak i Łukasz Stawarski, Pawlak & Stawarski
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