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Wstęp 

70 sekund wstępu 

Misją projektu „70 sekund do własnej firmy” jest propagowanie do-

brych praktyk marketingu i edukacja firm sektora MSP, stanowiących 

motor napędowy polskiej gospodarki. 

Dostarczana w formie skondensowanej wiedza ma umożliwiać polskim 

mikro- i małym przedsiębiorcom zwiększanie konkurencyjności i wy-

równywanie szans w rynkowej rywalizacji.  

Celem publikacji jest również zwiększanie świadomości na temat klu-

czowej roli, jaką pełni marketing w dzisiejszych uwarunkowaniach 

rynkowych, bez względu na wielkość i obroty przedsiębiorstwa. 

Wydana na przełomie stycznia i lutego 2014 pierwsza edycja poradnika 

"70 sekund do własnej firmy” trafiła do całkiem sporej rzeszy odbior-

ców i przyniosła całkiem przyjemne informacje zwrotne1. Mniej więcej 

rok później postanowiłem uzupełnić i rozbudować pierwotną wersję, 

wydając edycję drugą, którą właśnie czytasz.  

                                                            
1 http://70sekund.pl/infografika/  

http://70sekund.pl/infografika/
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Może, wzorem Banku Światowego, raz w roku publikować zaktualizo-

wane wydanie?   

W końcu coroczny raport Banku Światowego został przedstawiony po 

raz dwunasty już z rzędu końcem października 2014 – „Doing Business 

2015”. W rankingu tym, określającym łatwość prowadzenia biznesu w 

danym państwie Polska zajmowała 45. pozycję dla roku 2014,  by w 

raporcie dla 2015 uplasować się na miejscu 32.  

Pro/Re*gres (*niepotrzebne skreślić) 

Taki skok w przód stanowić mógłby niesamowity powód do dumy i 

radości, gdyby nie dwa szczegóły. Po pierwsze, zmiana metodologii i 

korekta danych raportu dla roku 2014  ostatecznie umieściła nasze 

państwo na pozycji 30. W związku z tym zajęcie rok później miejsca 32. 

nie oznacza żadnego awansu, a degradację o dwa oczka w tabeli. Po 

drugie, znacznie pogorszył się parametr nazywany w raporcie „rozpo-

czynaniem działalności gospodarczej” – z pozycji 80. dla roku 2014 

spadliśmy na pozycję 85.  

Według raportu Banku Światowego założenie firmy2 w Polsce to ko-

nieczność dopełnienia 4 procedur3, czas 30 dni i wniesienie minimalne-

go kapitału zakładowego4 w wysokości 12,3% dochodu per capita.  

Dla porównania, w Nowej Zelandii wartości te wynoszą odpowiednio  

1 (słownie: jedna procedura) oraz 0,5 (słownie: pół dnia!), a w ponad 

                                                            
2 Firma = spółka z .o.o. lub jej ekwiwalent w danym kraju 
3 Procedura = każdorazowa konieczność kontaktu przedsiębiorcy z podmiotami zewnętrz-
nymi, jak urzędy etc. 
4 Cały czas mowa o spółce z o.o. lub jej ekwiwalencie 
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100 innych krajach wymagana wysokość wnoszonego kapitału zakła-

dowego równa się… 0% dochodu per capita.  

Ponad 37% polskich przedsiębiorców jako główną barierę rozwoju 

przedsiębiorczości wskazuje wysokość podatków i opłat wymaganych 

prawem5. Całe szczęście misją6 Ministerstwa Gospodarki jest „stworze-

nie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospo-

darczej”. W Polsce oczywiście.  

 

 

 

 

 

                                                            
5 Trendy rozwojowe mikro, małych i średnich firm w ocenie przedsiębiorców, nr 2/2014, 
MG 
6 MG.gov.pl 
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Przedsiębiorczy jak Polak 

Ostatnie lata były przełomowe pod względem liczby firm – końcem 

roku 2013 po raz pierwszy w historii Polski przekroczono wartość 

4 000 000 zarejestrowanych podmiotów, w roku 2014 przebiliśmy tę 

barierę o ponad sto kolejnych tysięcy, zbliżając się do wartości 

4 110 0007 zarejestrowanych firm.  

Warto dodać, że prawie 72% z tej liczby stanowiły działalności gospo-

darcze osób fizycznych, a sama struktura przedsiębiorstw w Polsce 

składa się w około 99%8 (!) z mikro- i małych firm. Cały sektor MSP 

wytwarza bez mała połowę polskiego PKB, same mikrofirmy odpowia-

dają zaś za generowanie około 30% PKB i zatrudnianie około 40% 

ogółu osób pracujących w przedsiębiorstwach. Nazywanie sektora MSP 

motorem naszej gospodarki nie jest więc w żaden sposób przesadzone.  

Pomimo silnej konkurencji i warunków nie do końca sprzyjających 

przedsiębiorczości odsetek Polaków deklarujących zamiar rozpoczęcia 

własnej działalności gospodarczej sięga 17%9, przebijając średni 

                                                            
7 Według REGON, stan na koniec października 2014 
8 Ponad 96,5% mikro, prawie 3% małe, mniej niż 0,5% średnie, mniej niż 0,1% duże, dane 
wg. GUS 
9 Ibid., osoby dorosłe, w ciągu 3 lat  
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wskaźnik przedsiębiorczości w UE o 3 p.p. Tylko w styczniu tego roku 

działalność rozpoczęło ponad 25 200 nowych firm10. 

A co o polskim rynku mówią sami przedsiębiorcy? Blisko połowa z nich 

wskazuje, iż działają w warunkach silnej konkurencji. Najwyższy odse-

tek firm doświadczających silnej konkurencji (65%) zanotowano w 

branży handlowej. Jako najskuteczniejszą strategię radzenia sobie z 

konkurencją najczęściej wskazywano poszerzanie oferty11, czyli wpro-

wadzanie na rynek nowych produktów i usług lub działalność innowa-

cyjną.  

… czyni cuda 

Co jeszcze robią polskie firmy, by z powodzeniem konkurować na ryn-

ku? Prawie 60% przedsiębiorców12 zapewnia o podejmowaniu działań 

marketingowych i promocyjnych celem sprostania konkurencji, jedno-

cześnie tylko 16% respondentów wskazuje te działania jako najsku-

teczniejsze. Skuteczność marketingu i promocji według polskich przed-

siębiorców plasuje się dopiero na 3. pozycji, wyprzedając zaledwie o 1 

p.p. dość enigmatycznie określone działania „ulepszania produktów”.  

Największa skuteczność przypisywana zaś jest działaniom podjętym w 

zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów (28%) oraz dzia-

łaniom związanym z obniżaniem ceny (22%).  

Określone mianem najskuteczniejszych działania związane z poszerza-

niem swojej oferty i wprowadzaniem na rynek nowych produktów są 

                                                            
10 Według COIG, stan na 25.01.2015  
11 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013, 
PARP, Wydanie I 
12 Badanie Panelu Polskich Przedsiębiorców, PARP, 2014 

http://www.coig.com.pl/nowe-firmy-w-polsce_2014_2013.php
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jednak ściśle związane ze wspierającymi je marketingiem i promocją. 

To z kolei oznacza, że marketing i promocja mają się mimo wszystko 

całkiem dobrze i raczej działają. Ale według respondentów to obniżanie 

ceny jest skuteczniejsze – takie działania celem zwiększania swojej 

konkurencyjności zadeklarowało ponad 40% ankietowanych. Czy 

słusznie? 

Ochocze okrzyknięcie niskiej ceny remedium na konkurencję świadczy 

jednakowoż nie tyle o jej (najniższej ceny) faktycznej skuteczności, co 

bardziej o nieznajomości narzędzi marketingu i rynkowych zasad. Pró-

by budowania przewagi konkurencyjnej na obniżaniu ceny w perspek-

tywie niosą ze sobą więcej zagrożeń niż korzyści. Przede wszystkim 

komunikowana niższa/najniższa cena w końcu staje się USP (unique 

selling proposition) i zaczyna być dominującym elementem komunika-

cji firmy/marki. Skoro zaś obniżanie ceny jest skuteczne i działa (a 

uważa tak ponad 40% ankietowanych), to na rynku rozpoczyna się 

proces nie mający końca – cenę obniża firma A, następnie firma B oferu-

je swój produkt taniej. Firmę B przebija firma C, a tę z kolei miażdży 

firma A, która nie próżnuje i obniża ceny jeszcze bardziej. Wojna w 

najlepsze trwa.   

Wojna cenowa wymaga jednakże nieustannego zwiększania sprzedaży 

celem utrzymania rentowności – a malejący zysk jednostkowy i równo-

cześnie coraz większe wolumeny i tak powodują wzrost kosztów, np. 

dystrybucji czy administracji. Wojnę na ceny przetrwa więc największy 

i najsilniejszy rynkowy gracz, stąd przystępowanie przez małe podmio-

ty do konkurowania ceną nie tylko z góry skazane jest na niepowodze-

nie, ale i w perspektywie de facto oznacza własnoręczne wykluczanie 

się z rynku. Wojna cenowa nie tylko zresztą niszczy biorące w niej 

udział przedsiębiorstwa, ale też skutecznie unicestwia występujące na 
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arenie marki. Dlaczego więc aż jedna piąta przedsiębiorców uważa 

działania obniżania ceny za bardzo skuteczne? Najbardziej prawdopo-

dobne wytłumaczenie znajduje się kilka wierszy niżej.  

Raz, dwa, trzy, dziś kupujesz Ty 

Około 6 miesięcy temu, mniej więcej w połowie 2014 roku opublikowa-

ne13 zostały wyniki badania przeprowadzonego na grupie polskich 

podmiotów – małych, średnich i dużych firm. Badanie nie obejmowało 

niestety mikroprzedsiębiorców, uwzględniając firmy zatrudniające od 

10 pracowników.  Raport ów nosi tytuł „Strategie marketingowe 2014”, 

a płynące z niego wnioski są więcej niż interesujące.  

Przede wszystkim zdecydowana większość podmiotów działających w 

sektorze MSP14 zadeklarowała posługiwanie się jedną marką, której 

nazwa jest identyczna z nazwą firmy. Tylko w przypadku nieco ponad 

10% małych i 6% średnich przedsiębiorstw mamy do czynienia z jedną 

marką, ale różniącą się od nazwy firmy. To jeden z tych powodów, dla 

których nazwy się nie „wymyśla” i podejmowania decyzji o nazwie nie 

można opierać o przypadek, swoją ksywkę, imię psa czy pomysły zna-

jomych i rodziny – ale o namingu piszę szerzej dalej.      

Z raportu niestety wynika coś o wiele bardziej istotnego – prawie poło-

wa polskich podmiotów15 nie zna powodu swego istnienia ani celu, jaki 

chce osiągnąć. Jeszcze bardziej szokujące dane dotyczą grupy docelowej 

– ponad 60% małych i ponad 40% średnich firm nie określiło swoich 

                                                            
13 Strategie marketingowe 2014, Mind Progress Group, 2014 
14 Ponad 71% małych i 66% średnich przedsiębiorstw 
15 Brak wizji firmy 34% małych i 17,6% średnich, brak misji firmy 42,4% małych i 20% 
średnich firm 
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grup docelowych. Nie wiedzą więc do kogo w ogóle kierują swoją ofer-

tę.  

Skutkiem braku sprecyzowanej grupy odbiorców są nieprzynoszące 

efektów, nieprzemyślane i niespójne działania promocyjne i „marketin-

gowe”. W cudzysłowie, ponieważ nie sposób mówić o marketingu w 

sytuacji, gdy ignorowane są jego podstawowe założenia i łamane pod-

stawowe prawa. Od nieefektywnego „marketingu” i niedziałającej „re-

klamy” wiedzie już w zasadzie równia pochyła do mniej lub bardziej 

rozpaczliwych prób złapania choć części rynku za pomocą „najniższej 

ceny”. Nie tędy droga.    

Paradoks grubasa 

Dlaczego marketing miałby być tak ważny, aby poświęcać mu czas i 

uwagę? Po co w ogóle zajmować się marketingiem w mikro- czy małej 

firmie? W końcu marka, marketing to wyłącznie działania dla dużych i 

bogatych przedsiębiorstw. Małych na marketing nie stać. 

Wielu właścicieli firm z sektora MSP właśnie tak zdaje się myśleć. Nic 

bardziej błędnego. To jakby osoba próbująca zrzucić nadwagę twierdzi-

ła, że jak tylko schudnie to od razu zacznie ćwiczyć i dobrze się odży-

wiać. Od razu jak tylko schudnie – teraz na taką aktywność jest stanow-

czo za gruba.   

Marka nie jest jednakże zarezerwowana wyłącznie dla podmiotów, 

które o nią dbają i pieczołowicie ją budują. Z marką jest jak z tempera-

turą powietrza – zawsze jakaś jest, zawsze jakąś odczuwamy. Nie da się 

sprawić, by temperatury po prostu nie było. Ciepło czy zimno będą 

odczuwalne bez względu na to, czy tego chcemy czy nie. Można zde-
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montować wszystkie termometry, a temperatura i tak nie zniknie. Po-

dobnie jest z marką – ma ją każdy, czy tego chce czy nie. A skoro tak 

właśnie jest, to warto być tego świadomym, dbać o markę i odpowied-

nio budować jej wizerunek i tożsamość. 

Faktem jest, że w przypadku wielu firm z sektora MSP albo za marke-

ting nie odpowiada nikt, albo przy marketingu stawia się znak równości 

z reklamą. Podczas pewnego spotkania z przedstawicielem dość dużej 

firmy z branży automotive w czasie rozmowy o rynku i ich działaniach 

marketingowych usłyszałem „mamy takiego pana, który w magazynie 

nakleja logo na naszych produktach”. Tymczasem tak jak marka nie 

oznacza logo, nazwy czy identyfikacji wizualnej, tak marketing nie jest 

ulotką, bannerem, promocją w wyszukiwarce czy produkcją firmowych 

gadżetów. To od marketingu zależy powodzenie przedsięwzięcia.  

Produkt jest martwy 

Dziś nie wystarczy mieć „najlepszego produktu” – bo i cóż to w ogóle 

oznacza? Żaden „the bestest” nawet produkt nie pomoże, jeśli nie bę-

dzie mu towarzyszyć umiejętność dotarcia z informacją do klientów i 

umożliwienia im zakupu. Celowo piszę „umożliwienia” a nie „przekona-

nia do”. Na coraz bardziej konkurencyjnym i zatłoczonym rynku ani 

nachalne, ani przypadkowe i chaotyczne działania nie mają racji bytu. 

Po jednej stronie barykady stoi niezliczona wręcz liczba sprzedawanych 

pod różnymi brandami wyrobów czy usług, po drugiej stacjonują coraz 

mniej wyraźne różnice pomiędzy nimi. Za przykład niech posłuży elek-

tronika – użytkowe i technologiczne walory poszczególnych sprzętów 

są bardzo zbliżone, by nie napisać, że takie same. Kiedy nadchodzi za-

kup powiedzmy nowego laptopa – przekątna ekranu, szybkość proceso-
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ra, wielkość dysku i pamięci – niemal każdy z producentów będzie miał 

w ofercie model odpowiadający danej specyfikacji technicznej. Jak więc 

dokonać wyboru?  

Sprzedaje marka. Marka nie jest niczym innym jak percepcją, wizją w 

głowie klienta, konsumenta. Wizerunek marki, jej obraz w umysłach 

nabywców implikuje rynkowe losy produktu czy usługi. To marka po-

zwala klientowi odróżniać i dokonywać wyboru, to ona pełni rolę dro-

gowskazu. Dokończenie przez różne osoby zdań „bezpieczny rodzinny 

samochód to…” i „drogi sportowy samochód to…” nie zawsze da takie 

same rezultaty dla każdej z sentencji, rzadko kiedy jednak zdanie 

pierwsze i zdanie drugie uzupełnione zostaną tą samą marką samocho-

du. I dokładnie tym powinna być dobrze zbudowana marka – wska-

zówką, konkretną i jednoznaczną obietnicą pewnej wartości. Obietnicą 

spełnioną. 

Dziś w marketingu nie chodzi o walkę na wyroby – te niewiele się róż-

nią. Chodzi o walkę na percepcje, postrzeganie.  
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Bez kompasu 

Marketing, w bardzo wąskim ujęciu, to zdobywanie wiedzy rynkowej, 

analiza i strategia pozwalające określić i odpowiednio komunikować 

wyróżnik naszej oferty do właściwej grupy docelowej – pożądanego 

segmentu nabywców produktu czy usługi.  

Analiza, badanie, strategia, planowanie, dopiero potem implementacja – 

działanie. W sektorze mikro- i małych podmiotów bardzo często dzieje 

się odwrotnie – największy udział czasu i energii przyznawany jest na 

działanie, z niemalże całkowitym pominięciem lub bardzo wybiórczym 

traktowaniem strategii i analizy. O powyższym świadczą m.in. wyniki 

przytaczanych wcześniej badań – średnio co druga firma nie zdefinio-

wała swojej grupy docelowej ani nie opracowała strategii marketingo-

wej.  

Skupianie się na działaniach operacyjnych z pominięciem wcześniej-

szych działań strategicznych przyrównać można do sytuacji, w której 

wskakuje się do samochodu, uruchamia silnik i rusza przed siebie – nie 

wiadomo dokąd się jedzie i gdzie dojedzie, nie wiadomo kiedy, nie wia-

domo jakim kosztem i z jakim rezultatem. Samochodem czy motocy-

klem można sobie po prostu „iść pojeździć”, ale przecież celem prowa-

dzenia firmy nie jest jej prowadzenie czy działanie samo w sobie.  
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Wysoki udział mikrofirm w strukturze polskich przedsiębiorstw jest 

nieprzypadkowy. Jak alarmuje w swoim raporcie ZPP16, stan 96% jest o 

kilka p.p. wyższy niż średnia UE, co świadczy o istnieniu poważnych 

barier rozwojowych, utrudniających rozwijanie się mikroprzedsię-

biorstw w małe i średnie firmy.  

Moim zdaniem, pomijając regulacje fiskalno-prawne, jednym z takich 

istotnych elementów blokujących rozwój mikroprzedsiębiorców w 

Polsce jest niewystarczająca świadomość roli marketingu oraz niezna-

jomość jego narzędzi i możliwości przez niego dawanych.  

Marketing powinien być rozważany i traktowany jako długoterminowa 

inwestycja, a sama działalność marketingowa postrzegana holistycznie 

– jako suma aktywności mających miejsce w biznesie, tworzących spój-

ność pomiędzy wszystkimi działaniami przedsiębiorstwa na wszystkich 

płaszczyznach, od brandingu, przez obsługę klienta, budowanie relacji, 

politykę cenową, komunikację, po odpowiedzialność społeczną czy 

politykę pracowniczą.  

Dzięki marketingowi możliwe jest przewidywanie i odpowiadanie na 

zachodzące na rynku zmiany, a te dzieją się ciągle i zachodzić będą 

nieustannie. To marketing pozwala nie tylko odpowiadać na, ale i two-

rzyć nowe trendy oraz zwiększać konkurencyjność.  Nie da się brać 

udziału w rywalizacji bez reagowania na przeobrażanie rynku – mało 

który biznes będzie z sukcesem funkcjonował 10, 20 czy 30 lat, jeśli nie 

będzie dostosowywany do zmieniających się realiów. Za przykład niech 

posłużą wypożyczalnie video czy kawiarenki internetowe – wielu z Was 

może ich w ogóle nie pamiętać, a jeszcze nie tak dawno (choć czas jest 

pojęciem baaardzo względnym) były to dobrze prosperujące biznesy. 

                                                            
16 Warunki prowadzenie firm w Polsce, WEI - ZPP, 2014  
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Nie każ im myśleć 

Czy sukces na rynku zapewni innowacyjny pomysł? Może lepiej sko-

piować sprawdzone rozwiązania? Czy skupiać się bardziej na cechach 

produktów, czy ich cenach? A może po prostu zagwarantować szeroki 

asortyment i duży wybór, wtedy sukces będzie murowany? Wbrew 

mniej lub bardziej rozpowszechnionym opiniom istotę sukcesu stanowi 

zgoła odmienne postępowanie – rozpoznanie, komunikowanie i roz-

wiązywanie potrzeb konsumentów w wymagający jak najmniej wysiłku 

z ich strony sposób.  

Jako przykład przywołajmy jedzenie – jeden ze światowych gigantów 

branży fastfood rozbudował swoje menu o dodatkowe pozycje, obok 

hamburgerów i frytek wprowadzając sałatki, ofertę dań obowiązują-

cych o określonych porach dnia, dań sezonowych i różnych wariacji na 

ten sam temat. Doszło do tego, że hamburger zawierający jeden dodat-

kowy plasterek sera stał się nową pozycją menu, a ten sam hamburger z 

dodatkowym plasterkiem pomidora i sałaty kolejną. Na przestrzeni 

jednej dekady zawartość menu spuchła o ponad 70%, przebijając 120 

pozycji. Jakby tego było mało, fastfood wprowadził też… liczniki kalorii. 

Sprzedaż, zamiast rosnąć, zaczęła jednak zauważalnie spadać.  

Fastfood z ponad setką oferowanych przekąsek zaprzecza idei szybkie-

go jedzenia – klienci od takiego miejsca oczekują maksymalnej prostoty 

oraz szybkości obsługi, nie wyszukanych smaków i konieczności po-

dejmowania złożonych decyzji. Pomimo tej „oczywistej oczywistości” 

menu rosło i rosło, a jednym z głównych powodów jego rozbudowywa-

nia były zmieniające się zwyczaje konsumenckie, przesuwające się w 

stronę zdrowszego i racjonalnego odżywiania. I właśnie w ten trend, za 
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pomocą poszerzania asortymentu,  chciała się wpisać marka kojarzona 

z frytkami i hamburgerami. Dietetyczny fastfood – przecież to klasyczny 

oksymoron. Cechą wspólną największych światowych marek jest ich 

rozpoznawalność – są konkretne, jednoznaczne i wyspecjalizowane. 

Rozwadnianie marki poprzez rozszerzanie jej na coraz to więcej kate-

gorii to sprawdzona wręcz recepta porażki. 

Przykładem z przeciwnego bieguna niech będzie przypadek innej, także 

amerykańskiej, firmy. Ta w swojej ofercie ma 1 (słownie: jeden) pro-

dukt, dostępny w 6 rozmiarach. Wybór rozmiaru to jedyny wybór, 

jakiego musi dokonać klient, sprzedaż odbywa się przez internet, a jeśli 

zakup nie spełni oczekiwań można dokonać zwrotu w ciągu 100 dni. Ile 

da się zarobić na jednym produkcie, którego cena jest niższa od 1000 

USD? W niespełna miesiąc od startu obrót firmy przekroczył 1 000 000 

USD, przy średniej cenie jednostkowej 725 USD. Co sprzedają? Materace 

do spania, przez internet. 

Epoka w jakiej żyjemy, era nielimitowanego wręcz wyboru i bardzo 

ograniczonego czasu  sprawia, że nader często na rynku wygrywają 

precyzja, łatwość i prostota.  

Od morza do morza 

Podejmowanie działania bez analizy i strategii jest złe, ale zachowaniem 

równie niewłaściwym jest szerokie określanie swojego rynku i grupy 

odbiorców, typu „kobiety i mężczyźni 16+, cały kraj” i konstruowanie w 

oparciu o takąż grupę strategii. To jakby w jednym modelu samochodu 

chcieć równocześnie zawrzeć bezpieczny rodzinny pojazd i drogie 

sportowe coupe. Albo jakby na portalu randkowym zamieścić anons w 

stylu „korpulentnie szczupły opalony albinos, azjatyckiej urody nordyc-
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ki blondyn pozna zainteresowaną poważnym związkiem kobietę, inte-

resuje mnie wyłącznie seks bez zobowiązań”.  

Hipotetycznie, w obydwu przypadkach taka sytuacja mogłaby odpo-

wiadać potrzebom literalnie prawie każdego. Bezpieczny rodzinny 

samochód wybieraliby ojcowie rodzin, a jednocześnie żądni sporto-

wych emocji single ustawialiby się w drugiej kolejce u dealera po do-

kładnie ten sam pojazd. Podobnie z randkowym anonsem – teoretycz-

nie odpowiada oczekiwaniom i potrzebom prawie każdej kobiety.   

W rzeczywistości jednak przekaz skierowany do wszystkich trafia do 

nikogo. Dawane obietnice są nieszczere, niespójne i niemożliwe do 

spełnienia. Nie da się sprzedawać wszystkiego, być wszystkim, mówić 

do wszystkich i komunikować wszystkiego – z czegoś trzeba zrezygno-

wać, to także jedna z podstawowych zasad marketingu.  

Dlatego też tak istotną sprawą jest określenie profilu swoich klientów. 

Oferta, sposób i kanały komunikacji, strategia – wszystkie te elementy 

różnić się będą w zależności od danej grupy docelowej. Przecież osiem-

dziesięcioletnia babcia, nastolatek z prowincji, młoda mama i zamożny 

mieszkaniec aglomeracji w średnim wieku całkiem inaczej podejmują 

decyzje zakupowe, porozumiewają się innym językiem, korzystają z 

innych kanałów komunikacji i poszukują zgoła odmiennych wartości. 

Strategia marketingowa i jej implementacja odzwierciedlać muszą 

preferencje klientów, nie wystarczy po prostu przemawiać „do wszyst-

kich” z piedestału firmy – ze swoimi pożądanymi nabywcami trzeba 

komunikować się w uznawany przez nich sposób i na ich warunkach. 
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Fundamentalny fundament 

Według różnych źródeł średnio co 70 sekund powstaje w Polsce nowa 

firma. Od strony operacyjnej założenie firmy jest proste i, w przypadku 

działalności gospodarczej osoby fizycznej, bezpłatne. Wprowadzania 

marzenia o własnym biznesie w życie nie powinno się jednak zaczynać 

od „wymyślenia” pomysłu na firmę i rejestracji działalności, to stanowi 

zwieńczenie dzieła. Budowy domu przecież nie rozpoczyna się od za-

wieszenia wiechy na dachu, ale od postawienia fundamentów. Funda-

ment przedsiębiorstwa zbudowany jest między innymi z wizji, misji i 

strategii, z kolei opracowanie tych wymaga wcześniejszych badań, 

analiz i zgromadzenia danych w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej 

jakości.  

Dopiero dysponując obszerną wiedzą o rynku, grupie docelowej i kon-

kurencji możliwe będzie przygotowanie i wdrożenie strategii. Nie ozna-

cza to wcale, że wystarczy raz ją opracować, ustawić kompas i włączyć 

autopilota, w myślach kalkulując zyski i lawinowo rosnące rynkowe 

udziały. Wręcz przeciwne – wymagane jest ciągłe analizowanie sytuacji 

i dokonywanie odpowiednich korekt, dostosowywanie do zmieniają-

cych się uwarunkowań zewnętrznych.  

Prowadzenie firmy, która miast zaspokajać potrzeby rynkowe zaspoka-

ja potrzeby swoich szefów nie jest wykonalne – podejmowanie decyzji 

w oparciu o założenie „rynek to ja”, a więc to co podoba się mi spodoba 

się i rynkowi, oznacza wielkie ryzyko. Równie karkołomne jest opiera-

nie decyzji biznesowych wyłącznie na danych z przeszłości czy schema-

tach działań konkurencji. Jeśli firma nie będzie odpowiadać na potrzeby 

klientów, to w najlepszym przypadku zmieni się w: 
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 „hobby, do którego muszę dokładać. Przytrafiają się takie dni, kiedy nie 

mam ani jednego klienta (…) Miejsce prowadzę z sentymentu, to jest 

skansen, ale nie mam pomysłu co z tym zrobić.” 

Ale wtedy jej działalność traktować należy wyłącznie „hobbystycznie” i 

finansować ze środków zewnętrznych. Tak, jak w przypadku powyż-

szych cytatów właścicieli funkcjonujących wciąż… wypożyczalni vi-

deo17,18.  

Klient nasz konkurent 

Do skutecznego konkurowania na rynku naprawdę niepotrzebna jest 

„najtańsza oferta”. Wymagana jest za to solidna wiedza o tym kto (gru-

pa docelowa), gdzie (kanały dystrybucji) i dlaczego (potrzeba zakupo-

wa i wyróżnik oferty) kupuje (lub miałby kupować) nasz produkt czy 

usługę. 

Warto przy tym pamiętać, że sprzedaż usług różni się diametralnie od 

sprzedaży towarów – usługi nie można pokazać. Klient nie porówna 

dwóch usług w sposób, w jaki konfrontuje dwa różne produkty, kiedy 

możliwe jest zaangażować wielu zmysłów – da się czegoś dotknąć, 

spróbować, zobaczyć czy powąchać. Wybierając nowy samochód można 

dotknąć tapicerki, chwycić kierownicę, poczuć emocje z jazdy, zobaczyć 

głębię lakieru. Nie da się jednakże dotknąć porady prawnej, skosztować 

kursu językowego, zobaczyć usługi księgowej czy powąchać remontu 

łazienki. Wszystkie te usługi nie tylko są niematerialne, ale i faktycznie 

                                                            
17 http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,pamietacie-wypozyczalnie-kaset-video-
niektore-jeszcze-dzialaja,117124.html  
18 
http://wyborcza.pl/1,75248,15589748,Szef_ostatniej_wypozyczalni_wideo__Moze_najme
_sie.html 
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nie istnieją – aż do czasu ich wykonania. Kiedy produkt ulega awarii i 

przestaje prawidłowo funkcjonować, bardzo szybko można ten fakt 

odkryć – jeśli wkrótce po zakupie nowego samochodu przestanie na 

przykład działać sterowanie radiem w kierownicy, to felerny element 

zostanie wymieniony na nowy, najprawdopodobniej na gwarancji.  

Co jednak, gdy po usłudze strzyżenia i modelowania włosów rezultaty 

są niezadowalające? W jaki sposób skorzystać z gwarancji i z jakiej 

gwarancji – przecież „podobanie się” jest pojęciem subiektywnym i 

bardzo indywidualnym. Jak bez znajomości języka obcego upewnić się, 

że usługa tłumaczeniowa została wykonana poprawnie i skąd wziąć 

pewność, iż uzyskana porada prawna była na najwyższym możliwym 

poziomie? Usługi są segmentem pełnym obaw o faktyczny rezultat 

dawanej przez markę obietnicy.  

Harry Beckwith w swojej książce poświęconej w całości marketingowi 

usług19 wskazuje na dodatkowy problem z nimi związany – problem 

konkurencji. Producent samochodów doskonale wie, kim są jego kon-

kurenci. Gdy klient szuka na przykład reprezentacyjnego samochodu o 

określonych parametrach, to skieruje swoją uwagę w stronę 3-4 marek 

i spośród nich dokona wyboru. Nie zamknie się w garażu ze spawarką, 

zestawem kluczy i podręcznikiem „Limuzyny dla opornych”, by po 

miesiącu dumnie wyjechać własnoręcznie wyklepanym samochodem z 

segmentu F.  

Sprawa prezentuje się inaczej w przypadku usług – konkurencję dla 

firmy stanowić może sam potencjalny klient. Zamiast wizyty u fryzjera 

kobieta na przykład rozważa własnoręczne zafarbowanie włosów, a 

mężczyzna skorzystanie z maszynki elektrycznej. Przed oddaniem 

                                                            
19 Niewidzialny dotyk, Harry Beckwith, Gliwice 2006 
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skórzanej kurtki do renowacji klient zastanawia się nad użyciem prepa-

ratów do czyszczenia i konserwacji skóry, a decyzję o zamówieniu 

sprzątania domu poprzedzają rozważania nad osobistym wykonaniem 

tej czynności.  

Paradoks konkurowania z własnym klientem dotyczy także sfery usług 

B2B – wynajęcie firmy HR kontra przeprowadzenie procesu rekrutacji 

pracowników przez właściciela, korzystanie z usług biura rachunkowe-

go albo prowadzenie księgowości we własnym zakresie, zlecanie pisa-

nia tekstów copywriterowi vs. samodzielne ich redagowanie. Tego typu 

przykładów jest wiele. Nie tyle idzie więc o samo dokonanie wyboru 

konkretnego dostawcy usługi, co o podjęcie decyzji o skorzystaniu z 

oferty zewnętrznej jako takiej.   

Koronny przykład problematyki usług stanowi marketing – bardzo 

często w mikro- i małych firmach realizowany jest wewnętrznie i „przy 

okazji” innego stanowiska, a równie często nie zajmuje się nim nikt. 

Zlecenie marketingu firmie zewnętrznej obarczone jest dużą niepewno-

ścią co do efektu i dodatkowo zablokowane brakiem przekonania, że 

może to przynieść jakieś rezultaty, o trudnościach w sprecyzowaniu 

oczekiwanych rezultatów nawet nie wspominając. Brak świadomości, 

że można (i trzeba) inaczej przekłada się na antyrynkowe zachowania 

mikro- i małych przedsiębiorców, a te z kolei powodują mniejszą efek-

tywność działania firm, a więc i niższą rentowność. Niższa rentowność 

w konsekwencji oznacza mniej środków inwestycyjnych, co w efekcie 

odsuwa możliwości skorzystania z zewnętrznych dostawców usług na 

dalszy plan. Kwadratura koła w najczystszej postaci. Zaczątkiem zmiany 

w sektorze MSP niech więc będzie uzmysłowienie sobie wzorem Sokra-

tesa „wiem, że nic nie wiem” – i skorzystanie z wiedzy marketerów. 
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Wróżba sukcesu 

Na prawo patrz! 

Wspominałem już wcześniej, że między innymi z powodu „jednomar-

kowości” przeważającej wśród polskich małych firm do sprawy nazwy 

dla firmy / marki podejść trzeba z dużą starannością. 

Brak negatywnych czy komicznych skojarzeń związanych z nazwą to 

nie jedyny aspekt, na jaki trzeba zwrócić uwagę. Niezwykle ważny ele-

ment stanowi bezpieczeństwo prawne nazwy, zarówno chroniące przed 

nieuczciwą konkurencją jak i zabezpieczające prawa innych osób. Mowa 

tak o zdolności rejestrowej nazwy, jak i o odpowiednich przepisach 

prawa.  

Nazwa nie może naruszać praw innych podmiotów, zarówno gdy jakiś 

przedsiębiorca uzyskał już wcześniej prawo ochronne, jak i na podsta-

wie odpowiednich przepisów kc lub u.z.n.k. Nazwa nie może wprowa-

dzać w błąd m.in. co do tożsamości przedsiębiorstwa, przedmiotu dzia-

łalności lub miejsca działalności przedsiębiorcy, jego osoby czy źródeł 

zaopatrzenia. Używanie identycznej lub łudząco podobnej nazwy w 

konsekwencji oznaczać może poważne i kosztowne kłopoty, z odpo-

wiedzialnością karną włącznie.  
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Zdolność rejestrowa nazwy oznacza, że możliwe jest zarejestrowanie jej 

jako znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Istnieje kilka form 

znaków towarowych, dających możliwość uzyskania ochrony tak na 

znak słowny (wyrazy, slogany, zdania), słowno-graficzny (połączenie 

elementów słownych i graficznych) jak i znak graficzny (rysunki, orna-

menty). To nie wszystko, jako znak towarowy chronić można także 

kompozycje kolorystyczne, melodie, sygnały dźwiękowe, formy prze-

strzenne, domeny internetowe. Uzyskanie prawa ochronnego w Urzę-

dzie Patentowym oznacza nabycie wyłącznego prawa do komercyjnego 

używania znaku towarowego na terenie Polski. Okres ochronny wynosi 

10 lat od daty zgłoszenia i może być wydłużony o kolejne 10 lat pod 

warunkiem spełnienia odpowiednich kryteriów, m.in. złożenia wniosku 

przed upływem okresu ochronnego oraz uiszczenia związanej z prze-

dłużeniem ochrony opłaty.       

Warto pamiętać – nawet jeżeli nazwa nie zostanie zarejestrowana jako 

znak towarowy, podlega ona ochronie w oparciu o odpowiednie przepi-

sy kodeksu cywilnego lub ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-

cji.  

Jeśli Polska to za mało i celem działalności jest cała Europa, to ze zgło-

szeniem wystąpić można od razu do Urzędu ds. Harmonizacji Rynku 

Wewnętrznego (OHIM) w Hiszpanii. Uzyskanie wspólnotowego prawa 

ochronnego obejmuje także terytorium Polski (nie trzeba dokonywać 

odrębnego zgłoszenia w UP RP) i również przyznawane jest na 10 lat od 

daty złożenia wniosku, z możliwością przedłużenia na kolejne 10 lat. 

Uzyskane prawo ochronne uprawnia do wyłącznego używania znaku 

towarowego na terenie Unii Europejskiej, a wszelkich formalności do-

konać można zdalnie – wystarczy wysłać dokumentację faksem, pocztą 

lub złożyć za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.  
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Prawo do ochrony znaku towarowego poza terytorium Unii Europej-

skiej przyznawane jest w oparciu o Porozumienie Madryckie i Protokół 

do Porozumienia Madryckiego, a administracyjną obsługą procedury 

zajmuje się Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 

(WIPO). Tym razem wymagane jest wcześniejsze dokonanie zgłoszenia 

lub uzyskanie ochrony znaku towarowego (w zależności od trybu ubie-

gania się o ochronę międzynarodową) w urzędzie pochodzenia, a do-

piero potem rozszerzenie jej za pośrednictwem WIPO na wybrane kraje 

spoza Unii Europejskiej.     

Omen 

Bezpieczeństwo prawne jest kluczowe, ale nie tylko na nim opierać 

należy decyzję o wyborze nazwy. W jednej z publikacji opisywałem 

ciekawy przypadek z rodzimego rynku, sprawa na styku administracji 

publicznej i biznesu, a więc z zasady interesująca dla nas wszystkich. 

Otóż w jednej z opolskich gmin zlokalizowano kilka ujęć wody zminera-

lizowanej, znajdujących się u podnóża Gór Rychlebskich. Poszukiwania 

inwestora chętnego do wyłożenia środków na stworzenie infrastruktu-

ry i uruchomienie rozlewni trwają w najlepsze, a w międzyczasie doko-

nano wyboru nazwy dla wody – „Woda z Łąki”. Jak tłumaczył wójt gmi-

ny, Łąka to nazwa wsi, w której zlokalizowane są ujęcia, stąd taka na-

zwa dla wody mineralnej.  

Woda z łąki – czy jest czysta, świeża, zdrowa, orzeźwiająca i przejrzy-

sta? Czy raczej woda z łąki to ta zalewająca łąki i pola, tworząca mokra-

dła, która potem stoi i powoli wsiąka w ziemię, zostawiając błoto i za-

nieczyszczenia? Czy na myśl o wodzie z łąki ma się ochotę po nią się-

gnąć, by ugasić pragnienie? Wystarczy spojrzeć na sprawę nazwy dla 
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wody z innej perspektywy, nawet jeśli podkreślenie lokalizacji ujęć 

miałoby stanowić z jakiegoś względu priorytet – czy bardziej pozytyw-

ne skojarzenia przynosi woda łąkowa czy woda złota? Co przywodzi na 

myśl czystość, wartość, bogactwo składników – łąką czy złoto? Inne 

określenie na Góry Rychlebskie to właśnie Góry Złote. I gdyby pójść tym 

tropem, bez dokonywania jakiejkolwiek szerszej analizy czy badań, 

pierwsze co przychodzi na myśl to „Złota Woda”.  

„Woda z Łąki” czy „Złota Woda” – która bardziej zachęca do skosztowa-

nia, za którą jest się skłonnym zapłacić więcej, która obiecuje zdrowie i 

orzeźwienie? Po którą butelkę chętniej sięgnie się do sklepowej półki? 

Nazwa dla firmy (a więc marki) to poważna decyzja, w końcu nazwa 

jest jedną z pierwszych cech, z jaką styka się klient. Nazwa stanowi 

pewną wskazówkę, obietnicę, niesie pewien ładunek emocji i właściwo-

ści. Już starożytni Rzymianie twierdzili, że imię jest wróżbą – nomen 

omen.  

Spróbuj wyobrazić sobie, że właśnie poznajesz Basię. Widzisz ją po raz 

pierwszy – wyobraź sobie jak wygląda, jak mówi, jak się zachowuje, jak 

pachnie, w co jest ubrana, jaką jest osobą. A teraz wyobraź sobie, że 

poznana moment temu Basia przedstawia się jako… Czesława. Jak wy-

gląda Czesława, jak się zachowuje, jak pachnie, co ma na sobie, jakiego 

języka używa, kim jest? Jak bardzo zmieniło się wyobrażenie o tej oso-

bie, gdy tylko Basia okazała się Czesławą? A przecież zmieniło się „tyl-

ko” imię.    

Nie inaczej dzieje się w przypadku nazw marek, firm. O pokutujących 

wciąż praktykach „polskiej myśli nazewniczej” już kiedyś pisałem – 

magiczna formuła na nazwę dla każdej firmy mogłaby zabrzmieć ni-

czym przepis na tajemną miksturę: 
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„o pełni księżyca weź pół swego imienia, dobierz pół swojej branży, 

dodaj –pol”  

albo  

„gdy pełnia na niebie, weź swą branżę i podziel na równe części, dodaj 

szczyptę  imienia, dolej kilka kropli –ex”.  

I z kociołka czarownicy od razu wyskakują Marbudex’y,  Transdarex’y, 

Zbigpol’e, Budokrusz’e, Agroexpol’e i inne potworne owoce czarnej 

magii nazewniczej. Choćby taki Nagrobexpol oferujący, jak sama nazwa 

wskazuje, nagrobki oraz parapety i… kuchenne blaty. Obiad przygoto-

wany na Nagrobexpolu – aż ślinka cieknie! 

Historia pokazuje, że i bez namingowych czarów osiągnąć można wyso-

ki poziom zadziwienia pomysłowością w doborze nazw – na przykład 

Tandeta to nazwa centrum handlowego z Krakowa, Penetrator zaś to 

pochodzący także z Grodu Kraka… dom maklerski (oba już nie istnieją). 

Do wybuchu radości doprowadzi też wesoła twórczość w zakresie 

nazwy dla serwisu analizatorów gazu – Analgaz. Umarłych ze śmiechu 

pochowa Grobo-Kop, a o późniejszy porządek w miejscu pochówku 

zadba zajmująca się usługami cmentarnymi firma... Pogrzebacz20. Spra-

wa poważna, a śmiać i tak się chce.    

Osram to światło 

Przed wyruszeniem do urzędów i na podbój całego świata, a przynajm-

niej krajów ościennych, warto zatem jeszcze raz dokładniej przyjrzeć 

się wybranej nazwie. Czy ma szansę stanąć w szranki poza granicami 

                                                            
20 Niektóre z wymienionych są nieaktywne – wersje archiwalne ich stron zostały przeze 
mnie zweryfikowane. 
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swojej ojczyzny? Czy aby na pewno zainteresowani zakupem uszczelek 

i uszczelnień zagraniczni kontrahenci nie połamią języka wymawiając 

nazwę Szczelinex?  

I odwrotnie – czy dana nazwa przypadkiem nie oznacza czegoś diame-

tralnie innego w obcym języku? Na tym polu zdarza się dużo mało po-

ważnych gagów, co i całkiem sporo konkretnych namingowych wpadek, 

poczynając od Dove oznaczającego po włosku „gdzie to jest?”, po znany 

nam doskonale przypadek Osram czy równie znany przykład jeżdżące-

go onanisty (Pajero). Nawet IKEA nie uniknęła kilkukrotnych potknięć, 

nazywając swoje meble m.in. Jerker (ang. jerk) i Fartfull (ang. fart full), 

a wprowadzona na niemiecki rynek lokówka Clairol Mist Stick wsadziła 

prawdziwy kij w… nie, nie w mrowisko… w gnój. Właśnie to znaczy po 

niemiecku „mist”.    

Samo przejrzenie słownika nie wystarczy. Parafrazując pewne powie-

dzenie – naming tkwi w szczegółach. Pod kątem ewentualnych kolizji 

rozpatrzeć należy więc także wymowę. Z pozoru świetny slogan amery-

kańskiej firmy Wang Computer „Wang cares” nie przyjął się w Wielkiej 

Brytanii – czytany na głos brzmiał jak „wankers”, określenie nader 

nieparlamentarne, a niewystępujące w amerykańskim angielskim. Z 

brzmieniem na bakier na anglojęzycznych rynkach były także Faktum i 

Fukta, produkty IKEA. Również Trekstor, niemiecki producent elektro-

niki zmierzył się z problemem, nomen omen, brzmienia – wzorem innej 

znanej firmy  nazwę swego odtwarzacza mp3 rozpoczął od „i”, następ-

nie dodał muzyczny „beat”, całość zakańczając „blaxx”, dla podkreślenia 

koloru sprzętu. Tak narodził się i.beat.blaxx – co po angielsku  brzmiało 

jak „biję czarnych”. Po kontrowersjach i oskarżeniach o rasizm produ-

cent bardzo szybko zdecydował się na zmianę nazwy, stawiając na 

samo Blaxx, dla odmiany pisane wielką literą.   



Wróżba sukcesu                                                                                                                                                  26 
 

Mateusz Woźniak | 70 sekund do własnej firmy, wydanie II 
 

Zrządzenie losu 

Nawet pomimo zachowania najwyższej nazewniczej staranności mogą 

przydarzyć się sytuacje całkowicie niezależne, które zupełnie wywraca-

ją świat nazwy i marki do góry nogami. Tak właśnie było z marką cu-

kierków dietetycznych, obecną na rynku od późnych lat ’30 ubiegłego 

wieku – gdy w latach ’80 wybuchło AIDS, sprzedaż tych cukierków 

poleciała w dół o ponad 50%. Cukierki nosiły nazwę Ayds, do złudzenia 

przypominającą śmiertelną chorobę zarówno w zapisie, jak i wymowie. 

W konsekwencji najpierw nazwa została zmieniona na Diet Ayds 

(Aydslim na rynku brytyjskim), a następnie marka została wycofana. 

Swoją drogą zmiana nazwy z „aids” na „dietetyczne aids” nie wydaje się 

być najlepszym z namingowych posunięć. 

Jedna z podobnych niezależnych sytuacji wydarzyła się na naszym 

podwórku w związku z niedawną aferą parabankową – gdański Amber 

Gold oferował oszukańcze lokaty w złocie, podczas gdy koszalińska 

spółka o identycznej nazwie zajmowała się usługami call center. Gdy 

sprawa gdańszczan nabierała tempa i rumieńców, ilość problemów 

związanych z posługiwaniem się nazwą identyczną z nazwą parabanku, 

by wymienić tylko roszczenia klientów i problemy z pozyskiwaniem 

finansowania, tak się nawarstwiła, że w Koszalinie zdecydowano się na 

zmianę nazwy. Dodatkowego smaczku dodaje fakt, iż to właśnie kosza-

liński podmiot był pierwszy na rynku i to także on posługiwał się do-

meną .pl ze swoją nazwą, nie uchroniło to go jednak przed konieczno-

ścią jej zmiany. Echa tej niegdyś głośnej afery już cichną, o czym świad-

czyć może założona we wrześniu 2014 działalność gospodarcza pod 

nazwą P.H. Amber Gold. Oby tylko to P.H. nie przekształciło się w praw-

dziwego pecha. 
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Nie tylko nazwa identyczna do nazwy innego podmiotu może sprawiać 

kłopoty, zbytnie podobieństwo nazw jest także zjawiskiem niepożąda-

nym. Dokładnie takim problemom sprostać musiała jedna z polskich 

spółek akcyjnych – chciała ona uniknąć zbieżności nazw z pewnym 

światowym gigantem. Polska spółka działała w branży systemów in-

formatycznych już od końcówki lat ’80 XX wieku, jednak klienci niezna-

jący początków działalności firmy w jej nazwie MacroSoft dopatrywali 

się naśladownictwa młodszego Microsoftu. Niechciane i niecelowe 

podobieństwo zaważyło na decyzji o dokonaniu procesu renamingu, a 

ten przełożył się na wzrost akcji firmy o dwucyfrową wartość w ciągu 

niespełna miesiąca od zmiany nazwy.  

Czy ktoś jeszcze wątpi w siłę i rynkową moc nazw?  

Okazuje się, że tak. Na przykład właściciele firm Majkrosoft, Amejzon i… 

Srutututupęczekdrutu (nazwa zmieniona w styczniu 2014 na Sru). By 

było ciekawiej, podstawowe PKD Sru to „restauracje i inne placówki 

gastronomiczne”. Sma… eee… srucznego!     

Powiat Łękołody 

Używanie jako nazwy nazwiska właściciela czy nazwy miejscowości 

również obarczone jest sporym niebezpieczeństwem. Nie tylko powsta-

łe w ten sposób zestawienia mogą prezentować się dość niefortunne na 

rodzimym rynku, dla nazwisk przywołując choćby przykłady Kupska  

(wytwórnia wyrobów gastronomicznych) czy bieliźniarski Sutex 

(pierwsze litery nazwiska i „tex” od tekstyliów), a dla nazw miejscowo-

ści masarnię Stolec albo kiełbasę z Łysych; ale też za granicą przysporzą 

sporych kłopotów i niepotrzebnych komplikacji.  



Wróżba sukcesu                                                                                                                                                  28 
 

Mateusz Woźniak | 70 sekund do własnej firmy, wydanie II 
 

Pierwszą jest trudność w zapisaniu, wymówieniu i zapamiętaniu nazwi-

ska czy nazwy miejscowości poza ich ojczyzną. Przykładów nie trzeba 

szukać daleko, wystarczy pochylić się nad zagranicznymi firmami 

wprowadzonymi do Polski.  

Na start weźmy utworzoną początkiem XX wieku we Francji spółkę, po 

dzień dzisiejszy noszącą nazwę złożoną z nazwisk jej założycieli. Spółka 

została powołana do życia przez panów nazywających się Henry Berge-

rat i Francis Monnoyeur. Od końcówki lat ’90 marka Bergerat Monnoy-

eur jest obecna w Polsce. Na szczęście posługuje się skróconym adre-

sem internetowym, złożonym z pierwszych liter nazwiska każdego z 

założycieli, przedzielonych myślnikiem. Są jednak sytuacje, gdy opero-

wać trzeba pełną nazwą firmy, choćby podając dane do faktury. L-I-T-E-

R-A-Z-A-L-I-T-E-R-Ą.  

Beztroską w podejściu do nazewnictwa wykazał się także niemiecki 

przedsiębiorca Paul Schockemöhle, były jeździec sportowy i medalista. 

Jego spółka z o. o. funkcjonuje w Polsce pod pełną nazwą składającą się 

z imienia, nazwiska i wyrażenia Logistics Polska. Akurat na ten przypa-

dek nazewniczy natknąłem się kiedyś całkowicie mimowolnie, gdy 

podczas jazdy autostradą ciężarówka ciągnąca naczepę tej firmy zaje-

chała mi drogę na lewym pasie. Można więc powiedzieć, że nazwa do-

słownie rzuciła mi się w oczy, albowiem te razem z głową znalazły się 

wyjątkowo blisko przedniej szyby podczas hamowania. Nie zmienia to 

jednak faktu, że nie byłem w stanie tej nazwy zapamiętać, a późniejsze 

odszukanie firmy w internecie wymagało sporego zaangażowania i 

udało się tylko dzięki zapamiętaniu nazwy małej polskiej miejscowości, 

w której ma ona siedzibę.  Jakby tego było mało, w swojej polskiej do-

menie internetowej spółka stosuje zasady niemieckiej pisowni, ö zastę-

pując przez oe. Na szczęście w adresie www zrezygnowano z posługi-
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wania się pełną nazwą przedsiębiorstwa, zadowalając się samym na-

zwiskiem. Jednocześnie nie zabezpieczono domeny z najbardziej intu-

icyjną dla naszego kraju wersją z ö zastąpionym o, podwójnie utrudnia-

jąc życie wszystkim pragnącym trafić na stronę internetową firmy. A jak 

tę nazwę wymówić? Na myśl od razu przychodzi kultowa scena równie 

kultowego filmu – Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, Chrząszczyżewoszy-

ce, powiat Łękołody. Powodzenia! 

Są też sytuacje, w których nazwisko właściciela z powodów czysto 

obiektywnych nie powinno być używane w nazwie przewidzianej do 

działania globalnie – by wymienić tylko przypadki klinik doktora Kurwa 

z Kalifornii, dealera samochodowego Auto-Burak czy chicagowskiej 

spółki agentów nieruchomości Medina-Oszust.  

Z powyłamywanymi nazwami 

Na nieszczęście problem trudności w wymowie, zapisie czy zapamięta-

niu nazwy nie dotyczy tylko przypadków globalnej ekspansji. Istnieje 

sporo nazw przeznaczonych wyłącznie na rynek polski, które mimo 

tego  nie grzeszą łatwością użytkowania. Chociażby wymieniony już 

wcześniej Szczelinex, przyprawiający nawet posługujących się językiem 

polskim jako ojczystym o wzmożone działanie ślinianek.  

Do takich problematycznych nazw zaliczyć można m.in. wariacje z C i K, 

X i KS, TH i T: Comp czy Komp, Max czy Maks, Thermo czy Termo. Wy-

starczy wymieszać podane przykłady ze sobą: Thermomax, Termomax, 

Termomaks i Thermomaks. Dodajmy też wersję z myślnikiem: Thermo-

max, Termo-max, Termo-maks, Thermo-maks.  
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A teraz pozostaje już tylko głośne powtarzanie i literowanie, powtarza-

nie i literowanie, powtarzanie i literowanie tak, jak trzeba będzie to 

robić za każdym razem podczas podawania takiej nazwy. Należy też 

pamiętać, że w zależności od formy prowadzonej działalności prócz 

nazwy podawać też będzie trzeba swoje imię i nazwisko, imiona i na-

zwiska wspólników czy formę prawną firmy. Może powstać z tego cał-

kiem spory rebus.   

Obok zagadnień związanych z fonetycznym aspektem nazwy, a więc 

łatwością jej wymówienia i prawidłowego usłyszenia ważne jest także 

sprawdzenie, jak prezentuje się ona zapisana. Warto wypróbować kilka 

wariantów zapisu – od wielkiej litery, wielkimi literami, od małej litery, 

małymi literami, kursywą, większą i mniejszą czcionką; jeśli nazwa 

składa się z 2 lub więcej wyrazów to sprawdźmy zapisanie ich łącznie, a 

jeśli nazwa jest długa przyjrzyjmy się jej akronimowi. Rezultaty mogą 

być ciekawe.  

By nie pozostawać gołosłownym: Regionalna Agencja Poszanowania 

Energii to nazwa dość rozbudowana, w adresie internetowym stosowa-

ny jest więc jej uroczy skrót złożony z pierwszej litery każdego wyrazu 

–  zestawione razem litery tworzą słowo w języku angielskim oznacza-

jące… gwałt. Domena ldea.co.uk na pierwszy rzut oka to po prostu idea, 

gdy jednak zmienimy sposób zapisu na wielkie litery naszym oczom 

ukaże się LDEA, akronim nazwy brytyjskiej  organizacji Liberal Demo-

crat Education Association. Aby unieszkodliwić groźnie brzmiące „war 

zone” i odebrać mu całkowicie pierwotne znaczenie wystarczy usunąć 

spację pomiędzy wyrazami – od razu ze strefy wojny przenosimy się w 

świat piwa. W zależności od wybranego fontu21 i jego wielkości warn 

coraz bardziej upodabniać się będzie do wam (rn > m), a niewinna 

                                                            
21 Tak, to poprawnie! 
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MOC2 po przeobrażeniu w MOC2 zacznie niebezpiecznie przypominać 

nazwę płynnej substancji wydalanej z organizmu. Skoro o tym mowa – 

udajmy się do Laboratorium Analiz Medycznych, skracającego swą 

pełną nazwę i adres internetowy do postaci analmed. Mimo humory-

stycznego akcentu zapamiętanie adresu www powyższego NZOZU jest 

dziecinną wręcz igraszką w porównaniu do domeny .pl alablaboratoria, 

używanej przez spółkę o takiej właśnie, choć pisanej oddzielnie, nazwie.  
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W3 

W jakim celu ktokolwiek miałby „moc do kwadratu” przekształcać w 

MOC2, zamiast po prostu używać moc2 czy MOC2 – otóż z powodu tech-

nicznych ograniczeń dotyczących domen internetowych. Choć przeglą-

darki prezentują adresy zapisane małymi literami, to są jednakże sytu-

acje, w których adres zostanie przedstawiony wielkimi literami i nie 

będzie na to żadnego wpływu. By tak się stało, wystarczy na przykład 

udostępnić link na Facebooku – pod każdą z miniatur kierujących do 

zewnętrznej strony www znajduje się adres domeny głównej, przed-

stawiony w całości wielkimi literami22.   

Zresztą domenowe wpadki, wynikłe z nieuważnego wyboru nazwy 

firmy/marki, są prawie tak stare jak pierwsza domena, mająca już 30 

lat23!  

Jeden z bardziej znanych przykładów takiej domenowej wtopy to  

penisland.net – zamiast wyspy z długopisami (pen island) powstało coś 

w rodzaju  ziemi penisa (penis land). Mimo faktu, że nowe logo i claim 

 

                                                            
22 Jeśli sprawdzasz na fanpage którego jesteś administratorem, musisz się wylogować. Jeśli 
zaś na fanpage, który lubisz czy na profilu prywatnym, od razu widać 
23 Pierwszą zarejestrowaną domeną (przez odpowiedni proces DNS) był symbolics.com 
(15.03.1985), natomiast pierwszą utworzoną domeną nordu.net (01.01.1985) 
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prezentowany na stronie podkreślają, co naprawdę „autor miał na 

myśli”,  

 
 

 

to nie sposób jednak pozbyć się wrażenia, że pierwsze skojarzenie było 

jak najbardziej trafne – kształty palmy jakby trochę ludzkie, a sposób 

zapisania sloganu przywołuje uśmiech, wyglądając bardziej na „twój 

penis, nasz interes”.  

Fantazyjny wynik otrzymali również twórcy nazwy skrawek IT (IT 

scrap) – zapisana łącznie w formie domeny itscrap.com sama „czyta się” 

jako „to bzdura”. Witryna therapistfinder.com sugeruje wyszukiwanie 

zarówno terapeuty (therapist) jak i… gwałciciela (the rapist). Używane 

dywany (used rugs) albo stosowanie narkotyków (use drugs), taki 

wybór daje adres usedrugs.com. Agentów reprezentujących gwiazdy 

można znaleźć w serwisie Who Represents, gdy jednak zapiszemy te 

dwa słowa razem… whorepresents.com… Whore presents… No właśnie.  

Ostatnim smaczkiem niech będzie amerykańska fundacja Śmiech Dzieci 

(children’s laughter), która swoją domeną childrenslaughter.com ni-

czym zły klaun z filmów grozy przeistaczała się w Ubój Dzieci (children 

slaughter)24. Brrrr.  

 

                                                            
24 Niektóre z wymienionych stron są już nieaktywne – ich wersje archiwalne zostały przeze 
mnie zweryfikowane 
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AAAAtrakcyjny adres w centrum 

I pomyśleć, że w założeniu domeny internetowe powstały, by ułatwiać 

nam życie. Gdyby nie istniały, to rozmowa dwóch przyjaciółek o ich 

internetowych nawykach mogłaby wyglądać na przykład tak: 

 Codziennie rano sprawdzam 173.252.120.6. Kiedyś używałam 

jeszcze 195.93.178.5, ale dziś już nic ciekawego się tam nie dzie-

je. A Ty? 

 Ja czasem zaglądam na 173.252.120.6, ale dzień zaczynam zwy-

kle od sprawdzenia wiadomości. Wchodzę albo na 

213.180.141.140, albo na 212.77.98.9.  

I chociaż liczbę możliwych kombinacji numerów IP25 szacuje się na 

ponad 4 miliardy, to zapamiętanie ciągu cyfr nie jest tak proste jak 

posługiwanie się nazwami. Przynajmniej jeśli nie jesteś komputerem – 

im nie robi różnicy, czy w pasku przeglądarki wpisze się numer IP, czy 

nazwę domeny.  

Dzięki domenom adresy IP (jak 173.252.120.6) możemy zastępować 

bardziej przyjazną dla nas, ludzi, wersją (jak facebook.com). Domeny 

sprawiają też, że adres strony pozostaje taki sam także w przypadku 

zmiany numerów IP, spowodowanych na przykład przenosinami strony 

na nowy serwer czy korzystaniem z usług współdzielonych.  

Nie bez powodu więc domeny internetowe nader często bywają okre-

ślane „nieruchomościami XXI wieku” i porównywane  do atrakcyjnych 

lokalizacji w centrach miast. Analogia z nieruchomościami jest jak naj-

bardziej trafna – tak jak nieruchomości domeny są wyjątkowe (nie ma 

                                                            
25 IPv4 
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dwóch identycznych domen), tak jak nieruchomości dostępne są na 

rynku deweloperskim (rejestracje) i wtórnym (kupno zarejestrowa-

nych już adresów). Podobnie do nieruchomości domeny wymagają 

odprowadzania czynszu (przedłużanie na okres jednego lub wielokrot-

ności roku). Tak jak na rynku nieruchomości wybierać możemy pomię-

dzy zamieszkaniem w willi (domeny najwyższego poziomu), w bloku 

(domeny funkcjonalne lub regionalne) czy w pokoju na stancji (subdo-

meny firm hostingowych i aliasy typu prv.pl).  

Identycznie jak w przypadku nieruchomości najlepsze lokalizacje (na-

zwy domen) bywają dawno zajęte, a tłok w centrum powoduje po-

wstawanie nowych inwestycji na każdym wolnym skrawku ziemi lub na 

peryferiach miasta (nowe rozszerzenia). I wreszcie, identycznie jak w 

przypadku nieruchomości, rozpiętość cenowa pomiędzy poszczegól-

nymi „lokalizacjami” na rynku wtórnym może iść w setki tysięcy, a 

nawet dziesiątki milionów.  

Świat robi wrażenie 

Mimo że nie wszystkie transakcje na rynku wtórnym domen są jawne i 

dostępne, co jakiś czas pojawiają się informacje o dużych sprzedażach.  

Sprzedaż adresu shop.com za 3,5 miliona robi wrażenie… do czasu 

wymienienia transakcji casino.com za kwotę wyższą o 2 miliony. Dużo? 

Na zakup beer.com należałoby dołożyć kolejne 1,5 miliona, a na adres 

business z tą samą końcówką dorzucić jeszcze następne 500 tysięcy. 

Przy tych kwotach zakup VIP.com za niecałe 1,5 miliona to prawdziwa 

okazja, ale miał miejsce ponad 10 lat temu. Facebook też zdecydował 

się na ułatwienie życia swoim użytkownikom, pozyskując za 8,5 miliona 

domenę fb.com. Wszystko  to jednak blednie przy zrealizowanym za 11 
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milionów zakupie hotels.com czy opiewającej na 13 milionów transakcji 

z sex.com. Gdyby uwzględnić także sprzedaże domen z funkcjonującymi 

pod nimi serwisami, to z miejsca trzykrotnie przebijamy transakcję z 

sex’em – carinsurance.com zabrakło ledwie 300 tysięcy do osiągnięcia 

bariery 50 milionów (!), a sprzedaż insurance.com o ponad 500 tysięcy 

przebiła wartość 35 milionów… dolarów oczywiście. Kwoty wszystkich 

wykazanych tu transakcji dotyczą USD.  

W skali mikro 

Rynek wtórny w Polsce nie jest (niestety/stety) tak rozwinięty jak 

rynek domen globalnych. Nie ma się jednakże czemu dziwić, wystarczy 

porównać statystyki dotyczące domen w ujęciu światowym i te odno-

szące się do naszego kraju.  

Raport branżowy rynku domen26, dotyczący III kwartału 2014, mówi o 

284 milionach zarejestrowanych domen najwyższego poziomu27. Tylko 

domen .com i .net zarejestrowanych jest 130 milionów, a w badanym 

kwartale 2014 łączna liczba nowo zarejestrowanych .com i .net wynio-

sła prawie 9 milionów domen. To oznacza, że codziennie rejestrowa-

nych było więcej niż 95 000 nowych adresów w tych dwóch rozszerze-

niach!  

Liczba domen .eu w III kwartale 201428 dobiła do niespełna 3,9 miliona 

nazw, w tym samym okresie zarejestrowanych zostało nieco ponad 195 

tysięcy nowych adresów .eu.  

                                                            
26 The domain name industry brief, volume 11 – issue 4, Verisign, styczeń 2015 
27 Domeny globalne i domeny krajów 
28 EURID’S quarterly progress report, Third Quarter 2014, EURID 
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Teraz odnieśmy się do analogicznego okresu na rynku polskim – we-

dług raportu NASK29 liczba zarejestrowanych domen30 przekroczyła w 

III kwartale 2014 sumę 2,5 miliona, a liczba rejestracji nowych domen 

w tym okresie  wyniosła 250 tysięcy. To daje jakieś 2700 domen reje-

strowanych dziennie. Konkurencja spora, rejestrowania własnego adre-

su nie warto więc odkładać na potem – to, że domena była wolna godzi-

nę temu nie oznacza, że jest wolna nadal i będzie wolna za kolejne 4 

kwadranse. 

Rejestr .pl ze swoją liczbą zarejestrowanych domen w ogólnej klasyfi-

kacji31 plasuje się tuż za pierwszą dziesiątką, przeganiając nieznacznie 

Kanadę i Szwajcarię, ale ustępując Francji, Włochom, Rosji czy maleń-

kiej Holandii, legitymującej się średnią ponad 30 zarejestrowanych 

domen .nl na każdą setkę swoich obywateli. Palmę pierwszeństwa w 

Europie dzierżą Niemcy, posiadające prawie 16 milionów adresów w 

rejestrze .de.    

Z drugiej strony poziom odnowień w rejestrze .pl jest bardzo niski i 

przekracza minimalnie 60%, podczas gdy dla domen .eu wynosi ponad 

81%, a średnia odnowień dla domen krajowych w Europie przekracza 

nieznacznie 80%.  

.pl dla Polaków 

Według danych zawartych w raportach najpopularniejszą domeną w 

Polsce pozostaje .pl, drugie miejsce zajmuje .com.pl, tuż za nią plasują 

się .eu z depczącą mu po piętach .com, dalej są inne domeny funkcjonal-

                                                            
29 Q3 2014,  Szczegółowy raport NASK za trzeci kwartał 2014 roku, NASK 
30 Suma domen .pl, funkcjonalnych (np. com.pl) i regionalnych (np. .wroclaw.pl) 
31 Domain wire stat report, Edition 10, CENTR, grudzień 2014 
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ne i regionalne. Wskaźniki te korespondują z zestawieniem, jakie publi-

kowałem w pierwszej edycji „70 sekund do własnej firmy”. 

Tak więc dla firmy zamierzającej działać na polskim rynku posiadanie 

domeny .pl ze swoją nazwą (marką) stanowić powinno jeden z podsta-

wowych priorytetów. Końcówka .pl to pierwsze, co potencjalny klient 

intuicyjne doda do nazwy firmy podczas wklepywania adresu w prze-

glądarkę, jeśli tylko udało mu się wcześniej nazwę tę zapamiętać. Jeżeli 

pozyskanie domeny .pl jest niemożliwe to… najlepiej rozważyć inną 

nazwę dla swojej marki. Gdy takie rozwiązanie nie wchodzi w rachubę, 

drugim rozszerzeniem w rankingu popularności wśród Polaków jest 

.com.pl, hierarchia dla firmy działającej na rynku polskim mogłaby więc 

wyglądać tak: 

    

Nawet jeśli firma działa tylko lokalnie w obrębie miasta czy powiatu, a 

istnieje możliwość zarejestrowania domeny .pl, nie ma czasu na waha-

nie. Po pierwsze, jak już pisałem, jest to najbardziej intuicyjne dla Pola-

ków rozszerzenie, po drugie zabezpieczenie .pl umożliwi późniejszy 

rozwój w innych miastach, regionach czy na terytorium całego kraju.  

Porównajmy dwa czysto hipotetyczne adresy dla firmy zajmującej się 

myciem podłóg: myciepodlog.ustka.pl i myciepodlog.pl  

Kiedy mieszkaniec Wrocławia będzie poszukiwał w wyszukiwarce  

.pl |.com.pl 

domena funkcjonalna* 

.com | .eu 

.net | .info 
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usługi mycia podłóg, to czy kliknie w pierwszy adres? Nawet jeśli firma 

z Ustki już dawno rozszerzyła swoją działalność na cały kraj i wyskaku-

je w TOP3 na hasło „mycie podłóg Wrocław”, to jej domena implikuje 

prowadzenie działalności tylko w rejonie Ustki. A to oznacza, że przez 

posługiwanie się wadliwym adresem www będzie ona tracić klientów i 

pieniądze.  

Jeśli koniecznie podkreślana ma być regionalność (co przy pewnego 

typu branżach może stanowić zaletę), najrozsądniej zdecydować się na 

używanie duetu domeny .pl i domeny regionalnej, na przykład mo-

lo.sopot.pl i molosopot.pl – wiele osób stykających się z konstrukcją 

„nazwa-kropka-region-kropka-pl” intuicyjnie przełoży ją na „nazware-

gion-kropka-pl”.  

Gwiazdka * przy „domenie funkcjonalnej” ma za zadanie przypominać, 

że choć rozszerzeń domen funkcjonalnych jest całe mnóstwo, by wy-

mienić tylko .agro.pl, .atm.pl, .mil.pl, .nom.pl, .tm.pl czy .rel.pl, to warty-

mi uwagi są .com.pl, .net.pl, .info.pl, .org.pl, ewentualnie .edu.pl i .biz.pl.  

Przy czym trzeba pamiętać, że domena funkcjonalna zawsze będzie 

jedynie substytutem, zamiennikiem domeny .pl. Jeśli więc .pl jest nie-

możliwa do pozyskania, to zamiast (lub równolegle z posiadaniem) 

domeny funkcjonalnej warto rozważyć funkcjonowanie pod .eu, .com 

czy inną domeną globalną.  

Nie istnieją oczywiście żadne przepisy nakazujące czy zabraniające 

używania w danej branży czy na danym obszarze jakichś konkretnych 

rozszerzeń, trzeba jednak podejść do tematu z odpowiednią dozą logiki 

– klub nocny działający pod adresem goracekocice.edu.pl wyglądałby 

równie niedorzecznie, co strona osobista pod adresem adolf.ss, w do-

menie Sudanu Południowego. 
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Osadzony osądzony 

Skoro juz przy podlogach i goracych kocicach jestesmy – mam wraze-

nie, ze czegos im brakuje. Cos jakby było nie tak. Jakies pomysły? Oczy-

wiscie – IDN. 

IDN oznacza domeny z narodowymi znakami diaktrycznymi. Na dzień 

opublikowania wspominanego wcześniej raportu NASK stanowiły one 

około 2% rejestru .pl, licząc ponad 52,5 tysiąca adresów. Jeśli tylko 

polskie znaki diaktryczne występują w nazwie, posiadanie kompletu 

domeny nonIDN z domeną IDN to wymóg.  

Nie rekomenduję posługiwania się samą domeną IDN, ponieważ wiele 

osób instynktownie zastępuje polskie znaki diaktryczne ich odpowied-

nikami bez ogonków podczas wpisywania adresu w pasku przeglądarki. 

Oznacza to, że jeśli jedna firma posługuje się domeną pamięć.pl, a wer-

sja nonIDN (pamiec.pl) znajduje się w posiadaniu konkurencji, to swo-

imi działaniami reklamowymi pierwsza firma będzie mimowolnie na-

pędzała ruch na stronę swoich rynkowych rywali (na szczęście Instytut 

Pamięci Narodowej zabezpieczył sobie obie domeny).  

Poza tym istnieje cała rzesza osób, które nie mają możliwości (lub wy-

maga to od nich niepotrzebnych kombinacji) posługiwania się znakami 

narodowymi. Mając do wyboru wejście pod adres, który można po 

prostu „wklepać” ze swojej klawiatury, albo pod adres, w którym trzeba 

wstukać umlauty lub cyrylicę, co wybierzemy? No właśnie. 

Duet nonIDN i IDN będzie się ze sobą bardzo dobrze czuł, a dzięki jego 

zastosowaniu nikt już nie będzie musiał tłumaczyć klientom, że chodzi 
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o „łaska pana, ale bez polskich znaków”. Jedna mała kreseczka, a wielka 

roznica (nonIDN)… różnica (IDN).    

.COM with me 

Dla przeciętnego Amerykanina, Hiszpana czy Azjaty domena .pl jest tak 

intuicyjna, jak dla przeciętnego Polaka adres z rozszerzeniem .fo, nale-

żącym do Wysp Owczych. I właśnie dlatego w ekspansji na Europę 

pomoże .com lub .eu 

 

A podbój globalnych rynków znacznie ułatwią .com albo .net 

 

W obu przypadkach najlepiej w połączeniu z domenami narodowymi 

krajów, w których firma prowadzi działalność.    

 

.com 

.eu 

.net | .info 

pozostałe globalne  

.com 

.net 

.info 

pozostałe globalne  
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Domenowe.Rodeo 

Nie sposób nie zauważyć pojawienia się wielu nowych rozszerzeń do-

stępnych do rejestracji, by wymienić tylko .ninja, .marketing, .xyz, 

.rodeo czy .expert – z nielicznymi wyjątkami nie warto zawracać sobie 

nimi głowy. Domen nTLD jest całkiem sporo – dzięki nim można 

zjeść.kiwi, zrobić.tattoo, odwiedzić.berlin i być.cool. Aktualnie nTLD to 

ponad 240 rozszerzeń i kolejnych kilkanaście dostępnych w rejestracji 

wstępnej.      

Adres prawdziwy.expert,  facebook.ninja czy jestem.hiphop może i 

wygląda odjazdowo, ale jego rejestrację powinno poprzedzić zabezpie-

czenie analogicznych domen z odpowiednią końcówką, np.  

prawdziwyexpert.pl czy jestemhiphop.pl, w przeciwnym razie naj-

prawdopodobniej sporo ruchu ucieknie pod takie właśnie „staromod-

ne” adresy. 

Hackowanie domen jest coraz powszechniejszym zjawiskiem i zawsze 

w takim przypadku dobrze jest dodatkowo zabezpieczyć najbardziej 

intuicyjny „zwykły” odpowiednik. Zresztą w ogóle dobór odpowiedniej 

domeny, tak jak i nazwy firmy/marki, powinien być skorelowany z m.in. 

z grupą docelową – jeśli trzyma z technologią sztamę to z łatwością 

załapie del.icio.us, nie zaszkodzi jednak mieć na podorędziu delicio.us i 

delicious.com.  

Hackowanie domen to zawieranie w domenie i jej rozszerzeniu całego 

słowa, wyrażenia czy nazwy marki. Na przykład about.me, youtu.be, 

wspieram.to, inter.net, eska.tv, will.i.am czy rmf.fm.  
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Hakerzy z przypadku 

Zdarzają się też całkiem niezamierzone akty domain hackingu – szwaj-

carska firma Swissbit pierwotnie posługiwała się domeną swojego 

kraju, ostatecznie jednak ją porzucając i przechodząc z mocno dysku-

syjnego swissbit.ch32 (szwajcarska suka) na znacznie bezpieczniejszy 

swissbit.com.  

Skoro o niezamierzonym hackowaniu i wpadkach mowa – wpadkę, tym 

razem w warstwie wizualnej, zaliczyła pewna z czołowych sportowych 

marek, która jednej z linii swoich produktów nadała logo do złudzenia 

przypominające…  

Ale o tym za chwilę, jeśli już przy logo jesteśmy, to pora na… 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
32 Domena jest nieaktywna, ale jej abonentem nadal jest Swissbit AG.  
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Graficzne dopełnienie 

Każda marka czy firma potrzebuje oprawy wizualnej – logo, typografii, 

kolorystyki, projektu materiałów promocyjnych i informacyjnych, pro-

jektu strony internetowej i tak dalej.  

I tak jak ludzie, spotykając po raz pierwszy obcego człowieka, w ciągu 

kilku sekund podświadomie dokonują jego oceny na podstawie cech 

zewnętrznych (ubiór, postawa, mimika, gestykulacja), tak identyfikacja 

wizualna jest jednym z elementów, na podstawie których klienci pod-

świadomie dokonują oceny firmy czy marki.  

Element układanki 

Identyfikacja wizualna jest jedną z części tworzących wizerunek marki, 

stąd konieczne jest takie dopasowanie jej do pozostałych elementów, 

być zachować spójność na wszystkich płaszczyznach. Przedstawiając 

sprawę w dużym uproszczeniu i z jeszcze większą dozą humoru – jeśli 

fikcyjna firma „Skuteczny Brutal” obiecuje równie skuteczne negocjacje 

z dłużnikami, a w swojej palecie kolorów używa amarantowego, cykla-

menu, biskupiego i fuksji, w logo umieszczając czerwonego skorpiona, a 

w komunikacji posługując się językiem pełnym zdrobnień, typu „odzy-
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skujemy pieniążki” czy „restrukturyzujemy zadłużonka”, to… to i dalszy 

komentarz jest w zasadzie zbędny.  

Identyfikacja wizualna porządkuje „graficzną stronę” marki – określa 

logo, kolorystykę, krój pisma. W jej ramach tworzy się druki firmowe, 

identyfikatory, wizytówki, ale także ubrania firmowe dla pracowników 

czy oznakowanie biur i środków transportu. Identyfikacja to wszystkie 

te elementy, dzięki którym można rozpoznać markę. Marka to spójność 

oraz prawdziwość i identyfikacja wizualna jest jednym z elementów 

takie cechy tworzących, dlatego musi być zintegrowana i opracowana 

według pewnych kryteriów. Jak stworzyć dobrą identyfikację wizualną? 

Zatrudniając profesjonalistę.  

Profesjonalista wyjaśni, dlaczego potrzebne jest logo. Opowie, że logo 

może składać się z logotypu, sygnetu, również hasła. Wytłumaczy, że w 

znacznym uproszczeniu logotyp to napis, sygnet to rysunek/znak gra-

ficzny, a hasło ma dopełniać pozycjonowania marki. Profesjonalista 

objaśni też, dlaczego wszystkie kolory tęczy nie zawsze są dobrym 

pomysłem i wytłumaczy, z jakiego powodu najwygodniejsze jest logo 

wpisane w okrąg lub kwadrat.  

Prócz tego ten sam profesjonalista przekaże prawa autorskie do stwo-

rzonego dzieła i opracuje pełną identyfikację wizualną, przygotowując 

brandbook. W zależności od kompleksowości usługi znajdą się w nim 

dokładne specyfikacje np. użytych barw, krojów pisma, wymiarów pola 

ochronnego, opis skalowania logo i jego różne wersje (jak monochro-

matyczne i achromatyczne czy wersja alternatywna) oraz wzorce i 

projekty m.in. szablonów korespondencyjnych, prezentacji, nośników 

reklamowych, kolorów firmowych, papeterii, stopek e-mail, wizytówek 

czy obrandowania pojazdów, także przykłady prawidłowej i nieprawi-
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dłowej ekspozycji logo. Wbrew pozorom może być tego całkiem sporo, 

na przykład brandbook Skype’a liczy sobie prawie 100 stron33. 

Prostota tak, prostactwo nie 

Spójna, prosta i odróżniająca identyfikacja wizualna jest inwestycją. 

Naprawdę opłacalną. Nacisk położyć należy na słowa „prosta” i „odróż-

niająca”.  Dobra identyfikacja wizualna i dobre logo nie oznaczają dzie-

siątek kolorów, kształtów i udziwnień. Wręcz przeciwnie – króluje 

prostota i przejrzystość. Wystarczy spojrzeć na 6 poniższych przykła-

dów logo uznanych za jedne z 50 najlepszych logo wszechczasów34.  

 

Odróżniająca identyfikacja z definicji wskazuje też, że nie powtarza się 

utartych schematów i nie kopiuje rozwiązań stosowanych przez konku-

rencję. Kolejna ciężarówka w logo firmy transportowej, kolejny ząbek w 

gabinecie stomatologicznym i jeszcze jeden zestaw skrzyżowanych 

kluczy u mechanika – nie w tym kierunku powinno się zmierzać.  

                                                            
33 http://issuu.com/bondo/docs/skype_brand_book_-_look 
34 50 Best Logos Ever the Definitive Guide to the World’s Greatest Logos, wielu autorów, 
listopad 2013 
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Absolutnie nie chodzi też o jarmarczną krzykliwość – i właśnie do wy-

pracowania tego złotego środka potrzebny jest profesjonalista.  

Odradzam stosowanie prowizorek i korzystanie z ofert lub aukcji za 

kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych – wystarczy przyjrzeć się ich rezul-

tatom, jak choćby poniżej.    

 

Takie rozwiązanie daje tylko pozorną oszczędność, w rzeczywistości 

generując dodatkowe koszty związane z późniejszą zmianą logo, pro-

dukcją nowych materiałów promocyjnych, opracowywaniem nowej 

identyfikacji wizualnej i tak dalej. O stratach wizerunkowych już na 

samym początku działalności nie wspominając.  

Dzięki logo za kilka PLN’ów całkiem niezamierzenie można dostać się 

do różnorakich rankingów i zdobyć różne ciekawe nagrody – by się o 

tym przekonać starczy poszperać w sieci i odnaleźć ciekawe zestawie-

nia w stylu „najlepsze logo w kształcie fallicznym” czy „najgorsze logo 

wszechczasów” – zarówno ich autorom, jak i akceptującym je klientom 

zdecydowanie zabrakło szerszego spojrzenia i wyobraźni.  
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CTRL+A, CRTL+C, CTRL+V 

Do listy minusów korzystania z tanich ofert dodać też trzeba zagrożenie 

plagiatem. Wystarczy przyjrzeć się jednemu z przykładowych logo z 

aukcji zamieszczonej nieco wyżej – czy aby nadto nie przypomina logo 

pewnego znanego dziennika? Zbytnie „inspiracje” znanymi logo, jak i 

ordynarne kradzieże czyichś prac są niestety nader często spotykane.  
Dla ilustracji dwa wymowne przykłady z logotchief.com, witryny pięt-

nującej tego typu patologiczne zachowania. Logo po lewej to logo „in-

spirowane” oryginałem, prezentowanym po prawej stronie. Obrazek na 

dole, oznaczony jako „overlay” to nałożenie obu logo – oryginał w czer-

wieni, „nowe logo” na zielono.  

 

 

Widać, że cała „praca” w tym przypadku sprowadzała się do zmiany  
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kilku kolorów i przemalowania cygara w fifkę.    

Drugi przykład to przypadek doskonale znanej wszystkim chyba Pola-

kom marki. Wygląda jakby „twórca” TIP mocno „zainspirował się” re-

brandingiem ubezpieczyciela. 

 

 

Nie mogło być jednak inaczej, co znów najwymowniej ukazuje ostatni 

obrazek. „Kopiuj-wklej” w niemal nieskalanej własną pracą formie. 

A wszelkie podobieństwo jest przypadkowe… 

 „Logowych” wpadek należy się zdecydowanie wystrzegać, choć nawet 

największym czasem się to nie udaje. Pora na dokończenie historii o 

znanej sportowej marce – końcem lat ’90 jedna z najbardziej rozpozna-

walnych marek, Nike, zaliczyła dość poważny kryzys związany z pewną 

linią swoich produktów – butami Air. Protesty społeczności spowodo-
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wały, że firma wycofała wiele tysięcy par z rynku USA i w ramach re-

kompensaty przekazała 50 tysięcy USD na cel społeczny. O co chodziło?  

Na pięcie butów umieszono logo – słowo Air w płomieniach. Kształtem 

logo to przypominało arabski skrypt słowa „Allah”. Po reakcji arabskie-

go dystrybutora oznaczenie na produktach przeznaczonych na rynki 

islamskie zmieniono. Pomimo tego amerykańscy przywódcy ruchów 

islamskich domagali się wycofania „płonącej” linii obuwia także ze 

światowego rynku.  

W wyniku podpisanej w ciągu kilku miesięcy ugody Nike wystosowało 

przeprosiny, przekazało darowiznę na budowę trzech placów zabaw dla 

islamskich społeczności i jednocześnie wycofało około 40 tysięcy par 

feralnego obuwia z rynku USA, zobowiązując się do niewprowadzania 

ich do sprzedaży także w innych częściach świata. W zamian za to Rada 

Stosunków Islamsko-Amerykańskich zobowiązała się nakłonić społecz-

ności muzułmańskie na całym świecie do niepodejmowania bojkotu 

produktów Nike.  

Co ciekawe, była to druga „islamska wpadka” Nike w krótkim czasie – 

kilka lat wcześniej (1995) firma została skrytykowana za billboard 

przedstawiający koszykarza Johna Williamsa z podpisem „… i nazywali 

go Allah”. Tak właśnie brzmiał pseudonim Williamsa, jednak nie prze-

konało to organizacji islamskich, których protesty finalnie doprowadzi-

ły do usunięcia przez Nike billboardu.      
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Karma dla (albo z) psa  

Opisane problemy Nike to doskonała ilustracja ważnego faktu – percep-

cja symboli, numerów czy kolorów różni się w zależności od kultury, 

kraju, wierzenia, generacji, nawet kontekstu ich prezentowania.  

Mój palec! 

Uniesiony w górę kciuk w większości krajów Europy Zachodniej to 

znak, że wszystko w porządku – jest OK. Ale nie trzeba nawet opuszczać 

Europy by przekonać się, że nie w każdej sytuacji kciuk w górę niesie to 

właśnie znaczenie. Wystarczy wybrać się na podwodną wycieczkę – 

nurkowanie. Pokazanie partnerowi kciuka w górę pod wodą to sygnał, 

że chce się wypłynąć na powierzchnię – kciuk w górę oznacza „chcę 

natychmiast wracać”. Aby pod wodą przekazać informację, że wszystko 

jest w porządku, trzeba zetknąć opuszki kciuka i palca wskazującego, 

tworząc z nich symbol kółka – wtedy dopiero jest OK.  

Inny przykład na różne znaczenie znaku pokazywanego palcami jednej 

ręki to znak V, utworzony z palca wskazującego i środkowego. Pokazu-

jąc go środkiem dłoni skierowanym w kierunku audytorium obwiesz-

czamy zwycięstwo. Ale starczy tylko obrócić dłoń wierzchem w stronę 

rozmówców, by Brytyjczykom wysłać komunikat równoznaczny z po-
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kazaniem środkowego palca, pieszczotliwie określanego w Polsce „fa-

kiem”.   

Ale żółwisz!  

Rozważmy zwierzęta – w zależności od kultury pies może oznaczać tak 

wiernego towarzysza i przyjaciela jak i nieczystą oraz niebezpieczną 

bestię lub… smaczny posiłek. A krowa? Argentyna szczyci się światową 

sławą swojej wołowiny, biada jednak temu, kto na steki spróbowałby 

przerobić indyjską mućkę. Krowa w Indiach cieszy się świętością i ota-

czana jest czcią, będąc symbolem szczęścia. W odróżnieniu od psa czy 

świni, uznawanych tam za stworzenia nieczyste.  

Gołąbek niesie pokój i harmonię, lecz nie w Tajlandii – tam stanowi 

eufemistyczne określenie dla męskich genitaliów. Postrzegana za sym-

bol mądrości „sowa mądra głowa” północnoamerykańskim Indianom 

przynosi nowinę śmierci i uznawana jest przez nich za ptaka śmierci, z 

kolei w Indiach ta sama sowa stanowi synonim… nieszczęścia i głupoty.  

Długowieczność i mądrość może symbolizować żółw, o ile znów nie 

znajdujemy się w Tajlandii, gdzie zwierzę to funkcjonuje jako slangowe 

określenie na… przykry zapach. Kto by pomyślał, że można cuchnąć jak 

żółw?  

Użycie w swym logo „kciuka w górze”, uroczego szczeniaczka czy mą-

drej sowy niekoniecznie przekładać się będzie na komunikowanie luzu, 

ujmującej słodyczy czy mądrości i rozsądku w każdym zakątku kuli 

ziemskiej i każdym kontekście, w którym logo takie zostanie zaprezen-

towane.    
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Trójkami marsz! 

Wydawałoby się, że z liczbami nie będzie takiego kłopotu. Zacznijmy od 

„liczb szczęśliwych”, na przykład w Szwecji jest to 3. Szwedzi mają 

nawet powiedzenie „Alla goda ting är tre” – wszystkie dobre rzeczy 

chodzą trójkami. Pogląd Szwedów na temat 3 podzielają też Włosi, dla 

których jest „idealną liczbą”. Mimo tych podobieństw Szwed nie dojdzie 

z Włochem do porozumienia co do cyfry 13 – dla Szweda jest pechową, 

dla Włocha szczęśliwą (a przynajmniej dla starszej generacji Włochów).  

W Tajlandii 9 uznawana jest za najszczęśliwszą liczbę, ponieważ brzmi 

jak słowo oznaczające postęp i ruch do przodu. Natomiast Japończycy 

na widok 9 aż bledną – dla nich jest to liczba pechowa, którą wymawia 

się podobnie jak słowo „cierpieć”. Tak samo 4 – brzmi jak „śmierć”. 

Również z powodu wymowy na oddziałach porodowych japońskich 

szpitali unika się oznaczenia sal numerem 43 – liczbę tą wymawia się 

jak słowo „poronienie”.  

Bajka o zielonym kapturku 

Z kolorami wcale nie jest łatwiej. Czarny symbolizuje śmierć i żałobę w 

zachodnich cywilizacjach, ale to biały uznawany jest za kolor śmierci w 

niektórych częściach Azji. Dla cywilizacji zachodu biały z kolei jest kolo-

rem ślubnym, w Chinach z kolei kolor ślubny to kolor czerwony.  

Kolor zielony w USA symbolizuje pieniądze, w Chinach zaś czapka w 

kolorze zielonym oznacza… rogacza, mężczyznę zdradzanego przez 

partnerkę. Lepiej więc nie pokazywać się w takiej kreacji na ulicy. Wła-

śnie dlatego chińscy biskupi katoliccy, według heraldyki kościelnej 
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mający nosić zielone kapelusze kardynalskie, nie stosują się do tego 

zwyczaju.  

Kiedy około roku 1950 Pepsi Cola dokonała zmiany koloru swoich 

lodówek i automatów z głębokiego królewskiego błękitu na bladonie-

bieski, z miejsca utraciła klientów i dominujące udziały rynkowe w 

Południowowschodniej Azji35 – okazało się, że użyty kolor powiązany 

jest tam ze śmiercią i żałobą. Na bladoniebieskiej Pepsi najbardziej 

skorzystała zawsze czerwona Coca-Cola, której udało się przejąć ten 

oddany walkowerem rynek.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
35 International Marketing 8th edition, Michael Czinkota, Ilkka Ronkainen, 2007  
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Cena nie gra roli 

Czas płynie, kolory się mienią, a domeny się same nie zarejestrują. 

Czym kierować się podczas wyboru firmy, w której chce się zarejestro-

wać, a następnie utrzymywać domenę? Na pewno nie ceną rejestracji! 

To, że domenę można mieć za 0 PLN w promocji nie powinno w ogóle 

wpływać na wybór rejestratora.  

Drobnym druczkiem 

Oczywiście, nie każda promocyjna oferta rejestratorów musi być trak-

towana jako pułapka zastawiona na nieświadomego klienta, ale każdą 

powinno się sprawdzić pod kątem obowiązujących regulaminów i za-

sad. Kary za zerwanie umowy (nieodnowienie domeny na kolejny rok), 

opłaty za transfer, utrudnione procedury czy wysokie koszty przedłu-

żenia na kolejne lata mogą przewyższyć pozorną oszczędność, uzyskaną 

przez „darmową” rejestrację. Do celów rejestracji i utrzymywania do-

men warto korzystać z usług sprawdzonych podmiotów, a przed ich 

wyborem zapoznać się dokładnie z cennikiem odnowień adresów i 

użytecznością panelu klienta, a także opiniami krążącymi w sieci. 

Szczególnie namawiam do sprawdzenia, czy dana firma jest akredyto-
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wanym rejestratorem (dla domen .pl w NASK36, dla domen .eu w EU-

Rid37).  

Wybór nierzetelnego dostawcy może skończyć się wieloma komplika-

cjami, od długiej niedostępności strony i poczty po całkowitą utratę 

domeny. Przykład właśnie takiej sytuacji umieszczam ku przestrodze – 

grudzień 2014/styczeń 2015. 

 

Jak to możliwe, że adres nie został przedłużony i w konsekwencji do-

mena została utracona?  

 

                                                            
36 http://www.dns.pl/porozumienie/partner.html 
37 http://www.eurid.eu/pl/wybierz-domene-eu/wybierz-rejestratora 
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Nieśmiertelny (po wpłacie) 

Z chwilą upływu okresu rozliczeniowego (data i dokładna godzina) 

domena staje się nieaktywna, to znaczy przestają działać wszystkie 

usługi z nią związane, jak strona www czy poczta. Abonent ma jednak 

możliwość reaktywacji takiej wygasającej domeny w określonym czasie. 

Dla domeny .pl okres „wskrzeszenia” adresu wynosi do 15 dni od za-

kończenia okresu rozliczeniowego, a dla domeny .eu do 40 dni. Jeśli w 

tym terminie abonent dokona wpłaty (przedłużenie domeny + dodat-

kowa opłata za reaktywację) to adres znów stanie się aktywny. Jeżeli 

jednak płatność nie zostanie dokonana przed upływem okresu wygasa-

nia, wówczas adres uwalniany jest do puli domen wolnych. Oznacza to, 

że z momentem uwolnienia domeny każdy może ją zarejestrować lub 

przechwycić.  

Rejestratorzy domen przypominają o zbliżającym się zakończeniu okre-

su rozliczeniowego poprzez wysyłanie przynajmniej kilku wiadomości 

e-mail jeszcze przed jego upływem i kolejnych wiadomości już w okre-

sie wygasania adresu, czasem także poprzez kontakt telefoniczny. Jak 

więc możliwa była sytuacja opisana na zrzucie ekranu powyżej? Można 

tylko przypuszczać, ale najprawdopodobniej firma nie posiadająca 

akredytacji nie dokonała przedłużenia domeny w bazie NASK, być może 

nawet pomimo otrzymania płatności od klienta. Przez to po upływie 

okresu dwóch tygodni adres został usunięty i uwolniony do puli domen 

dostępnych do rejestracji, a następnie zarejestrowany przez nowego 

abonenta.  

Utrata domeny internetowej to najgorsze, co może się przytrafić w 

biznesie. W najmniej groźnym przypadku będzie istniała możliwość jej 
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szybkiego odkupienia od nowego abonenta. W gorszym scenariuszu 

adres będzie wykorzystywany przez konkurencję, która przejmie ruch z 

domeny i korespondencję kierowaną na utworzoną w niej pocztę. W 

scenariuszu najgorszym adres przechwycą scammerzy, wykorzystując 

jego renomę do wyłudzania danych lub innych oszustw. W każdym z 

przypadków nieuwaga lub poskąpienie kilkudziesięciu złotych na prze-

dłużenie domeny kosztować będą naprawdę sporo problemów, ner-

wów i pieniędzy.  

Na zakupach 

Wiadomo już o czym pamiętać i czego się wystrzegać przy rejestracji 

adresu www. Co jednak zrobić, gdy wymarzona domena jest niedostęp-

na do rejestracji? Nie ma co od razu załamywać rąk – być może jest 

dostępna na rynku wtórnym i będzie można ją kupić.  

Przede wszystkim na początek należy sprawdzić, co znajduje się pod 

danym adresem – być może odwiedzającego wita informacja o możli-

wości odkupienia lub dzierżawy domeny, a może istnieje tam już pręż-

nie działający serwis równie prężnie działającej firmy? Może uda się 

natrafić na formularz kontaktowy, zachęcający do podjęcia rozmów o 

domenie? Nawet jeśli domena jest zarejestrowana, ale wpisana w prze-

glądarkę nigdzie nie kieruje, wciąż możliwe jest nawiązanie kontaktu z 

jej abonentem za pomocą różnego rodzaju rejestrów, baz i narzędzi.  

Można też mieć po prostu szczęście i od razu natrafić na ofertę na gieł-

dzie domen, gdzie kilkoma klikami oraz jednym przelewem bankowym 

będzie można zrealizować swoje zamiary co do wymarzonej .pl’ki czy 

innej domenowej piękności.     
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Sprawdzony partner, większe bezpieczeństwo 

Korzystanie z usług giełd domen przy poszukiwaniach domeny na ryn-

ku wtórnym jest o tyle wygodne, że serwisy te umożliwiają przeszuki-

wanie zasobów domen wystawionych w nich na sprzedaż pod kątem 

długości adresu, zawartości słów kluczowych, ruchu, wieku domeny, 

kategorii czy zakresów cen. Jeszcze istotniejszą cechą oferowaną przez 

giełdy domen jest bezpieczeństwo – zarówno kupujących, jak i sprzeda-

jących chroni mechanizm Escrow.  

Escrow polega na tym, że giełda domen przejmuje rolę powiernika, 

gwarantując obu stronom bezpieczeństwo transakcji. Środki przelane 

za zakup domeny deponowane są na specjalnym rachunku giełdy, na-

stępnie odbywa się procedura transferu domeny od obecnego abonenta 

do jej nowego nabywcy. Po potwierdzeniu wykonania transferu, a więc 

sytuacji, gdy nowy abonent domeny może nią dowolnie dysponować, 

giełda domen przekazuje zdeponowane wcześniej środki na rachunek 

sprzedającego, za transakcję pobierając stosowną prowizję. Dzięki 

takiemu zabezpieczeniu niedotrzymanie warunków umowy przez któ-

rąkolwiek ze stron nie stanowi niebezpieczeństwa dla strony drugiej – 

jeśli kupujący nie wpłaci środków, to sprzedający nie dokona transferu; 

a jeśli kupujący środki wpłaci a sprzedający nie przekaże domeny, to 

nie będzie miał on do pieniędzy wpłaconych przez kupującego żadnego 

dostępu, te do czasu przetransferowania adresu zdeponowane są bez-

piecznie na rachunku giełdy.  

Zakup domeny na giełdzie możliwy jest na kilka sposobów – przez 

złożenie oferty, przez wzięcie udziału w licytacji, przez skorzystanie z 
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opcji „kup teraz” lub wybranie zakupu na raty, w zależności od usta-

wień dokonanych przez sprzedającego.  

Są także giełdy umożliwiające przeprowadzenie transakcji dzierżawy 

domeny, zarówno z opcją późniejszego zakupu przez dzierżawcę, jak i 

bez konieczności kupowania po zakończeniu okresu dzierżawy. 

Wszystkie transakcje dzierżawy dokonywane za pomocą giełdy skon-

struowane są w sposób chroniący obie strony, a więc np. osoba dzier-

żawiąca domenę może zarządzać jej serwerami DNS czy innymi usta-

wieniami z poziomu swojego panelu klienta, ale nie może domeny wy-

transferować czy dokonać zmiany jej abonenta.  

Wbrew pozorom osób zajmujących się obrotem domenami jest całkiem 

sporo – według NASK tylko w Polsce ponad 1000 abonentów utrzymuje 

powyżej 100 adresów, a ponad 60 abonentów posiada powyżej 1000 

domen każdy. Powyżej, więc łapią się zarówno ci z 1001 jak i ci z 10000 

czy więcej.  

Dobrze także pamiętać, że cena domeny na rynku wtórnym nie ma 

żadnego związku z ceną rejestracji czy odnowienia – może być tylko 

jedna dana domena, nie ma dwóch identycznych i, dokładnie jak w 

przypadku nieruchomości, to prestiż oraz komercyjność adresu wpły-

wają na jego wartość.  

W kosmos za pół miliona 

Ceny domen .pl na rynku wtórnym są wciąż niższe od cen osiąganych 

przy transakcjach z domenami .com. Przy czym porównywać trzeba 

domeny tej samej klasy, a więc intuicyjne adresy o komercyjnym zasto-

sowaniu. Poza tym każda taka rozpatrywana transakcja musi być osa-



Cena nie gra roli                                                                                                                                                 61 

 

Mateusz Woźniak | 70 sekund do własnej firmy, wydanie II 
 

dzona w czasoprzestrzeni i pewnym kontekście. Biorąc pod uwagę 

wspomniane wcześniej sprzedaże adresów .com transakcja na nieco 

ponad 70 tysięcy PLN za adres sms.pl nie wydaje się być kwotą zawrot-

ną. Z drugiej strony adres z nazwą szóstej planety układu słonecznego 

został sprzedany za kwotę przekraczającą pół miliona PLN. Po co komu 

nazwa planety? Ten adres to saturn.pl, dalsze wyjaśnienia dotyczące 

zasadności jego zakupu za 600 tysięcy PLN nie są więc potrzebne.  

Niejawność sprzedaży odbywających się na polskim rynku wtórnym nie 

pozwala oszacować jego dokładnej wartości, ale z dostępnych danych 

wyłowić możemy choćby 400 tysięcy za urlopy.pl czy ponad 150 tysięcy 

za grydladzieci.pl i niespełna 20 tysięcy mniej za magazyny.pl, ponad 60 

tysięcy za dh.pl, przeszło 50 tysięcy za choinki i połowę mniej za błon-

nik (IDN i nonIDN) w tym samym rozszerzeniu – to wszystko stanowi 

niewielki tylko ułamek faktycznie realizowanych na przestrzeni ostat-

nich lat transakcji. Oczywiście rynek pełen jest także sprzedaży nie-

ujawnianych za dużo wyższe kwoty, jak i tych mniejszych, opiewających 

na kilka-kilkanaście tysięcy. Tym razem PLN, nie USD. 

Słownik może więcej 

Adres www z nazwą własnej firmy czy marki to jednak nie wszystko co 

można zrobić, by „rządzić” i zwiększać swoją konkurencyjność. Jeśli 

przyjrzeć się wymienionym wcześniej sprzedażom domen .com i .pl da 

się zauważyć, że nie dotyczą one neologizmów (nazw wykreowanych), 

lecz głównie słów potocznych. Urlopy, ubezpieczenie (insurance), cho-

inki – to wszystko przykłady domen generycznych. Podobnie jak my-

ciepodłóg czy magazyny. Domeny generyczne mogą składać się z poje-
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dynczego słowa lub z wyrażenia, np. lekarze, majonez, grydladzieci, 

butytrekkingowe, nasza-klasa czy… facebook.  

Posiadanie domeny generycznej już na starcie daje przewagę konku-

rencyjną – taki adres jest łatwiejszy do zapamiętania, co przekłada się 

na wyższą efektywność budżetu  reklamowego. Po prostu każda wyda-

na na promocję domeny generycznej złotówka pracuje lepiej.  

Pewnie pamiętasz wciąż domenę zmyślonej firmy z Ustki i równie zmy-

ślonego nocnego klubu, a gdybym tak poprosił teraz o podanie adresu 

www wspomnianej nieco wcześniej francuskiej spółki albo niemieckiej 

firmy spedycyjnej? Czy przyjdą one na myśl równie łatwo?  

Od przybytku… 

Im więcej dobrych adresów w posiadaniu, tym lepiej. Za przykład niech 

posłużą duże firmy i naprawdę znane marki – wiele z nich posługuje się 

domenami generycznymi. Wystarczy sprawdzić, co się dzieje pod  

pilarki.pl, desery.pl czy kawa.pl – każdą z tych marek doskonale prze-

cież kojarzymy, a wymienione tutaj adresy to nie wszystkie domeny 

generyczne, jakie są w posiadaniu tylko tej trójki światowych gigantów. 

Na marginesie tylko wspomnę, że nie da się być właścicielem domeny – 

zawsze jest się jej abonentem i właśnie to mam na myśli pisząc o posia-

daniu jakiegoś adresu.  

Wracając do domen generycznych –  cała ich siła leży w jednoznaczno-

ści. Adresy generyczne są łatwe do zapamiętania i zbudowania skoja-

rzeń na zasadzie wiadomości o sporcie = sport.pl, rezerwacja wakacji = 

wakacje.pl, Mateusz Woźniak = mateusz.eu   

 

http://mateusz.eu/
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Wirtualny hamburger 

Do podboju sieci brakuje jeszcze serwera – hostingu. Wybór dostawcy 

tej usługi najlepiej oprzeć o najtańszą cenę i najfajniejszą promocję. Nie 

od dzisiaj wiadomo, że najlepsze hostingi to te z najlepszymi promo-

cjami właśnie. W niektórych przypadkach można zgarnąć dwie stówki 

do wykorzystania w Google Adwords, a nawet kupony do restauracji!  

 

Oczywiście żartowałem.  

Bony na hamburgera czy darmowy program antywirusowy nie powin-

ny mieć żadnego wpływu na podejmowanie decyzji o hostingodawcy.  
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Wybór dostawy hostingu jest bardzo, ale to bardzo ważny. To od ho-

stingu zależy czas ładowania strony, stabilność jej działania, sposób 

funkcjonowania firmowej poczty czy ilość spamu wpadającego na 

skrzynkę.   

Wrzucić na luz 

W skrajnych przypadkach strona wraz z dostępem do poczty może 

zniknąć z sieci na całe tygodnie, podobnie jak i sam nierzetelny hostin-

godawca. Sam wiele lat temu doświadczyłem podobnej sytuacji przy 

okazji swojej pierwszej strony internetowej – nie dokonałem rozpozna-

nia usługodawców uważając, że skoro strona będzie „lekka i prosta”, to i 

hosting może być prosty i tani. Za jedno z podstawowych kryteriów 

przyjąłem cenę usługi i w ten oto sposób związałem się z nieznaną 

firmą hostingową o wdzięcznej nazwie Luziczek.  

Jak się później okazało, „nomen omen” w przypadku Luziczka było 

powiedzeniem niezwykle trafnym, albowiem do wszelkich awarii i 

problemów właściciel firmy podchodził na totalnym luzie. Mocnym 

luzem wykazywał się także w kwestiach odbierania telefonu i odpisy-

wania na e-maile. Koniec końców, mniej więcej po 5-6 miesiącach w 

miarę stabilnego działania nastąpiła katastrofa – przez grubo ponad 3 

tygodnie nie było dostępu do strony, do FTP i do poczty. Telefon mil-

czał, e-maile pozostawały bez odpowiedzi, ilości wysłanych sms nawet 

nie liczę. Przychylnym zrządzeniem losu posiadałem kopię danych, 

domena utrzymywana była gdzieś indziej, więc doraźne przeniesienie 

się na inny hosting nie było większym problemem.  

Tamta lekcja na szczęście nie była zbyt kosztowna, była za to dla mnie 

niezwykle cenna. Jaki więc hosting wybrać?       
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Nie ma jak w domu 

O ile podstawą działalności nie będzie strumieniowanie video czy 

świadczenie innych usług związanych z udostępnianiem i przetwarza-

niem bardzo dużej ilości danych przez setki tysięcy użytkowników 

dziennie, to w zupełności powinien wystarczyć hosting współdzielony, 

inaczej nazywany serwerem wirtualnym. Najłatwiej będzie jeśli, wzo-

rem domen, przyrównamy hosting do nieruchomości.  

Kiedy lokator wynajmuje jeden z 5 dostępnych w domu pokoi, to 

mieszka w domu z ogrodem, płaci 1/5 całego czynszu, ale decyduje się 

na koegzystencję z 4 innymi ludźmi, z wszelkimi tego konsekwencjami. 

Wszystkie zasoby trzeba dzielić na 5, dostęp do ogrodu, kuchni, salonu 

czy łazienki jest współdzielony i może być utrudniony. Dodatkowo, 

jeżeli na przykład jeden z lokatorów zrobi w swoim pokoju całonocną 

imprezę to pozostali też nie zmrużą oka, a gdy przez nieuwagę wywoła 

zwarcie instalacji, to bez prądu zostanie cała piątka. Naprawy, konser-

wacje i administrację budynkiem zapewnia właściciel. To jest serwer 

wirtualny.     

Przedstawiając sprawę w dużym uproszczeniu – jest jeden fizyczny 

serwer, z którego korzysta jakaś grupa osób, przy czym każda z nich 

widzi i wie tylko o swojej części danych. Obok witryny firmy A może 

funkcjonować na przykład 50 innych stron należących do 50 różnych 

osób, ale każda z tych osób ma dostęp tylko do plików swojej strony. 

Takie rozwiązanie ma zarówno plusy, jak i minusy.  

Plusem jest z pewnością cena i obsługa dostawcy hostingu, po którego 

stronie leży konieczność administrowania serwerem fizycznym, wyko-

nywanie kopii bezpieczeństwa i pomoc techniczna. Minusem jest swo-
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ista „współodpowiedzialność” – kiedy jeden z użytkowników doprowa-

dzi do przeciążania serwera, to ucierpi na tym szybkość ładowania 

stron wszystkich pozostałych, z czasowym brakiem dostępu do serwi-

sów włącznie.  

Rozsądne pakiety hostingu wirtualnego to kwoty rzędu 10 – 50 PLN 

miesięcznie. Specyfikacja może różnić się znacznie w zależności od 

dostawcy serwera wirtualnego – liczba możliwych do podpięcia domen, 

pojemność konta, wysokość transferu, liczba baz danych, częstotliwość 

wykonywania kopii zapasowych, liczba kont pocztowych czy dostęp do 

IMAP to tylko część spraw, na które należy zwrócić uwagę. W przypad-

ku serwerów wirtualnych realnie nie istnieje coś takiego jak „całość bez 

limitów”, wszystkie szczegóły oferty zawarte są w regulaminie, a z nim 

wyjątkowo warto się zapoznać.  

Po pewnym czasie lokatorowi znudziło się mieszkanie z 4 nieznajomy-

mi, wynajmuje więc dom w pojedynkę. Sam w pełni korzysta z jego 

zasobów – płaci 100% czynszu, ale i 100% zasobów należy do lokatora i 

może być przez niego wykorzystywane w dowolny sposób. Nocna im-

preza nie powinna nikomu przeszkadzać, o ile najemca nie zacznie 

walić do drzwi sąsiadów. Łazienkę, salon, kuchnię i ogród lokator ma 

dla siebie. Pieczę nad domem sprawuje właściciel, ale administracja 

budynkiem leży po stronie najemcy. Dokładnie jak z serwerem dedy-

kowanym.   

Serwery fizyczne (dedykowane) leżą na przeciwległym do serwerów 

wirtualnych biegunie. Jeśli jednak przedmiotem działalności firmy nie 

jest „drugie Youtube” czy inny portal odwiedzany przez miliony użyt-

kowników miesięcznie, to najprawdopodobniej nigdy z serwera dedy-

kowanego nie będzie trzeba korzystać. W przypadku serwera dedyko-
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wanego dodatkowo potrzebna jest osoba, która będzie zajmować się 

jego konfiguracją i administracją.   

Pewnego dnia lokator zdaje sobie sprawę, że w zasadzie nie wykorzy-

stuje w pełni możliwości dawanych przez dom, a i kwota miesięcznego 

czynszu jest dosyć wysoka. Decyduje się zatem wynajmować tylko 

połowę domu – niby ma wszystko, łącznie z oddzielnym wejściem, ale 

jednak dzieli budynek z kimś jeszcze. Zasadniczo najemcy sobie nie 

przeszkadzają i działalność jednego nie ma większego wpływu na dru-

giego, o ile któryś nie zacznie przerzucać śmieci na połowę ogrodu 

sąsiada, puszczać głośnej muzyki tuż za ścianą lub nie wywoła pożaru 

swojej połowy budynku.  Prawie jak dom, ale za niższą cenę, do tego 

budynku dogląda właściciel. Wypisz wymaluj VPS.   

VPS (Virtual Private Server) to jakby krzyżówka hostingu współdzielo-

nego z serwerem fizycznym. Dobry serwer VPS może zastąpić serwer 

dedykowany, jednocześnie będąc znacznie tańszym rozwiązaniem. 

Także  potrzebna jest osoba, która będzie zajmować się konfiguracją i 

administracją VPS’a. Ale ponownie, jeśli parametry hostingu współdzie-

lonego są wystarczające, to VPS zapewne do niczego nie będzie po-

trzebny.  

Pozostaje jeszcze własna serwerownia lub kolokacja serwerów. To jak z 

własnym domem – trzeba znaleźć działkę, wybrać, wybudować, utrzy-

mywać, konserwować, wymieniać, nająć ogrodnika, zrobić remont. I 

sporo zapłacić.   
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Czynnik ludzki 

Prócz elementów czysto technicznych przy wyborze hostingodawcy 

naprawdę dobrze zwrócić uwagę na szybkość i chęć działania BOK – 

zarówno kontakt telefoniczny jak i mailowy. Są firmy udzielające od-

powiedzi na pytania użytkowników w ciągu kilku lub kilkunastu minut, 

są i takie, gdzie na lakoniczne maile oczekuje się 10 godzin, a usunięcie 

błahej awarii trwa kolejne 20, o możliwości dodzwonienia się do kon-

sultanta nie wspominając.  

 

Przed wyborem usługodawcy dobrze jest przyjrzeć się opiniom na jego 

temat w sieci. Przy czym trzeba znalezione osądy odnieść do specyfiki 

swojej witryny – niektórzy providerzy na przykład notują permanentne 

problemy z działaniem stron opartych o Worpdress: 
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Inni nie radzą sobie ze sklepami internetowymi czy zaliczają cykliczne 

przeciążenia blokujące dostęp do stron na kilka czy kilkanaście godzin, 

jeszcze inni deklarują codzienne wykonywanie backupów danych ale w 

przypadku awarii faktycznie nimi nie dysponują.  

Co prawda hosting to nie cyrograf spisany na byczej skórze i zawsze 

można zabrać się do nowej firmy, ale zdecydowanie lepiej skorzystać z 

doświadczeń innych użytkowników i od razu dokonać najlepszego 

możliwego wyboru.  

Uniwersalny wzór na najlepszy hosting nie istnieje, wszystko zależy od 

potrzeb użytkownika – czego innego potrzebuje strona na Wordpress 

czy Joomla, czego innego sklep internetowy czy własny system CMS. 

Poza tym nawet wybranie podstawowej oferty nie zamyka drogi, za-

zwyczaj w każdym momencie możliwa jest migracja do wyższych taryf 

lub dokupienie dodatkowych pakietów.  

Nie bądź student 

Firmy hostingowe, obok nęcenia wygłodniałego społeczeństwa obietni-

cą darmowego hamburgera, często też bezpłatnie umożliwiają skorzy-

stanie z adresów w swojej domenie, na przykład nazwatwojejfir-

my.nazwafirmyhostingowej.pl.  

Używanie subdomeny nie jest jednak ani prestiżowe, ani bezpieczne – 

porównałbym je do mieszkania na stancji. Pomijając kwestie wizerun-

kowe, najważniejszą wadą korzystania z takiego rozwiązania jest zależ-

ność od hostingodawcy. Jeśli w którymś momencie działalności padnie 

decyzja o zmianie firmy hostingowej, taki adres w jej subdomenie zo-

stanie utracony.  
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Sam przynajmniej 3 razy migrowałem między dostawcami hostingu, a 

dzięki własnej domenie i kopii strony takie przenosiny przechodziły w 

miarę bezboleśnie, choć niestety nie zawsze okazywały się strzałem w 

dziesiątkę.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ważniejszy pierwszy raz                                                                                                                                      71 
  

Mateusz Woźniak | 70 sekund do własnej firmy, wydanie II 
 

 

Ważniejszy pierwszy raz 

Mogłoby się wydawać, że zostało już niewielu, których trzeba by prze-

konywać do konieczności posiadania strony internetowej swojej firmy. 

A raczej nie do konieczności, tylko do zalet z tego faktu płynących. Oka-

zuje się jednak, że własną witryną internetową jeszcze niedawno po-

chwalić się mogło niespełna 60% polskich przedsiębiorców38.  

Jednakże samo posiadanie strony nie wystarczy – w zależności od bran-

ży witryna  spełniać musi różnorakie zadania, od bezpośredniego gene-

rowania sprzedaży (e-commerce), przez pozyskiwanie leadów, po peł-

nienie funkcji informacyjnych, jak wskazywanie godzin otwarcia, mapy 

dojazdu czy danych kontaktowych. Bez względu na to, czy strona firmy 

ma być prostą wizytówką, czy rozbudowanym sklepem, jej rola w bu-

dowaniu biznesu (także wizerunku) jest nie do przecenienia.  

Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz – prawdziwy truizm, ale w 

odniesieniu do witryny internetowej nabiera nowego znaczenia. Bada-

nia przeprowadzone na prawie 7 milionach unikalnych użytkowników 

oglądających transmisje ponad 20 milionów materiałów video (łącznie 

216 milionów minut) wykazały39, że już po 2 sekundach oczekiwania na 

                                                            
38 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, 
PARP, Wydanie I 
39 Video stream quality impacts viewer behavior, S. Shunmuga Krishnan, Ramesh K. 
Sitaraman, University of Massachusetts, Amherst & Akamai Technologies 
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załadowanie filmu rozpoczynają się porzucenia strony, przyrastające 

średnio o prawie 6% z każdą kolejną sekundą opóźnienia. W zależności 

od rodzaju używanego łączą (dla internetu mobilnego tolerancja jest o 

wiele wyższa niż w przypadku łącza stałego) wystarczy około 10 se-

kund opóźnienia przed rozpoczęciem odtwarzania filmu video, by po-

nad 60% odwiedzających porzuciło stronę. Mniej więcej 4 sekundy 

później odsetek porzuceń sięga już 8 na 10 odwiedzających. To jednak 

nie wszystko – według tego samego badania prawdopodobieństwo 

powrotu użytkownika w jeden dzień po nieudanej wizycie jest o prawie 

30% niższe niż w przypadku wizyty zakończonej sukcesem.  

Need for… 

Nie każda jednak strona strumieniuje przecież transmisje video, witry-

ny firmowe to raczej nie filmy online – szybkość ma jednak takie samo 

znaczenie. W 2006 roku internauci oczekiwali, że strona internetowa 

ładować się będzie w 4 sekundy40, trzy lata później prawie połowa z 

internautów określiła pożądany czas ładowania witryny jako poniżej 2 

sekund41.  

Szacuje się, że pierwsze 10 sekund42 po wejściu na stronę to czas, w 

którym wszystko się rozstrzyga – w 10 sekund użytkownik podejmuje 

decyzję o pozostaniu lub opuszczeniu serwisu. Jeśli decyduje się na 

pozostanie, to kolejne 20 sekund jest również okresem obarczonym 

wysokim ryzykiem opuszczenia witryny. Dopiero po około 30 pierw-

szych sekundach wizyty krzywa porzuceń ulega spłaszczeniu. Jeśli więc 

                                                            
40 Retail web site performance, JupiterResearch & Akamai Technologies, 2006 
41 eCommerce Web Site Performance Today, Forrester Consulting, Akamai Technologies, 
2009 
42 Understanding web browsing behaviors through Weibull analysis of dwell time, C. Liu, R. 
W. White, S. Dumais, Microsoft Research, 2010 
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uda się przekonać odwiedzającego, by pozostał na stronie przez pierw-

sze pół minuty, to szanse na utrzymanie go tam na dłużej znacznie 

wzrastają.  

Policz do dziesięciu 

Według różnych danych użytkownik odwiedzający witrynę spędza na 

niej czas wystarczający do przeczytania średnio co piątego zamieszczo-

nego tam słowa43. Również prawie 1/5 użytkowników opuszcza stronę 

przed upływem 4 sekund od wejścia – na próbę 60 tysięcy odsłon przy-

padało ponad 10 tysięcy tych trwających poniżej 4 sekund44! 

Przytaczanie i przyswajanie wszystkich tych liczbowych danych nie 

należy do porywających zajęć, ma jednak za zadanie podkreślenie nie-

zwykle ważnej prawdy – jest tylko 10 sekund, by jasno zakomunikować 

propozycję wartości i przykuć uwagę odwiedzającego na kolejne minu-

ty.   

Łatwe jest piękne 

Jak zwiększyć szanse na utrzymanie zainteresowania podczas odwie-

dzin? Jako główny czynnik lojalności względem strony internauci wy-

mieniają łatwość jej używania – wskazało go aż 88%45 z nich. I chociaż 

badanie dotyczyło sklepów internetowych, to łatwość używania (nawi-

gacja, architektura informacji, intuicyjność obsługi) jest kluczowym 

                                                            
43 How People Read on the Web: The Eyetracking Evidence, Nielsen Norman Group 
44 Ibidem 
45 eCommerce Web Site Performance Today, Forrester Consulting & Akamai Technologies, 
2009 
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elementem, o jaki należy zadbać przy wdrażaniu każdego rodzaju ser-

wisu.   

Witryna internetowa musi być spójna z wizerunkiem marki, tak od 

strony graficznej, jak i merytorycznej. Poza tym musi prawidłowo wy-

świetlać się w każdej przeglądarce i na każdym urządzeniu, być intu-

icyjna w nawigacji i nie może produkować krzaczków czy błędów. Ist-

nieje kilka ogólnych i uniwersalnych cech charakteryzujących dobrą 

stronę. Część z nich da się  zauważyć gołym okiem, gdyż dotyczą wła-

ściwości widzialnych dla odwiedzających. Części dojrzeć się nie da, bo 

odnoszą się do parametrów technicznych. Te zauważą wyszukiwarki.  

Architekt potrzebny od zaraz 

Dobrze skonstruowana i rozmieszczona zawartość witryny, wizualnie 

przedstawiona hierarchia treści oraz czytelne elementy menu w ukła-

dzie pozwalającym na łatwe dotarcie do informacji ułatwiają porusza-

nie się po serwisie i pozytywnie wpływają na doświadczenia użytkow-

ników. Kolejnym elementem ułatwiającym poruszanie się po witrynie 

są ścieżki powrotu, dające możliwość wskoczenia na wyższy czy naj-

wyższy poziom strony bez potrzeby kilkukrotnego klikania przycisku 

Wstecz. Poza tym ścieżki powrotu jasno pokazują internaucie, w jakim 

punkcie serwisu się znajduje i jakie kolejne kroki tam prowadzą. Z 

każdego poziomu witryny użytkownik powinien mieć możliwość po-

wrotu na stronę główną za pomocą jednego kliknięcia. Strona musi 

poprawnie wyświetlać się i dawać możliwość ergonomicznego użytko-

wania na wszystkich urządzeniach. Tak na smartfonie, tablecie, monito-

rze komputera, ekranie laptopa czy smart TV. Możliwości są trzy – 
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strona RWD, wersja mobilna lub aplikacja. Nie ma sensu wdawać się tu 

w szczegóły i różnice techniczne,  chodzi o zaznaczenie samego faktu.  

Dżi-pi-es 

Przydadzą się również mapy – strony i witryny. Mapa strony oznacza 

podstronę ze zbiorem odnośników do wszystkich podstron serwisu. 

Pomaga ona odnaleźć informacje, szybko przeanalizować zawartość, 

poznać  strukturę i głębokość serwisu. Dodatkowo ułatwia indeksowa-

nie – w jednym miejscu znajdują się linki do całej zawartości portalu.  

Mapa witryny to również zbiór adresów wszystkich podstron serwisu, 

ale znajdujących się w specjalnie wygenerowanym pliku xml, umiesz-

czonym następnie na serwerze. Mapę witryny (plik xml) zgłasza się do 

Google poprzez narzędzie dla webmasterów i już roboty indeksujące 

mają pełne ręce roboty. Zarówno mapa strony jak i witryny mają aktu-

alizować się automatycznie, za każdym razem gdy dodaje się nowe 

podstrony. Zostańmy jeszcze moment przy robotach – strona musi być 

dla nich poprawnie oznaczona. Title, description, keywords sprawią, że 

będą więcej niż zadowolone.  

Dla ludzi 2 sekundy oczekiwania na załadowanie serwisu to prawie 

wieczność, lepiej zatem nie popełniać błędu przeładowywania strony 

automatycznie odtwarzającymi się animacjami, filmami czy innymi 

„ciężkimi obiektami”, negatywnie wpływającymi na szybkość działania 

witryny. Do pochwalenia się multimediami można utworzyć dedyko-

waną im podstronę z materiałami do odtworzenia czy pobrania. Za-

trzymanie odwiedzającego przez pierwsze pół minuty z dużym praw-

dopodobieństwem sprawi, że i na taką podstronę w końcu trafi. Prze-

cież nie trzeba wszystkiego pokazywać od razu. 
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Kawa na ławę 

Do kategorii „ułatwiaczy” odnoszą się także przyjazne adresy url. Przy-

jazne url’e zaspokajają marzenia i ludzi, i wyszukiwarek. Polegają na 

stosowaniu „ludzkich” adresów podstron w strukturze witryny, na 

przykład zamiast  

twojanazwa.pl/details.aspx?FamilyID=342ad58c-d8d-8b&displayLang=pl 

używamy powiedzmy:  

twojanazwa.pl/buty-sportowe 

Dzięki takiej postaci adresów ludzie mogą je przeczytać i zrozumieć, a w 

razie potrzeby zapamiętać lub zapisać. Przyjazna postać adresów ma 

pozytywny wpływ na indeksowanie i pozycjonowanie witryny – w 

adresie znajdują się słowa kluczowe, a dodatkowo jest on krótki i zro-

zumiały.  

Oszczędzaj wzrok! 

Skoro mamy tylko 10 pierwszych sekund do przygwożdżenia uwagi i 

przyklejenia wzroku każdego odwiedzającego, to przejrzystość i czytel-

ność serwisu stoją wysoko w hierarchii ważności. Dobry układ tekstu, 

mocny kontrast pomiędzy tekstem a tłem, wygodnie „czytający się” 

font46 o odpowiednim rozmiarze to pierwsze, o czym trzeba pamiętać. 

Ciemnego tła z jasnym tekstem lepiej używać oszczędnie, takie zesta-

wienie stosując raczej dla wyróżnienia pewnych elementów niż dla 

prezentowania wszystkich tekstów. Ciemny font na jasnym tle jest o 

                                                            
46 Nadal poprawnie!  
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wiele bardziej przyjazny dla oczu i w tym właśnie połączeniu najlepiej 

prezentować główne treści serwisu.  

Kto dla kogo? 

Przejrzystość tekstu stanowi dopiero początek. Gość odwiedzający 

witrynę robi to z jakiegoś powodu i w konkretnym celu – w celu roz-

wiązania swojego problemu. Można mu znacznie ułatwić życie, rezy-

gnując z długich i nudnych opisów i ogólnego lania wody.  

Tak naprawdę żadnego znaczenia nie ma, że „młoda, prężnie rozwijają-

ca się firma” tworzona jest przez „zespół zaangażowanych i zmotywo-

wanych profesjonalistów”, którzy „wykorzystują swoją wiedzę i do-

świadczenie” aby „świadczyć najwyższej jakości usługi i profesjonalnie 

obsługiwać klientów”. Od ociekających wodospadami banałów stron 

firmowych internet aż puchnie.  

Typowy szkolny błąd firm polega na tworzeniu stron „o sobie”, zamiast 

skupieniu się na tworzeniu witryn „dla klienta” – zwięzłych, meryto-

rycznych, pozwalających na szybkie odnalezienie i użycie kluczowych 

informacji.  

Słownik – reaktywacja 

Nie ma miejsca na przypadkowość – po pierwsze architektura informa-

cji, po drugie teksty napisane z głową. Pisanie treści na strony różni się 

od pisania do innych mediów – wymaga wiedzy związanej z zagadnie-

niami pozycjonowania, słowami kluczowymi i „internetową specyfiką” 

w ogóle. Wartościowe treści to najlepszy wabik, jakim można przycią-
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gnąć i zatrzymać użytkowników na swojej stronie. Za unikalną, meryto-

ryczną treść o dobrym nasyceniu słowami kluczowymi witryna się 

odwdzięczy – taką treść docenią zarówno ludzie, jak i wyszukiwarki.  

Napiszę teraz coś, co może wydawać się oczywistością, doświadczenie 

pokazuje jednakże, że sprawa stanowi poważny problem – mowa o 

poprawności językowej. Jeśli stworzeniem treści na stronę nie zajmo-

wał się copywriter, to szczególnie starannie trzeba upewnić się, że 

teksty takie są wolne od błędów. Generalnie odradzam samodzielne 

opracowywanie treści czy zlecanie ich napisania sekretarce – wynik 

takiego działania zazwyczaj będzie znacznie odbiegał od oczekiwanych 

rezultatów. Jeżeli jednak już tak się stało i „musi być”, to błędy językowe 

są niedopuszczalne.  

Mam na myśli zarówno nieprawidłowe używanie słów i zwrotów, na 

przykład „post scriptum” zamiast „post factum” czy „masturbacje” w 

miejscu „perturbacji” (autentyki!), jak i klasyczne błędy ortograficzne. 

W tej materii pomysłowość ludzka nie zna niestety granic, o czym 

świadczą dwa utrwalone przykłady.  

 



Ważniejszy pierwszy raz                                                                                                                                      79 
  

Mateusz Woźniak | 70 sekund do własnej firmy, wydanie II 
 

 

„Odświerzone” aż bije po oczach, czy istnieje jednakże słowo pozwala-

jące określić skalę zniszczeń spowodowanych przez brutalne zetknięcie 

się niczego niespodziewających się źrenic z „Kędzieżynem”?  

Yes, of course; natürlich, jawohl; absolument 

Poprawność językowa stanowi także ważny element w przypadku, gdy 

oferta kierowana jest do obcojęzycznych klientów i konieczne jest 

opracowanie odpowiednich wersji językowych strony. Ponieważ Google 

ustala język strony na podstawie jej widocznych treści, każdą z wersji 

językowych należy prezentować oddzielnie. O ile nie posługujemy się 

odrębnymi domenami narodowymi dla każdego z języków/rynków, to 

wersje językowe w ramach jednego adresu najrozsądniej będzie poka-

zywać na subdomenach, na przykład pl.twojanazwa.com czy 

de.twojanazwa.com.  

Nie wystarczy jedynie przetłumaczyć treści poszczególnych podstron, 

trzeba zadbać także o niewidoczne dla ludzkiego oka metatagi, np. 

description czy keywords.  

Również przyjazne adresy url powinny być dostosowane do danego 

języka. Adres w formie de.twojanazwa.com/buty-sportowe nie przyda 
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się na nic niemieckojęzycznemu klientowi – co innego wersja 

de.twojanazwa.com/sport-schuhe. 

Chwilę temu przedstawiałem kilka językowych wpadek, o tych związa-

nych z przekładem firmowych tekstów można by stworzyć odrębne 

dzieło. W sprawie wersji językowych również odradzam pójście naj-

mniejszą linią oporu i oddanie swoich „obcojęzycznych losów” w ręce 

osób nie zajmujących się zawodowo tłumaczeniami. Autentyczne przy-

padki, jak nazwanie elementu menu strony wdzięcznym mianem „od-

cisk” (niem. impressum) czy zachęcanie zarejestrowanych użytkowni-

ków do zalogowania przyciskiem „logowanie członkiem” (ang. member 

login) to tylko wierzchołek góry lodowej. Korzystanie z elektronicznych 

translatorów czy samodzielne próby przekładu „słowo po słowie” za-

owocują „tekstami” pełnymi błędów i przeinaczeń, zazwyczaj w ogóle 

niezrozumiałymi dla obcokrajowca. Niejeden z nas setnie się bawił, 

słuchając dialogów polskiej komedii, np.:  

– Buenos días, señor Siarra! 

– Buenos Aires! 

czy oglądając odcinek serialu z rozgrywającą się na lotnisku sceną, gdy 

stewardessa biegnie za pasażerem z zapomnianą przez niego torbą: 

– Sir, sir! 

– To nie ser, to kiełbasa.  

Wybuchy śmiechu klientów po przeczytaniu tekstów na firmowej stro-

nie są jednak zjawiskiem niepożądanym. Profesjonalizm przekładu jest 

newralgicznym elementem i lepiej wcale nie wdrażać wersji języko-

wych, niż decydować się na półśrodki i narażać na śmieszność czy utra-

tę zaufania.  
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(CTRL+C)2 + (CTRL+V)2 = KŁOPOTY2
 

Bez względu na wszystko inne trzeba pamiętać, że teksty muszą być 

autorskie, unikalne. Za kopiowanie treści z innych serwisów strona 

podpadnie „u gugla”, a jej właściciel pod paragrafy. Programy wyszuku-

jące w sieci plagiaty są łatwo dostępne i namierzenie kradzieży (tak, to 

jest kradzież) nie nastręcza zbyt wielu trudności. W przeszłości miałem 

kilka przypadków skopiowania stworzonych przeze mnie treści i cho-

ciaż każdorazowo sprawę udawało się rozwiązać polubownie, to na 

pewno nie było przyjemne dla plagiatorów i ich zleceniodawców.  
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Czasy, gdy przejrzenie internetu wymagało zajęcia miejsca za biurkiem 

i wsłuchania się w metaliczną melodię w oczekiwaniu na połączenie już 

dawno i bezpowrotnie minęły. Dzisiaj nie tylko nie potrzeba biurka, 

kabla i komputera by „podłączyć się” do internetu – dziś mało kto się z 

internetu „odłącza”.  

Sieć mamy w zasięgu ręki, w przenośni i dosłownie – wystarczy wyjąć 

telefon. Jego parametry są często lepsze niż parametry komputerów z 

całkiem niedalekiej przeszłości. Przełom technologiczny uznawany jest 

zresztą za jeden z pięciu globalnych mega trendów, który ulegać będzie 

dalszemu wzrostowi47. Gdyby posiłkować się danymi dla USA – ponad 

76 lat zajęło telefonii stacjonarnej pokrycie połowy populacji tego kraju, 

smartfon zaś dokonał tego samego w niecałą dekadę48. Nawet mimo 

oczywistych różnic związanych choćby z infrastrukturą wynik taki robi 

wrażenie.    

 
                                                            
47 Anticipating problems, finding solutions, Global Annual Review 2014, PwC, 2014 
48 Ibidem 
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Wieczne podłączenie 

Smartfony z dostępem do sieci sprawiają, że online jesteśmy praktycz-

nie zawsze. A smartfona w kieszeni nosi już prawie co drugi Polak, jak 

wynika  z raportu podsumowującego stan marketingu mobilnego w 

Polsce49. Ten sam raport wskazuje na dalsze, szacowane na około 30% 

rocznie, tempo wzrostu. Przy tym ankietowani deklarują korzystanie z 

internetu zarówno mobilnego (77%), jak i dostępnych publicznych i 

prywatnych sieci wi-fi (średnio 60%), zarówno do surfowania w sieci 

jak i obsługi emaili (55%). Gdyby zsumować wyniki dla użytkowników 

smartfonów i telefonów komórkowych, to otrzymamy odsetek 64% 

użytkowników deklarujących surfowanie w internecie za pomocą swo-

ich urządzeń50.   

Tymczasem podczas badania przeprowadzonego na prawie 3000 stron 

internetowych małych i średnich firm, zlokalizowanych w 30 najwięk-

szych miastach Polski51 okazało się, że ponad 90% tych stron nie jest 

przyjaznych do korzystania na urządzeniach mobilnych. Według po-

działu na miasta najwyższy odsetek stron przystosowanych dla mobile 

wynosił 16%, najniższy zaś równał się… 0%.   

Wiele firm, często nieświadomie, ignoruje potrzeby swoich klientów, 

nie dostosowując się do ich oczekiwań. Symptomy świadczące o dal-

szym przesuwaniu się nawyków internetowych w stronę rozwiązań 

mobilnych są wyraźne i coraz mocniejsze, choćby ponad 10% ruchu w 

sieci generowanego jest przez urządzenia mobilne, sprzedaż tabletów 

                                                            
49 Marketing mobilny w Polsce 2013-2014, Jestem.Mobi, 2014 
50 Ibidem 
51 Gotowość małych i średnich firma na klienta mobilnego, ActiveMobi, 2014 
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przewyższa już sprzedaż komputerów przenośnych52, a szacunki mó-

wią o rosnących o ponad 20% rocznie wydatkach Polaków na internet 

mobilny53. Nie wspominając nawet o zapowiedziach Google, które ogło-

siło zamiar faworyzowania stron przyjaznych urządzeniom mobilnym 

w wynikach wyszukiwania.   

®EWOLUCJ@ 

Aktualnie nie ma już mowy o mobilnej rewolucji w kontekście techno-

logii – ta jest powszechna i obecna na rynku wystarczająco długo. Mo-

bilna rewolucja trwa jednak nadal – to rewolucja stylu życia. A może 

bardziej ewolucja? Rzut oka na najnowszą okładkę54 The Economist nie 

pozostawia złudzeń. 

 

                                                            
52 Marketing mobilny w Polsce 2013-2014, Jestem.Mobi, 2014 
53 Global entertainment and media outlook 2012-2016, PwC 
54 The Economist, 28.02.2015 
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Do 2020 roku 80% dorosłych żyjących na „planecie telefonów” będzie 

nosiło superkomputer w swojej kieszeni – czy phono sapiens zastąpią 

homo sapiens? 

It’s now or never 

Dzięki możliwościom dawanym przez rozwijające się wciąż technologie 

możemy żyć i pracować mobilnie, realizując różnorakie zadania bez 

ograniczeń związanych z miejscem czy czasem. Przelew bankowy i 

sprawdzenie stanu konta to po prostu kilka „tapnięć” w ekran smartfo-

na, dostęp do gromadzonych plików i danych z każdego miejsca na 

ziemi umożliwiają usługi chmurowe, wystawianie faktur czy prowa-

dzenie księgowości także nie wymaga „przykucia się” do własnego 

laptopa – dzięki rozwiązaniom SaaS wystarczy jakikolwiek sprzęt z 

dostępem do sieci.     

Docieranie do informacji, konsumpcja i tworzenie treści, podejmowanie 

decyzji i dokonywanie zakupów, metody komunikacji, sposoby pracy, 

zabawy i nauki – wszystko to podlega ciągłej, w dużej mierze dyktowa-

nej możliwościami technologicznymi, ewolucji. Coraz bardziej przyzwy-

czajamy się do „natychmiastowości” – każda rzecz, każda informacja, 

niemal każda osoba zdają się być oddalone najdalej na wyciągnięcie 

smartfona.  

Ponad 25 lat temu w pewnej książce (będącej wciąż w sprzedaży) czło-

wiek określany mianem jednego z najwybitniejszych handlowców świa-

ta zdefiniował zjawisko nazwane „prawem 250”. Pomimo upływu czasu 

i faktu, że wiele zagadnień poruszanych w tej pozycji mocno się zdezak-

tualizowało, „prawo 250” jest dziś nadal bardzo aktualne.  
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Jak twierdził autor, kontakt z jednym tylko klientem w rzeczywistości 

oznaczał kontakt z ponad 250 innymi ludźmi, gdyż średnio właśnie z 

tyloma znajomymi w ciągu jednego roku stykała się każda z osób na 

ziemi. Jeden zadowolony klient oznaczał więc rekomendację wśród 250 

swoich znajomych, jeden niezadowolony był zaś antyreklamą pośród 

kolejnych 250 osób.  

Ćwierć wieku temu organiczne dotarcie do dwóch i pół setki ludzi w 

przeciągu roku mogło robić wrażenie. Ile czasu dzisiaj potrzebujemy dla  

dokonania tego samego? A raczej – ilu minut na to potrzebujemy? Wy-

starczy post w social media, wpis na blogu, post na forum czy wykop – 

nośna informacja w ciągu godzin osiągnąć może zasięg niewyobrażalny 

dla tradycyjnych mediów. Zasada pozostała, zmieniły się tylko (aż?) 

skala i forma przekazu.  

Epoka możliwości 

Czasy biernego przeżuwania treści minęły. Żyjemy w samym środku ery 

nieskończonego feedback’u, ciągłej informacji zwrotnej. By dowiedzieć 

się, co o firmie naprawdę myślą klienci nie potrzeba już tworzyć formu-

larzy i rozsyłać ankiet – wystarczy monitoring internetu i skonfronto-

wanie „głosu ludu” z własnymi wyobrażeniami. Analiza konkurencji to 

nie wydzwanianie po cenniki czy przeglądanie firmowych stron, lecz 

śledzenie wpisów na temat rywali i kontrolowanie ich internetowych 

poczynań.  

Dzięki dostępnym narzędziom marki zyskują nieograniczone wręcz 

dojście nie tylko do opinii na swój temat, ale przede wszystkim do wie-

dzy o potrzebach odbiorców, do insightów, do punktów powstawania 

pytań i prowadzenia dyskusji. Słowem do wszystkich tych miejsc, gdzie 
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znajdują się ich obecni i potencjalni klienci. Można na bieżąco modelo-

wać rozwiązania, prowadzić dialog i wprowadzać ulepszenia. A wszyst-

ko to oko w oko z grupą docelową, w czasie rzeczywistym i na niskim 

poziomie kosztowym.  

Wszystkie drogi prowadzą do… 

Ciągłe zmiany zachodzące w ludzkich zachowaniach, przyzwyczaje-

niach i oczekiwaniach wymagają dostosowywania podejmowanych 

akcji i używanych narzędzi do ewoluującego otoczenia.  

O marketingu i działaniach promocyjnych nie sposób myśleć w ujęciu 

reklamy „mamy dobry towar, kup go”, nadawanej w jednej formie w 

wielu kanałach komunikacji. Działania marketingowe stanowią obecnie 

wielkie wyzwanie, a zdobycie uwagi i zaangażowania klientów stają się 

sztuką nie do przecenienia.  

Postępująca „smartfonizacja”, dynamiczny przyrost urządzeń podłączo-

nych do internetu (szacunki mówią o przekroczeniu liczby 75 miliar-

dów urządzeń w czasie krótszym niż następne 10 lat), równoczesne 

korzystanie z kilku mediów, ograniczony czas i ogrom napływających 

zewsząd bodźców i informacji w połączeniu z FOMO (fear of missing 

out) to tylko niektóre z przeszkód stojących na trasie wyścigu o atencję 

klienta.   

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie wymaga dzisiaj reago-

wania w czasie rzeczywistym, stosowania narzędzi dających mierzalne 

wyniki i ciągłego poprawiania skuteczności i efektywności działań. 

Marketing przedsiębiorstwa powinniśmy dziś rozważać w ujęciu kom-

pleksowym, oferując konkretny, spersonalizowany i budujący zaanga-
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żowanie klientów przekaz oraz zwiększając ich komfort w interakcji z 

marką/firmą.   

Sharing is caring 

W starożytnym Rzymie like’i naprawdę robiły różnicę – uniesiony kciuk 

był wyrazem łaski. Gdy tłum wznosił w górę ręce w tym geście, poko-

nany gladiator zachowywał głowę, pollice verso oznaczało zaś śmierć.  

I chociaż forma owych znaków jest sporna i dyskusyjna, gdyż nie istnie-

ją źródła mogące jednoznacznie potwierdzić ich rzeczywisty wygląd, to 

nie ulega wątpliwości, że symbole oznaczające odebranie lub darowanie 

życia walczącym na arenie gladiatorom faktycznie funkcjonowały. 

Wymowny mem obrazujący gladiatora stojącego nad pokonanym prze-

ciwnikiem i wyczekującego na znak tłumu, opatrzony podpisem „w 

starożytnym Rzymie lajki naprawdę ratowały życie” od jakiegoś już 

czasu krąży w sieci przypominając, że w realnym świecie liczy się coś 

więcej niż social media i lajkowanie treści. Właśnie dlatego zarówno 

pierwsza, jak i aktualna edycja tego projektu dostępne są bez koniecz-

ności podawania danych, zapisywania się na listy subskrypcyjne czy 

płacenia wpisami w social media.     

Ale jeśli ten e-book spotkał się z Twoim uznaniem, a jego treści uważasz 

za wartościowe  – i wyłącznie w takim przypadku – proszę o podziele-

nie się informacjami o nim ze swoimi znajomymi.  

Możesz to zrobić dwoma klikami:                 i 

Dziękuję, niezmiernie mi miło! 

 

         

http://bit.ly/fbwpisy
http://bit.ly/cwierknij
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CTRL+V bez konsekwencji 

Przekazane przeze mnie w tej pracy dane są jedynie zaznaczeniem kilku 

kluczowych aspektów. Mądre podejście do zagadnień budowania firmy 

już od samego początku działalności, a właściwie jeszcze przed jej roz-

poczęciem, może przynieść same korzyści. Zamiast leczyć lepiej zapo-

biegać, wielu kosztownym błędom możesz zapobiec przez obranie 

odpowiedniej strategii jeszcze przed wyruszeniem w swoją biznesową 

drogę.  

Dokładnie tymi słowami około roku temu zakończyłem I edycję „70 

sekund do własnej firmy”. Teraz CTRL+V bez żadnych konsekwencji – 

kto autorowi zabroni?  
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Zakończenie 

Podziękowanie 

Dziękuję rodzinie za doping, partnerom II wydania za wsparcie, 

Dell‘owi za sprawnie działający serwis i Billowi Gatesowi za Worda.  

I dziękuję Tobie, czytelniku – bez Ciebie nie byłoby tej publikacji.  

Doszedłeś prawie do końca – mam nadzieję, że z przyjemnością.  

Na sam koniec niespodzianka – wejdź na bit.ly/podziekowanie, wpisz 

hasło #niespodzianka i odbierz 42 bezpłatne dni monitoringu interne-

tu od Brand24, 15% zniżki na tłumaczenia od Multilingua i 20% rabatu 

od Orange na usługi w chmurze – w ramach podziękowania.  

 

 

 

http://bit.ly/podziekowanie


Autor                                                                                                                                                                    91 
 

Mateusz Woźniak | 70 sekund do własnej firmy, wydanie II 
 

 

Autor 

                     Mateusz Woźniak 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zawodowo manager i marketer. Autor i współautor 
książek i publikacji. Inicjator programu popularyza-
cji dobrych praktyk marketingu, twórca projektu 
„70 sekund do własnej firmy”. Prywatnie miłośnik 
kawy, fan dobrego kina i jeszcze lepszej muzyki, 
zaczytujący się w pozycjach wydawniczych z dzie-
dziny zarządzania, marketingu i biznesu. 

 

 

http://mateusz.eu/


 

 

 

 

W partnerstwie z: 

     
 

 

 

 

© Mateusz Woźniak 

mateusz.eu 

2014 – 2015 

 

 

http://brand24.pl/
http://pieniadze.gazeta.pl
http://mambiznes.pl/
http://marketerplus.pl/
http://multilingua.pl/
http://orange.pl/
http://slowaimysli.pl/
http://mateusz.eu/

	Patronat medialny:
	Partnerzy wydania:
	Zabronione jest rozpowszechnianie niniejszego utworu w sposób i/lub w formie wymagającej podawania i/lub udostępniania danych, w szczególności adresu e-mail, celem pobrania publikacji.
	Wszelkie znaki towarowe występujące w tekście należą do ich właścicieli.

