


Wykorzystywane formy prasy cyfrowej 

Czytelnictwo 
prasy w wersji 

cyfrowej w ciągu 
ostatniego 
miesiąca =  
<1,5% 

Podstawa: czytelnicy prasy w wersji papierowej / 
cyfrowej / internetowych serwisów tytułów 
prasowych; N=1006 

Podstawa: respondenci czytający prasę w 
wersji cyfrowej w ciągu ostatniego miesiąca 

Czytam prasę… 

62,1% 

57,4% 

61,2% 

58,5% 

37,9% 

29,4% 

30,6% 

28,3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

gazety codzienne 

tygodniki opinii 

czsopisma kobiece 

czasopisma tematyczne 

w postaci e-wydania, czyli pliku 
będącego cyfrowym odpowiednikiem 
wersji papierowej (np. PDF) 

w postaci specjalnej aplikacji na tablet, 
telefon komórkowy lub smartfon albo w 
formie pliku do wgrania na czytniki e-
booków 



Wykorzystywane platformy dostępu 
do prasy cyfrowej 

11,7% 
88,3% 

prasa (gazety \ czasopisma)  
w wersji cyfrowej 

urządzenia mobilne 

komputer 

8,8% 

91,2% 

strony www  
tytułów prasowych 

4,6% 

95,5% 

portale informacyjne 

Podstawa: czytelnicy danego źródła informacji 

Korzystanie z urządzeń dostępu 



93 – 95% czyta prasę  
w wersji cyfrowej, strony www  

tytułów prasowych i internetowe  
portale informacyjne w domu 

17,3% 

12,2% 
13,7% 

3,0% 

3,7% 

5,4% 

3,6% 

3,1% 

2,2% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

prasa cyfrowa serwisy www tytułów prasowych portale informacyjne 

podczas dalszej podróży np. pociągiem, samochodem 
w drodze do pracy, szkoły \ w komunikacji miejskiej 
w pracy 

Miejsca korzystania z treści w formie elektronicznej  Podstawa: czytelnicy danego źródła informacji 

Pomimo częstej lektury prasy cyfrowej w 
domu, ma ona także najwyższy odsetek 

czytelnictwa poza domem. Przede 
wszystkim, ponad 17% czytających prasę 

cyfrową robi to w pracy, w czym ma 
udział wykorzystanie jej do celów 

służbowych.  

5 – 7% korzysta z treści  
w formie elektronicznej 

WYŁĄCZNIE poza domem 



Podstawa: wszyscy respondenci; N=1006 

0,2% 

0,7% 

0,9% 

1,0% 

1,5% 

2,1% 

2,5% 

3,8% 

4,0% 

90,2% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Tak, kupiłem(am) dostęp do pakietu tytułów prasowych 

Tak, kupiłem(am) wybrane wydania czasopisma kobiecego 

Tak, kupiłem(am) wybrane wydania gazety codziennej 

Tak, kupiłem(am) wybrane wydania czasopisma tematycznego 

Tak, kupiłem(am) wybrane wydania tygodnika opinii 

Tak, kupiłem(am) prenumeratę czasopisma kobiecego 

Tak, kupiłem(am) prenumeratę tygodnika opinii 

Tak, kupiłem(am) prenumeratę gazety codziennej 

Tak, kupiłem(am) prenumeratę czasopisma tematycznego 

Nie, nigdy nie kupiłem(am) prasy w wersji cyfrowej 

Łącznie 
TAK =  
9,8% 



Podstawa: wszyscy respondenci; N=1006 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Na pewno kupię (99 na 100) 
Prawie na pewno kupię (9 na 10) 
Bardzo prawdopodobne, że kupię (8 na 10) 
Prawdopodobnie kupię (7 na 10) 
Dobry pomysł, rozważę zakup (6 na 10) 
Dość dobry pomysł (5 na 10) 
Przeciętny pomysł (4 na 10) 
Taki sobie pomysł, raczej nie kupię (3 na 10) 
Prawdopodobnie nie kupię (2 na 10) 
Prawie na pewno nie kupię (1 na 10) 
Bez szans \ prawie bez szans (1 na 100) 
Nie wiem \ trudno powiedzieć 

71,7% = NIE 

17,5% = TAK 

Istotnie częściej… 
 Mężczyźni (22,6%); 
 Młodzi 15-34 lata (22,1%); 
 Z wykształceniem powyżej 

średniego (24,5%); 
 Posiadający stałą pracę (20,2%); 
 Uczący się / studiujący (33,8%); 
 Mieszkańcy miast 200 tys.+ (23,6%); 
 Posiadający urządzenia: smartfon / 

tablet / czytnik (36,5% / 45,4% / 
85,5%); 
 

 Obecni czytelnicy prasy 
cyfrowej (37,8%). 
 



15,5% 

22,4% 

23,8% 

10,7% 

16,6% 

17,2% 

21,4% 

11,4% 

12,1% 

16,0% 

16,5% 

19,8% 

19,9% 

30,8% 

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Jest tańsza od papierowej 

Nie chcę marnować papieru 

Nie mam gdzie przechowywać papierowej prasy 

Jest dla mnie łatwo dostępna 

Mogę ją mieć przy sobie i czytać gdzie i kiedy chcę 

Jest wygodniejsza do pozyskania (nie trzeba iść do kiosku) 

Jest szybciej dostępna 

Do niektórych treści można dotrzeć tylko w formie cyfrowej 

Łatwo znaleźć artykuły, które mnie interesują 

Jest interaktywna 

Jest możliwość odtwarzania plików 

Dostęp do wielu tytułów w jednym urządzeniu 

Więcej oferuje (np. archiwum treści) 

Informacje aktualizowane są na bieżąco 

Łącznie 64,9% 
deklaracji 

Łącznie 48,3% 
deklaracji 

Łącznie 37,5% 
deklaracji 

Podstawa: respondenci zainteresowani zakupem prasy w wersji 
cyfrowej w ciągu 12 miesięcy; N=176 

17,5% = TAK 

Interaktywność / 
szybkość / 

różnorodność 

Dostępność / 
wygoda 

Ekologia / 
praktyczność 

Prezentator
Notatki do prezentacji
Głównym czynnikiem przyciągającym czytelników prasy w wersji cyfrowej są jej interaktywność, szybkość i różnorodność informacji.
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96 
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98 
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103 
104 

112 
127 
127 

146 

60 80 100 120 140 160 

Informacje z życia znanych osób \ gwiazd 
Wiadomości kryminalne 
Informacje dotyczące polityki 
Felietony 
Komentarze polityczne 
Informacje o wydarzeniach z miejscowości 
Informacje sportowe 
Wywiady 
Aktualności gospodarcze 
Analizy gospodarcze 
Rozrywka - quizy, horoskopy, łamigłówki, filmiki, satyra \ humor 
Informacje kulturalne 
Artykuły popularnonaukowe \ podróżnicze 
Bieżące wydarzenia \ aktualności 
Reportaże 
Informacje o tematyce społecznej 
Porady i artykuły psychologiczne 
Pogłębione artykuły o tematyce historycznej \ kulturalnej społecznej itp. 
Artykuły branżowe 
Artykuły hobbystyczne (motoryzacja, moda, wnętrza, itd.) 

Podstawa: wszyscy respondenci; N=1006 

Rodzaje informacji, w 
stosunku, do których 

skłonność do płacenia 
jest większa niż średnia 

Rodzaje informacji, w 
stosunku, do których 

skłonność do płacenia 
jest mniejsza niż średnia 

Średnia = 100 



34,3% 

34,2% 

31,3% 

30,3% 

29,7% 

29,5% 

26,5% 

50,3% 

46,9% 

49,7% 

54,6% 

55,0% 

53,6% 

55,5% 

15,4% 

18,9% 

19,0% 

15,1% 

15,3% 

16,9% 

18,0% 

poznać opinie ekspertów z jakiejś dziedziny, np. na temat nowej 
szczepionki, dopłat unijnych, profilaktyki zdrowotnej, itp. 

poznać szczegóły dotyczące wynalazków, osiągnieć naukowych 

wyrobić sobie opinię na temat sytuacji w kraju / na świecie 
 

dowiedzieć o zmianach, np. w systemie emerytalnym, podatkach, 
przepisach prawnych 

dowiedzieć, jakie produkty warto kupić, czym się kierować, testy 
produktów 

zapoznać się ze stanowiskami różnych stron na jakąś konkretną 
kwestię, np. poznać argumenty za i przeciw na temat reformy 

edukacji 

wyrobić sobie pogląd o politykach i partiach przed wyborami 

płatnym źródłom bezpłatnym źródłom nie wiem / trudno powiedzieć 

gdyby chciał … 

Podstawa: wszyscy respondenci; N=1006 

Prezentator
Notatki do prezentacji
Pogląd o nierzetelności bezpłatnie dostępnych źródeł informacji nie jest popularny. Ukazuje to tym wyraźniej konkurencję ze strony źródeł bezpłatnych, z jaką muszą liczyć się wydawcy



Niniejsze badanie wykazało, iż prasa jest ważnym i uznanym medium w 
kształtowaniu opinii w społeczeństwie. Zdecydowana większość czytelników nie 
wyobraża sobie, że prasa mogłaby zniknąć z ich życia.   
 
Wiele zalet prasy - wskazywanych przez czytelników – jest również cennych z 
punktu widzenia prowadzenia komunikacji marketingowej. Korzystny wizerunek i 
atencja w stosunku do treści zamieszczanych na łamach prasy, przekłada się na 
efektywność komunikatów reklamowych lub promocyjnych. 



Rośnie zainteresowanie cyfrowymi wersjami prasy. Czytelnicy oczekują dostępu do 
tytułów prasowych w formie aplikacji i dostrzegają w nich potencjał do 
nowoczesnego prezentowania treści. Otwiera to nowe płaszczyzny komunikacji 
marketingowej, a dla  Wydawców oznacza możliwość tworzenia nowej oferty – 
zarówno reklamowej jak i skierowanej do czytelników.  
 
Niniejsze badanie dowodzi, że prasa reprezentuje dla czytelników autentyczną 
wartość, że informacje weryfikowane przez redakcje cieszą się większym zaufaniem 
i mają wkład w kształtowanie opinii czytelników. To jedna z najważniejszych 
właściwości prasy. Jest to również cecha znakomicie uwiarygadniająca prasę jako 
medium w kontekście komunikacji marketingowej. 



Z odpowiedzi czytelników można wnosić o dużym prawdopodobieństwie 
poszerzenia łącznego zasięgu tytułów prasowych w nadchodzących latach za 
sprawą wydań cyfrowych.  
 
Komunikacja marketingowa z wykorzystaniem różnych form prasy – tej tradycyjnej 
oraz cyfrowej – okaże się szczególnie efektywna w dotarciu do odbiorcy. Będzie ona 
łączyła w sobie wszystkie zalety przynależne prasie drukowanej (prestiż i zaufanie) 
oraz mediom elektroniczym (interaktywność i dynamika). 



DZIĘKUJEMY 


