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YouTube atakuje po polsku
Od połowy czerwca znany i bardzo popularny serwis video 
YouTube jest dostępny także w języku polskim. Wraz z uru-
chomieniem strona pl.youtube.com została przetłumaczona 
w całości na język polski, zawiera lokalne witryny oraz 
funkcję wyszukiwania. Na stronie głównej prezentowane są 
filmy polskich użytkowników. Prócz tego YouTube podpisało 
umowy z wieloma polskimi dostawcami treści, ich efektem 
będą spersonalizowane strony z filmami, wywiadami, teledy-
skami itp. Pierwsze z nich to:

tygodnik „Polityka” (która posiadała już od pew-
nego czasu swój kanał na YouTube: http://www.youtube.
com/PolitykaPL),

Bankier.pl,
wytwórnia Kayax,
zespół T.Love,
serwis Wiadomosci24.pl,
TVP,
WOŚP.

Mutacje YouTube zostały 
równocześnie otwarte w 
Brazylii, Francji, Hiszpanii, 
Holandii, Irlandii, Japonii, 

Wielkiej Brytanii i Włoszech. Pozwalają one użytkownikom 
z tych krajów na tworzenie i udostępnianie filmów wideo 
w językach lokalnych, wyszukiwanie najpopularniejszych fil-
mów na poszczególnych rynkach i nawiązywanie kontaktów 
z innymi użytkownikami serwisów lokalnych.
To kolejny w ostatnich dniach nowy projekt uruchomiony 
przez YouTube. Ruszyła także mobilna wersja YouTube. 
Można również testować nowe narzędzie do edycji mate-
riałów wideo udostępnione w serwisie razem z Adobe.

Reklama w pospolitym ruszeniu
Ostatnio coraz większą popularność zdobywają internetowi 
liderzy opinii, którzy świadomie/nieświadomie stają się amba-
sadorami marki: takimi, którzy nawet w najgorszych czasach 
będą stać za naszą marką murem i dzielnie własną piersią 
odpierać ataki sceptyków, oczywiście przy okazji szerząc 
nasz „brand awareness”. A gdyby dać szansę takim liderom 
opinii na wykorzystanie środków i narzędzi do reklamowania 
naszego produktu/firmy? Coraz większą popularność w „świe-
cie web2.0” (sic!) zdobywa przecież UGC (user generated 
content), media z miesiąca na miesiąc wykorzystują kontent 
tworzony przez samych użytkowników. I tak powstał user 
generated advertising, czyli najprościej mówiąc, trend pole-
gający na tworzeniu reklamy firmy/produktu, a czasem nawet 
całej strategii promocji przez samych jej użytkowników.
Mistrzem w takim podejściu wydaje się nie kto inny, jak 
poczciwy Firefox, a raczej producent przeglądarki Mozilla, 
powstający dzięki zaangażowaniu samych internautów i zdo-
bywający ich coraz większe uznanie. Jak to się stało, że Inter-
net Explorer, produkowane przez Microsoft za ogromne pie-
niądze, dostępne na każdym komputerze, w każdym miejscu 
na ziemi jest tak znienawidzone przez użytkowników? Róż-
nica jest jedna i zasadnicza: kod źródłowy Firefoxa dostępny 
jest dla wszystkich. Co więcej, nie tylko produkcją, ale i pro-

•

•
•
•
•
•
•

mocją przeglądarki „z liskiem” zajmują się sami użytkownicy 
pasjonaci. 
Konsumenci chcą wiedzieć, jak powstaje produkt, skąd jest i w 
co wierzy twórca. Dzięki pełnej otwartości twórców Mozilla 
Firefox w bardzo krótkim czasie udało im się zdobyć zaufa-
nie milionów osób na całym świecie. Wystarczy zerknąć na 
takie serwisy, jak Spreadfirefox (www.spreadfirefox.com) czy 
Femfox (www.femfox.com) – oba stworzone przez użytkow-
ników - by zobaczyć, że siła tysięcy gardeł (a może klawiatur) 
jest o wiele większa niż nawet najdroższej kupionej kampanii 
reklamowej. Warto wspomnieć jeszcze o Firefoxflicks, czyli 
reklamach wideo, które produkują sami użytkownicy. Jak 
widać, wcale nie potrzeba ogromnych nakładów na reklamę, 
czasem wystarczą po prostu wdzięczni użytkownicy.

Smaczny projekt Heureki
W sieci pod adresem www.10am.tv istnieje ciekawy projekt 
określany mianem Biurowej Telewizji Śniadaniowej. To pierw-
szy tego typu projekt multimedialny w Polsce stworzony 
przez agencję Heureka dla marki Schulstad. Podstawą 10am.
tv jest codzienny wideoblog prowadzony przez Pawła Lorocha 
- dziennikarza Antyradia, autora audycji kulinarnej „Gastro-
faza”. Codziennie około godziny 10.00 na blogu premierę mają 
nowe filmiki, w których Paweł Loroch przygotowuje apetyczne 
i pożywne kanapki. Wszystko oczywiście na chlebie marki 
Schulstad. www.10am.tv to w pewnym sensie przełomowy 
pomysł w myśleniu o reklamie i promocji. Reklamodawca zde-
cydował się na przyjęcie postawy nadawcy i stworzenie włas-
nego medium. Jeśli projekt zakończy się sukcesem, marketer 
będący właścicielem takiej telewizji w pewnym stopniu unie-
zależni się od drogich kampanii reklamowych w telewizjach 
komercyjnych. Czas pokaże, czy projekt się uda.

Onet nadrabia zaległości
Swoje telewizje online posiadają już Wirtualna Polska, 
Gazeta.pl, Interia, a teraz przyszedł czas na wielkiego spóź-
nionego rewolucji telewizyjnej w internecie – Onet. Serwis 
(dostępny pod adresem www.onet.tv) składa się z kanałów 
tematycznych, w których znalazły się programy i pojedyn-
cze klipy wideo. Obecnie dostępnych jest siedem kanałów. 
Dodatkowo „gwiazdy” Onetu (a raczej TVN) prowadzą w 
Onet TV własne pro-
gramy autorskie. I tak 
Grzegorz Miecugow 
komentuje wydarzenia 
ze świata polityki, Karo-
lina Korwin-Piotrowska 
opowiada o nowościach 
filmowych, Piotr Salak o 
sporcie, Karolina Mali-
nowska o trendach w 
modzie, Ryszard Czajkowski o pasjach podróżniczych i egzo-
tycznych wyprawach, a Tomasz Lipiński o muzyce.

Zebrał Dominik Wartecki 
blog: www.pronline.com.pl



Na Euro zarobią nie 
tylko te miasta, w 
których planowane są 
rozgrywki

Mieszkańcy miast nie 
zawsze są zadowoleni 
ze sposobów 
promowania ich 
regionów

Gdańszczanie 
stawiają na obalenie 
stereotypów
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