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„Chcê zlikwidowaæ ca³kowicie dla m³odzie¿y alkohol, papierosy i nar-

kotyki. Chcê, ¿eby w naszym mieście i na ca³ym Podlasiu nie by³o ban-

dyctwa, ¿eby nie by³o z³odziejstwa, ¿eby nie by³o niczego” - obiecywa³ 
w swoich spotach wyborczych Krzysztof Kononowicz, 43-letni bezro-

botny kandyduj¹cy na prezydenta Bia³egostoku podczas tegorocznych 
wyborów samorz¹dowych. Jak pozna³a go ca³a Polska? Dziêki spotom 
zamieszczonym w serwisie YouTube (serwis s³u¿¹cy do publikowania pli-
ków wideo w sieci) - w internecie zrobi³y one prawdziw¹ furorê. Linki do 
nich, jak najlepszy dowcip, lawinowo przesy³ali sobie internauci, czêsto 
umieszczali je tak¿e w swoich opisach w komunikatorach. Co wiêcej, 
fragmenty wyst¹pieñ cytowano ju¿ w pierwszych dniach popularności 
spotów tak¿e w wiadomościach w mediach tradycyjnych, takich jak Tele-

express czy Fakty. Po kilku dniach licznik pod klipami Kononowicza na 
YouTube pokazywa³ ju¿ 2,7 mln ods³on.
Kononowiczomania nie skoñczy³a siê wcale wraz z wyborami samo-

rz¹dowymi, podczas których kandydat wprawdzie nie zosta³ prezyden-

tem Bia³egostoku, ale osi¹gn¹³ nadspodziewa-

nie wysoki wynik: 1,8 proc. poparcia, czyli a¿ 
1676 g³osów. Choæ pocz¹tkowe ogromne zain-

teresowanie Kononowiczem naturalnie zma-

la³o, charakterystyczny szary sweter z ture-

ckim wzorem, który mia³ on na sobie w klipie 
wyborczym jest ju¿ tylko jednym z wielu przed-

miotów nawi¹zuj¹cych do jego postaci w ró¿ny 
sposób (w opisie produktu lub nawet nadruku 
na produkcie), które mo¿na zakupiæ na serwi-
sach Allegro i Ebay. Najmniej kontrowersyjne 
z nich to koszulki z wizerunkiem kandydata, 
kubki, nalepki czy portret olejny. Nag³e zain-

teresowanie zd¹¿y³ ju¿ wykorzystaæ Próchnik – 
w najnowszych reklamach tej firmy model nosi 
pod marynark¹ sweter taki sam, w jaki ubiera³ 
siê Kononowicz. 

Polecam i ręczę
Kononowiczomania to tylko jeden z przyk³a-

dów na dzia³anie marketingu wirusowego. Naj-
ogólniej mówi¹c, polega on na rozprzestrzenia-

niu informacji o danym produkcie czy us³udze 
czy nawet poświêconej im stronie www przez 
samych u¿ytkowników internetu. Internauci 
wystêpuj¹ tu w roli kreatorów opinii, a zarazem 
gwarantów wiarygodności przekazu. Dzieje siê 
tak dlatego, ¿e informacja od znajomego, który 
nie ma interesu w jej rozpowszechnianiu jest 

Zdrowe
wirusowanie
Przypadek Kononowicza, Norrisomania 
czy szaleñstwo na punkcie Szalonej 
¯aby – choæby te ostatnie manie 
uświadamiaj¹ nam, jak wielki 
potencja³ kryje siê w internecie. 
W Polsce, niestety, wci¹¿ nie jest on 
jeszcze wystarczaj¹co wykorzystywany.
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Formy marketingu wirusowego używane przez marketerów w Stanach Zjednoczonych
– badania MarketingSherpa, marzec 2006:       
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przyjmowana przez nas z wiêkszym zaufaniem ni¿ przekaz pochodz¹cy 
z mediów czy z bli¿ej nieokreślonego źród³a. Ten sam mechanizm dzia³a 
zreszt¹ na co dzieñ, gdy polecamy znajomym określony produkt lub 
us³ugê, z której skorzystaliśmy i jesteśmy z niej zadowoleni.
Celem tej formy marketingu (lub PR w internecie) jest szybkie i lawinowe 
upowszechnienie informacji. Mechanizm przypomina dzia³anie wirusa ata-

kuj¹cego kolejne jednostki, z którymi ma kontakt, te zaś przenosz¹ go 
dalej – st¹d zreszt¹ wziê³a siê nazwa „marketing wirusowy” czy rzadziej 
stosowana – „marketing zakaźny” (w anglojêzycznej literaturze przed-

miotu: „viral marketing”, „buzz marketing”, „word of mouth”). 

Też korzystasz z wirusomanii
G³ówne narzêdzie wirusa marketingowego to przede wszystkim wia-

domości e-mail. Wiele serwisów darmowych kont pocztowych pos³u-

guje siê tutaj najstarsz¹ z metod marketingu wirusowego – doklejonymi 
krótkimi tekstami reklamowymi z linkiem do odpowiedniej strony. Jako 
pierwszy wykorzysta³ 
ten pomys³ serwis Hot-

mail. Wirusem mo¿e byæ 
te¿ ca³a treśæ wiadomo-

ści lub za³¹czniki do niej 
– filmy, komiksy, obrazki, 
zdjêcia. Wykorzystuje siê 
równie¿ sieciowe gad¿ety 
(wygaszacze ekranu, gry, 
tapety), elektroniczne 
kartki, formularze www 
umo¿liwiaj¹ce przes³anie znajomym linku do strony lub artyku³u czy 
zmiany w konfiguracji przegl¹darki (ustawienie danej strony jako starto-

wej czy te¿ dodanie jej do menu „ulubione”).
Upowszechnianie informacji odbywa siê równie¿ poprzez internetowe 
kana³y dyskusyjne (fora, czaty, listy dyskusyjne, spo³eczności sieciowe). 
Coraz wiêkszym zainteresowaniem e-marketerów ciesz¹ siê równie¿ 
u¿ytkownicy blogów – ka¿dy z nich ma grono blogowych znajomych, 
którym czêsto rekomenduje u¿ywane przez siebie produkty.
Kolejne narzêdzie to komunikatory. Istnieje tutaj szeroki wachlarz mo¿-

liwości zwi¹zanych z przesy³aniem sobie przez internautów linków do 
ciekawych stron. Wa¿ne jest jednak rozpowszechnianie linków tylko ze 
sprawdzonego, zaufanego źród³a, poniewa¿ ostatnio t¹ sam¹ metod¹ 
dokonuje siê ataków sieciowych. Kiedy ofiara klika w link do rzekomej 
strony ze zdjêciem nieznanego bli¿ej u¿ytkownika internetu, zastaje tam, 
rzecz jasna, nie zdjêcie, a konia trojañskiego.
Na marketingu wirusowym opieraj¹ siê wszystkie te serwisy, w przy-

padku których u¿ytkownik ma mo¿liwośæ wprowadzenia swoich znajo-

mych. Korzysta³a z tego firma Mirabilis, twórca komunikatora ICQ: u¿yt-
kownik móg³ wys³aæ znajomemu wiadomośæ zachêcaj¹c¹ do przy³¹czenia 
siê do u¿ytkowników komunikatora z linkiem do oprogramowania ICQ. 
Narzêdzie to jest wykorzystywane przez twórców bezp³atnych kont 
pocztowych Google – po określonym czasie u¿ytkownik konta mo¿e 
„zaprosiæ” do za³o¿enia w³asnego tak¿e innych internautów. W oparciu o 
ten sam mechanizm rozwijaj¹ siê równie¿ liczne serwisy spo³ecznościowe 
– LinkedIn, GoldenLine, Ogniwo czy Grono.net.

Prawie nieświadomie
Narzêdziem marketingu wirusowego mog¹ byæ równie¿ paradoksalnie 
parodie reklam. Gdy piwo ¯ywiec reklamowa³o siê has³em „prawie jak 
¯ywiec”, powstawa³y nowe wersje tych reklam zawieraj¹ce aktualny 
komentarz do wydarzeñ w kraju, np. zdjêcie z wystêpu Mandaryny w 
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komputerach (filmiki znika³y ze strony po paru 
dniach), a nastêpnie rozsy³ali je znajomym. 
Z marketingu wirusowego skorzysta³a te¿ w 
ciekawy sposób sieæ odzie¿owa Reserved, orga-

nizuj¹c mailing z kuponami uprawniaj¹cymi do 
wysokich rabatów. Maile z kuponami mo¿na 
by³o drukowaæ, ale tak¿e przesy³aæ dalej. Ka¿dy, 
kto z wydrukiem zg³osi³ siê do sklepu w ci¹gu 
weekendu i zrobi³ zakupy, otrzymywa³ wskazan¹ 
na kuponie zni¿kê.

Niedoceniona metoda
To tylko kilka udanych przyk³adów. Mo¿na by 
dodaæ kolejne, chocia¿ w porównaniu z zagra-

nicznymi studiami przypadków 
nie bêdzie ich a¿ tak wiele. 
Marketing wirusowy jeszcze nie 
cieszy siê w Polsce zbyt wielk¹ 
popularności¹. Wynika to ze 
s³abego rozwoju internetu – 
wed³ug ostatnich badañ Millward 
Brown SMG/KRC z sieci korzy-

sta zaledwie 38 proc. Polaków. 
Dodatkowo ceny dostêpu do 
internetu s¹ wysokie, a standar-

dem s¹ stosunkowo wolne ³¹cza 
o przepustowości 128 kBps, co 
znacznie utrudnia przesy³anie 
plików o du¿ej wielkości (pre-

zentacje, klipy, nagrania audio). 
Jak wynika z badañ TNS Opi-

nion & Social, przeprowadzonych na zlecenie 
Komisji Europejskiej, jedynie 13 proc. Polaków 
dysponuje obecnie szerokopasmowymi ³¹czami. 
Stanowi to zaledwie jedn¹ trzeci¹ wszystkich 
u¿ytkowników internetu w Polsce.
Kolejny powód ma³ej popularności marketingu 
wirusowego to niedocenienie narzêdzia przez 
samych marketerów, a tak¿e ich klientów. Wol¹ 
oni pos³ugiwaæ siê metodami sprawdzonymi, 
poddaj¹cymi siê wiêkszej kontroli. Nie maj¹ te¿ 
wystarczaj¹cej wiedzy na temat zalet metody, 
jak równie¿ umiejêtnego jej stosowania.

Tani i nieprzewidywalny
Tymczasem marketing wirusowy jest przede 
wszystkim tani. Nie p³aci siê tutaj wygórowa-

nych sum - ani za przygotowanie przekazu, ani 
za jego dystrybucjê. Metoda ta pozwala te¿ na 
wiêksz¹ dowolnośæ – skoro odbiorcami w Polsce 
s¹ g³ównie ludzie m³odzi i wykszta³ceni, dotr¹ 
do nich przede wszystkim niekonwencjonalne 
pomys³y. Potrzebna jest pomys³owośæ, finezja, 
b³yskotliwośæ skojarzeñ i poczucie humoru.
Kolejna sprawa to odwaga samego nadawcy 
przekazu. Chocia¿ wiadomośæ jest przesy³ana 
zazwyczaj w takiej samej formie, nie mo¿na do 
koñca przewidzieæ, jakim komentarzem zosta-

Sopocie z podpisem „prawie jak piosenkarka”. Parodii dorobi³a siê miê-

dzy innymi równie¿ kampania MasterCard. W internecie kr¹¿y³ obrazek 
dwóch piêknych kobiet, zakonnicy i modelki, podpisanych: „S¹ kobiety, 
których kupiæ nie mo¿na. Za wszystkie inne zap³acisz kart¹ MasterCard”. 
Inna wersja zestawia³a piêkny krajobraz z twarzami polskich polityków. 
Kolejny przyk³ad to wariacje na temat reklam wódki Absolut. 
Chocia¿ w³aściciele marek czêsto siê oburzaj¹, nie zawsze s¹ zupe³nie 
przeciwni antyreklamom. Czêsto powtarzane has³o utrwala wszak sam¹ 
markê w świadomości spo³ecznej, a antyreklamy s¹ dowodem na to, ¿e 
marka ¿yje w świadomości konsumentów i ma dla nich du¿e znaczenie.

Crazy Frog i Chuck Norris
Marketing wirusowy cieszy siê du¿¹ popularności¹ na Zachodzie – oto 
kilka ostatnich przyk³adów, znanych równie¿ w Polsce. Wymieñmy choæby 
ubieg³oroczne granie Bass Bumpers 
„Crazy Frog – Axel F.”, bêd¹ce po³¹-

czeniem tematu z „Gliniarza z Beverly 
Hills” i melodyjki dzwonka do telefonu 
bazuj¹cej na odg³osach silnika motoru. 
Gdy utwór zdobywa³ szczyty list prze-

bojów, „wykonawca” – Crazy Frog, 
czyli Szalona ¯aba – ¿y³ ju¿ w³asnym 
¿yciem wirusa internetowego. ¯abê 
stworzy³o dwóch Szwedów. Pierwszy 
z nich nagra³ na komputerze dźwiêki 
imituj¹ce motor i nagranie zamieści³ w 
internecie (gdzie wkrótce plik zacz¹³ 
stawaæ siê coraz popularniejszy), drugi 
natomiast do nagrania dorysowa³ 
stworzenie, które samo z siebie mia³o 
wydawaæ ten irytuj¹cy ha³as i z za³o-

¿enia samo mia³o byæ irytuj¹ce. Internauci szybko upowszechnili je miê-

dzy sob¹. Popularności napêdzali ¿abie liczni przeciwnicy, wymieniaj¹c siê 
prześmiewczymi has³ami, banerami: „Nigdy wiêcej Szalonych ¯ab!” czy 
grami, w których mo¿na by³o t³uc stwora m³otkiem.
Kolejnym świe¿ym przyk³adem, który dotar³ tak¿e do Polski jest znana 
sprzed pó³ roku mania na punkcie Chucka Norrisa. Zaczê³a siê ona od 
zabawy amerykañsk¹ stron¹ internetow¹, która losowo wyświetla³a 
wybrane absurdalne zdanie - „fakt” na temat Chucka Norrisa z ca³ej 
bazy zdañ zgromadzonej na serwerze. Na pocz¹tku lutego 2006 roku 
jeden z polskich internautów przet³umaczy³ kilka zdañ i zamieści³ je w 
polskim serwisie joemonster.org. U¿ytkownicy serwisu szybko podchwy-

cili zabawê i zaczêli tworzyæ polskie wersje „faktów” dotycz¹cych Chu-

cka Norrisa, przesy³aæ je sobie mailami czy ustawiaæ w opisach komu-

nikatorów. Kwesti¹ nieustalon¹ pozosta³o, czy amerykañski wybuch 
norrisomanii nie by³ w jakiś sposób sterowany przez marketingowców 
pracuj¹cych dla aktora. 

„Krążą” po sieci
W Polsce marketing wirusowy dopiero zaczyna byæ wykorzystywany na 
szersz¹ skalê. Przyk³adem udanego zastosowania tej metody jest ubie-

g³oroczna kampania piwa Dog in the Fog, gdzie internet s³u¿y³ zarówno 
do umiejêtnego podsycania zainteresowania osobami pojawiaj¹cymi siê 
na ulicach najwiêkszych miast z pustymi smyczami, jak i do organizowania 
„spontanicznych” flash mobów. Inny przyk³ad to reklamówki Plus GSM 
z udzia³em kabaretu Mumio – obecne w telewizji, jednak zamieszczane 
równie¿ na stronie internetowej operatora. Internauci z niecierpliwości¹ 
wyczekiwali na pojawienie siê kolejnych odcinków, zapisywali je na swoich 
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nie opatrzona i czy nie zostanie zapropono-

wana inna wersja naszego przekazu. Dlatego 
sam nadawca przekazu musi byæ przekonany, 
¿e chce pozwoliæ mu ¿yæ w³asnym ¿yciem i 
wystawiæ siê pod prêgierz opinii publicznej (co 
mo¿e byæ trudne zw³aszcza w przypadku firm 
z polskim rodowodem, których w³aściciele z 
ogromn¹ powag¹ i dra¿liwości¹ traktuj¹ ich 
wizerunek). Nadawca musi te¿ umieæ szybko i z 
poczuciem humoru zareagowaæ na ewentualne 
negatywne komentarze internautów.

Kiedy działać?
Przed prowadzeniem tego rodzaju dzia³añ warto 
sprawdziæ postrzeganie firmy przez internau-

tów. Brak opinii na jej temat lub opinie pozy-

tywne s¹ dobrym wskaźnikiem do rozpoczêcia 
„wirusowania”. Jeśli okazuje siê jednak, ¿e firma 
nie cieszy siê poparciem ze strony internautów, 
lepiej nie dolewaæ oliwy do ognia. Monitoring 
opinii musi byæ zreszt¹ prowadzony na bie¿¹co, 
aby w razie ewentualnej krytyki mo¿na by³o na 
ni¹ szybko zareagowaæ. 
Po zakoñczeniu kampanii warto te¿ zebraæ 
wszystkie opinie na jej temat i zestawiæ je z 
twardymi danymi. S¹ nimi statystyki ruchu na 
stronach internetowych, zapytania z wyszu-

kiwarek (tutaj nasuwa siê przyk³ad z „Dog in 
the Fog”. Poniewa¿ autorka tekstu jako jedna 
z pierwszych osób opisa³a kampaniê na pry-

watnym blogu, przez kilka dni ruch generowa³a 
g³ównie ta fraza wpisywana przez internautów 
w wyszukiwarkê), liczba klikniêæ pochodz¹cych 
z serwerów poczty internetowej itp. Pozwoli to 
oszacowaæ powodzenie kampanii.

Warunki skuteczności wirusa
Sam przekaz musi wyró¿niaæ siê unikatowości¹ 
(jak choæby Crazy Frog – ¿aba, której ju¿ sam 
widok mia³ z za³o¿enia denerwowaæ). Marketing 
wirusowy powinien równie¿ zawieraæ informacje 
nieoficjalne, takie, których dana firma nie upub-

licznia w ¿aden inny sposób (jednak ich wyciek jest 
dla niej jak najbardziej korzystny, gdy¿ wzmaga 
zainteresowanie internautów produktem). Tym 
sposobem pos³u¿y³a siê zreszt¹ Nokia, udostêp-

niaj¹c w internecie „nieoficjalne reklamy”. 
Przekaz powinien trafiæ przede wszystkim do 
liderów opinii, czyli osób, które maj¹ wielu zna-

jomych, wśród których wyznaczaj¹ nowe trendy. 
Takimi liderami opinii mog¹ byæ równie¿ znane 
gwiazdy, pod warunkiem, ¿e funkcjonuj¹ one w 
internecie w jakikolwiek sposób (na przyk³ad 
poprzez w³asne strony internetowe). Jeśli nato-

miast nie zamierzamy siê na nich oprzeæ, a skie-

rowaæ przekaz do osób z naszej bazy danych, naj-
pierw koniecznie nale¿y uzyskaæ zgodê odbiorców 
na jego otrzymanie – czy to poprzez wys³anie do 

nich maila z zapytaniem, czy wykupienie mailingu w portalu prowadz¹cym 
darmowe konta (wówczas odbiorcy, zak³adaj¹c konto, wyra¿aj¹ te¿ zgodê 
na otrzymywanie przesy³ek reklamowych). Zastosowane narzêdzie musi 
równie¿ pozwalaæ na ³atwe i szybkie przes³anie wiadomości dalej w nie-

zmienionej formie, np. do wspomnianej kampanii Reserved do³¹czony by³ 
plik graficzny, który nie zmienia³ siê nawet po przes³aniu go dalej.

Dobry dla nisz rynkowych
Ze wzglêdu na strukturê polskiego internetu marketing wirusowy najlepiej 
sprawdzi siê w przypadku produktów i us³ug adresowanych do m³odzie¿y 
ucz¹cej siê oraz osób z wy¿szym wykszta³ceniem. Sprawdzi siê równie¿ w 
przypadku nisz rynkowych, gdzie grupy docelowe s¹ rozproszone po ca³ym 
kraju (lub świecie), a internet to dla nich g³ówne narzêdzie komunikacji. 
Z obserwacji wynika, ¿e wci¹¿ rzadko ten sposób dzia³ania jest wykorzy-

stywany w promocji dóbr kulturalnych (zw³aszcza niszowych), dla których 
jest wrêcz idealnym medium ze wzglêdu na niskie koszty oraz niewiel-
kie bud¿ety. Od dawna wiadomo, ¿e internauci – choæby autorzy blogów 
czy cz³onkowie grup dyskusyjnych i sieci spo³ecznościowych – polecaj¹ 
sobie ostatnio przeczytane ksi¹¿ki, obejrzane wystawy i filmy czy nagrania 
muzyczne i wymieniaj¹ siê informacjami na ich temat. W sposób bardzo 
udany wykorzystali to Amerykanie zajmuj¹cy siê promocj¹ filmu „Blair 
Witch Project”. W Polsce jednak na razie takie pomys³y pozostaj¹ raczej w 
sferze pobo¿nych ¿yczeñ, choæ nie by³yby wcale trudne do zrealizowania. 
A przecie¿ wystarczy³oby na przyk³ad kilka egzemplarzy promocyjnych 
ksi¹¿ki udostêpnionych autorom najbardziej poczytnych blogów interesu-

j¹cych siê literatur¹ wspó³czesn¹...

Sprzyjają prognozy
Obecnie przed specjalistami od promocji rozwa¿aj¹cymi skorzystanie z 
tego narzêdzia stoi nie lada dylemat. Czy opieraæ siê na sprawdzonych i 
znanych metodach, nad którymi ma siê pe³n¹ kontrolê i ca³kowity wp³yw 
– nawet za cenê wielkich pieniêdzy? Czy mo¿e jednak zdecydowaæ siê 
na formê reklamy w mniejszym stopniu poddaj¹c¹ siê kontroli, ale za to 
tañsz¹ i bardziej nowatorsk¹, pozwalaj¹c¹ na dotarcie do odbiorców rze-

czywiście zainteresowanych nasz¹ ofert¹ (w koñcu nikt tak nie zna inter-

nautów, jak ich znajomi) czy w¹skich nisz rynkowych?
Prognozy na najbli¿sze lata mówi¹ o intensywnym rozwoju us³ug szero-

kopasmowych w Polsce. Wed³ug firmy badawczej PMR rynek ten bêdzie 
rós³ w tempie 21 proc. w ci¹gu najbli¿szych dwóch lat, a do koñca 2009 
roku liczba abonentów ³¹cz szerokopasmowych zwiêkszy siê do ponad 
siedmiu milionów. W miarê, jak bêdzie zwiêksza³ siê dostêp do sieci i 
w miarê, jak popularne formy reklamy internetowej bêd¹ traciæ swoj¹ 
skutecznośæ w nat³oku informacyjnym coraz wiêcej firm bêdzie musia³o 
odpowiedzieæ sobie na pytanie o mniej konwencjonalne metody dotar-

cia do swoich potencjalnych klientów. Gór¹ bêd¹ ci, którzy jako pierwsi 
znajd¹ w³aściw¹ na to pytanie odpowiedź.
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Rodzaje wirusów internetowych wed³ug Douglasa Rushkoffa:
Wirus naturalny – pojawia siê jako pierwszy, jest zazwyczaj dzie³em 
anonimowego ¿artownisia.
Wirus sztuczny – stworzony przez specjalistê marketingu. 
Wirus wyzyskany – kolejne dzia³ania marketingu wirusowego, które 
odwo³uj¹ siê do ju¿ funkcjonuj¹cego wirusa.


