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Tlačová správa  

GfK a PBI podpísali zmluvu na meranie návštev-
nosti internetu v Poľsku 

 

Norimberg/Varšava, 4. júna 2015 – PBI (Polskie Badania Interne-

tu), organizácia zabezpečujúca výskum pre poľských interneto-

vých vydavateľov poverila medzinárodnú spoločnosť pre vý-

skum trhu GfK meraním návštevnosti internetu. GfK bude zais-

ťovať meranie sledovanosti digitálnej reklamy v Poľsku od 

januára 2016. Zmluva bola podpísaná na štyri roky. 

 

Hodnota reklamy umiestnenej na webovej stránke alebo v aplikácii je určo-

vaná počtom návštevníkov tejto stránky či už užívateľmi aplikácie a tiež 

profilom cieľovej skupiny. Nezávislé hodnotenie toho, koľko ľudí reklamu 

„zaregistruje“, ponúka zadávateľomn reklamy a poskytovateľom webových 

stránok spoľahlivé merania sledovanosti, ktoré môžu napomáhať rozvoju 

online biznisu. Poľská organizácia PBI, reprezentujúca internetových vyda-

vateľov poverila GfK zaisťovaním oficiálnych dát pre onlinové meranie sle-

dovanosti v Poľsku od januára 2016. 

Andrzej Garapich, riaditeľ PBI povedal. „Po starostlivom preštudovaní pred-

ložených ponúk  sme si ako nového partnera vybrali GfK. Táto spoločnosť 

na nás urobila  veľký dojem svojou ponukou integrovaných dát poskytujú-

cich spoľahlivý pohľad do budúcnosti. Vďaka novej technológii GfK budeme 

mať k dispozícii jednu databázu, ktorú budeme môcť využívať k analýze 

návštevnosti webových stránok, online videí a aplikácií na rôznych za-

riadeniach ako sú osobné počítače, laptopy, tablety a smartfóny. Rovnako 

budeme môcť zisťovať, ktoré cieľové skupiny tieto ponuky využívali.“ 

Na základe hybridného prístupu bude GfK integrovať dáta z niekoľkých 

meraní a vďaka tomu bude môcť ponúknuť skutočne komplexný obrázok o 

online spotrebiteľoch. Analyzované webové stránky budú vybavené techno-

lógiou, ktorá s využitím cookies bude určovať počet návštevníkov a dĺžku 

návštevy. Ďalšie informácie ohľadom toho, ktoré cieľové skupiny používajú 

danú webovú stránku alebo aplikáciu, budú získavané prostredníctvom 

cross mediálnych panelov. Na základe týchto dát budú vypracované ano-

nymné a agregované profily cieľových skupín. Súbor dát určený pre mediál-

ne plánovanie sa bude spočiatku pripravovať raz za mesiac a umožní ana-

lyzovať cieľové skupiny. Pre účely takejto analýzy budú zhromaždené údaje 

o 50 000 osobách. 

 

Agnieszka Sora, riaditeľka GfK v Poľsku k tomu hovorí: „Som veľmi rada, 

že skupina PBI aj výberová komisia ocenili naše inovatívne riešenia, za 

ktorými sa skrýva obrovská práca medzinárodných aj miestnych expertov. 

 

 

 

Stefan Gerhardt 

Corporate Communications 

Tel.  +49 911 395-4143 

stefan.gerhardt@gfk.com 

 

 

E-mail:%20stefan.gerhardt@gfk.com


 

2 

Tento nový štandard znamená pre trh novú kvalitu a potenciál GfK je záru-

kou, že náročné požiadavky tendra budú splnené.“ 

 

O spoločnosti GfK 

Spoločnosť GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní dôležitých 

informácií o trhu a o spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom prijímať lepšie 

rozhodnutia. V spoločnosti GfK kombinujeme prácu a nadšenie viac ako 

13 000 expertov na prieskum trhu s 80-ročnými skúsenosťami v oblasti 

vedeckej práce s dátami. To spoločnosti GfK umožňuje poskytovať životne 

dôležité globálne poznatky a informácie kombinované so znalosťou miest-

nych trhov vo viac ako 100 krajinách celého sveta. Vďaka inovatívnym 

technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokážeme v spoločnosti GfK 

transformovať veľké objemy dát na inteligentné a relevantné údaje a 

umožniť tak našim klientom získať konkurenčný náskok a obohatiť skúse-

nosti, zážitky a výber svojich spotrebiteľov a zákazníkov. 

Viac informácií je k dispozícii na našej webovej stránke www.GfK.com, 

prípadne nás môžete sledovať na Twitteri: https://twitter.com/GfK_en. 
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