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Прес-реліз  
 

GfK отримує контракт від організації «PBI» для 

вимірювання онлайн аудиторії в Польщі 

Нюрнберг/Варшава, 27 травня 2015 року – Комітет медіа-власників 

«PBI» (Polskie Badania Internetu) доручив міжнародній маркетин-

говій дослідницькій компанії GfK проведення вимірювання он-

лайн аудиторії в Польщі. GfK буде надавати валюту для реклам-

ного онлайн ринку починаючи з січня 2016 року. Контракт трива-

тиме чотири роки.  

Кількість і профіль аудиторії сайту та користувачів застосунків визна-

чають вартість реклами, яка там розміщується. Незалежна оцінка охо-

плення надає надійну валюту для рекламодавців і власників сайтів, що 

сприятиме розвитку онлайн-бізнесу. Комітет польських медіа-власників 

«PBI» доручив компанії GfK надавати офіційні дані вимірювання он-

лайн аудиторії у Польщі починаючи з 2016 року. 

Анджей Гарапіч, виконавчий директор «PBI», пояснив: «Після ретель-

ного вивчення наданих пропозицій, ми обрали GfK в якості нашого но-

вого партнера. GfK вразив нас всебічною і новаторською пропозицією. 

Завдяки новій технології GfK, ми зможемо використовувати одну базу 

даних для аналізу того, наскільки великим є охват аудиторії сайтів, 

онлайн-відео та застосунків на різних пристроях, таких як ПК, ноутбуки, 

планшети та смартфони. Ми також зможемо проаналізувати, які цільові 

групи їх використовують». 

GfK використовує гібридний підхід для інтегрування даних кількох вимі-

рювальних систем з метою надання всебічної картини споживачів циф-

рових технологій. Сайти будуть аналізуватися за допомогою технології 

cookie для визначення кількості відвідувачів і тривалості їх візитів. До-

даткова інформація щодо того, які цільові групи користуються сайтами 

або застосунками, буде надаватися крос-медіа панеллю. На базі цих 

даних будуть створюватися анонімні та агреговані профілі користу-

вачів. База даних для медіа-планування, яка на початковому етапі  

буде готуватися щомісячно, надаватиме можливість аналізувати 

цільові групи. Інформацію від 50,000 осіб буде включено до цього ана-

лізу. 

Агнешка Сора, керуючий директор компанії GfK Poland, коментує: «Я 

рада, що наше іноваційне рішення і напружена робота міжнародних та 

місцевих експертів була оцінена PBI і тендерним комітетом. Новий 

стандарт представляє нову якість для ринку, а потенціал GfK гарантує, 

що високі вимоги, які встановлені в тендері, будуть виконані». 

15 червня 2015 року 
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Про GfK 

GfK є надійним джерелом достовірної інформації про ринки та спожи-

вачів, що допомагає клієнтам приймати розумні рішення. Понад 13 

тисяч експертів з маркетингових досліджень поєднують власну при-

страсть до роботи та багаторічний досвід GfK у сфері аналітики. За-

вдяки цьому, GfK вдало поєднує розуміння глобальних ринків із знан-

ням про локальні особливості понад 100 країн світу. Використовуючи 

новітні технології та аналітичні методи, GfK перетворює великі масиви 

даних на розумні рішення та тим самим допомагає своїм клієнтам під-

вищувати конкурентоздатність та покращувати досвід та вибір спожи-

вачів. 

Для отримання більш детальної інформації просимо відвідати наш 

веб-сайт www.gfk.com  або стежити за новинами на Twitter: 

https://twitter.com/GfK_en. 
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