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Szybkie tempo absorpcji smartfonów na globalnym rynku zupełnie zmieniło sposób w 

jaki komunikujemy się i korzystamy z internetu. Rewolucja mobilności stworzyła 

podwaliny dla transformacji innych branż. Wkroczyliśmy w fazę gwałtownej 

dywersyfikacji sposobów korzystania ze smartfonów – użytkownicy poszukują coraz 

większej liczby osobistych aplikacji, które ułatwią im codzienne funkcjonowanie w 

możliwie największej liczbie obszarów, tj. komunikacja, transport, zdrowie, sport, etc. 

Masowy popyt na usługi 

Popyt na nowe serwisy mobilne może potencjalnie doprowadzić do transformacji 

wszystkich aspektów życia w mieście. Użytkownicy wierzą, że usługi mobilne są w 

stanie zwiększyć satysfakcję z aktywności tj. zakupy, odwiedzanie restauracji i centrów 

rozrywki. Mogą również zmniejszyć niezadowolenie z korzystania z transportu 

miejskiego, komunikowanie się z władzami, czy organizowaniem opieki nad dziećmi i 

osobami starszymi. 

Zapytaliśmy użytkowników smartfonów w São Paulo, Pekinie, Nowym Jorku, Londynie i 

Tokio, o ocenę przykładowych koncepcji usług mobilnych związanych z życiem w 

miastach. Wykres 1. pokazuje, że konsumenci przewidują  25% wzrost dostępności 

tego typu usług w ciągu roku i kolejne 25% w ciągu 3 lat. Ten masowy popyt na usługi z 

zakresu ICT zmieni nasze życie w sposób, którego dziś nie możemy sobie nawet 

wyobrazić. 



 

Ludzie korzystają z coraz większej liczby zarówno urządzeń mobilnych, jaki i usług w 

chmurze. Mimo że konsumenci uwielbiają mieć treści i aplikacje dostępne bez przerwy, 

konieczność ciągłego logowania się w aplikacjach powoduje frustrację. Serwisy 

internetowe wymagają coraz dłuższych haseł z kombinacją cyfr, liter, symboli, czyniąc 

zapamiętanie naszych wszystkich haseł prawie niemożliwym. Systemy przechowywania 

haseł, czy tzw. menadżer haseł to rozwiązanie kompromisowe – ułatwnia nieco sprawę, 

ale wciąż wymaga hasła do autoryzacji. 

 

Nigdy więcej haseł 

To wszystko prowadzi do rosnącego znużenia 

koniecznością korzystania z haseł. Konsumenci z 

chęcią pozbyliby się ich kompletnie i z tego powodu 

wykazują zainteresowanie alternatywami 

biometrycznymi. Na przykład, Wykres 2. pokazuje, 

że 52% użytkowników smartfonów chce 

wykorzystywać odciski palców zamiast haseł, 

połowa konsumentów chce nawet autoryzować 

płatności kartami kredytowymi w ten sposób. 

Kolejne 61% osób chce korzystać z odcisków 

palców by odblokować swój telefon. 48% jest 

zainteresowana technologią skanowania gałek 

ocznych. Na tym nie koniec! 74% konsumentów 

wierzy, że biometryczne smartfony staną się 

mainstreamowymi urządzeniami juz w 2014 roku. 



 

Historia śledzenia przebytych odległości z wykorzystaniem tzw. wearable devices ma 

swój początek w latach 70. XX wieku. Ale dopiero za sprawą smartfonów, idea ciągłego 

monitorowania swoich aktywności zyskała glbalną popularność. 

Mierzenie aktywności 

Wystarczy, że odpalusz aplikację śledzącą trasę i tempo twojego biegu, a już dowiesz 

się czegoś na swój temat. Wykres 3 pokazuje, że 40% konsumentów chciałoby aby 

smartfon mierzył każdą ich aktywność. Co więcej, 59% osób chciałoby posiadać opaskę 

na rękę, która pozwalałaby na uzyskanie dokładniejszych danych i szerszego zakresu 

pomiarów.  

Dane będą prywatne 

Konsumenci, którzy mierzą swoje aktywności, będą się troszczyć o to by ich dane 

pozostały prywatne. Aż 67% osób odpowiedziało, że nie będzie dzielić się swoimi 

danymi medycznymi. Co więcej, niektórzy traktują dane zbierane na swój własny temat, 

jako przeciwwagę dla wszystkich informacji, które różne organizacje mają na nasz 

temat. 

 



 

Dostęp do internetu w różnych miejscach jest bardzo ważny dla konsumentów. 
Jednocześnie, użytkownicy smartfonów zdają sobie sprawę, że wskaźniki zasięgu w ich 
telefonie nie zapewniają już rzetelnej wskazówki na temat połączenia z internetem – 
sygnał, który jest odpowiedni dla połączenia głosowego – może być niewystarczający 
by obejrzeć klip na YouTubie, a znalezienie poza domem dostępnej sieci WiFi nie jest 
łatwe. 
 
Te problem dodatko się pogorszają, gdy próbujemy się przemieszczać. Nasze badania 
pokazują, że najniższy poziom zadowolenia z jakości internet ma miejsce w metrze. 
Wykres 4. Pokazuje, że 39% osób w krajach rozwijających się jest zadowolonych z 
jakości połączeń internetowych w metrze. W krajach rozwiniętych wskaźnik ten wynosi 
29%. 
 
 

 
 

Niska jakość doznań 
 
Globalnie, konsumenci są zdecydowanie mniej zadowoleni z jakości internetu 
mobilnego, niż z jakości połączeń głosowych. Schemat jest podobny zarówno dla 
krajów rozwijających się, jak i rozwiniętych – choć na rynkach rozwijających się 
zadowolenie z jakości sieci jest zwykle na wyższym poziomie. 
 
 
 
 



Gorsza usługa jest niezadowalająca 
 
Niezwykle ciekawe jest to, jak wielką role grają oczekiwania. Różnica w satysfakcji w 
różnych krajach  nie oznacza, że sieć jest generalnie gorsza w krajach rozwiniętych - 
oznacza jedynie, że konsumenci z rynków zaawansowanych rzadziej wybaczają 
problemy z łącznością i nie zadowalają się gorszą usługą. 
 
 

Internet w skali globalnej jest wciąż niedostatecznie i nierówno dystrybuowany – co 
skutkuje powstaniem tzw. cyfrowego podziału. Dodatkowo powiększa to nierówność 
ekonomiczna pomiędzy różnymi segmentami konsumentów na wszystkich rynkach – 
jak również różnice w poziomie doświadczeń i nastawienia do technologii. 
 
Usuwanie barier 
 
Jednakże, wraz z nadejściem tanich smartfonów, przynajmniej jedna z papier 
tworzących cyfrowy podział zaczyna znikać. Konsumenci nie potrzebują już 
kosztownych urządzeń komputerowych by korzystać z serwisów internetowych. Co 
więcej, smartfony są łatwiejsze do schowania przed złodziejami niż laptopy, zmniejszają 
się dzięki temu obawy o bazpieczeństwo i utratę urządzenia. 
 
Laptopy to wciąż główne urządzenia do korzystania z internetu w krajach rozwiniętych. 
Mimo tego, na całym świecie już 51% konsumentów uważa, że telefon komórkowy jest 
ich najważniejszym urządzeniem, używanym do wykonywania codziennych aktywności. 
Tablety w żadnym kraju nie są uważane za urządzenia główne, pełnią funkcję sprzętów 
uzupełniających możliwości innych urządzeń. 
 
Smartfony są najważniejsze 
 
Wykres 5. pokazuje, że w Indiach i Indonezji smartfony są głównym urządzeniem 
internetowym niemal dla wszystkich typów serwisów. W USA i UK, smartfony są 
głównymi urządzeniami w przypadku komunikatorów/czatów i gier. 



 

Jako że internet stał się integralną cześcią naszego życia, ryzyko związane z byciem 
połączonym z siecią staje się coraz bardziej oczywiste. 
 
Z tego powodu, 56% użytkowników internet w USA, Meksyku, Szwecji, Egipcie, 
Pakistanie i Tajlandii ma obawy  w kwestii prywatności. Jednocześnie, tylko 4% uważa, 
że w związku z obawami zacznie używać internetu rzadziej. 
 
Ostrożność zmniejsza ryzyko 
 
Zamiast tego, 93% osób chętnie wykorzystałoby jedną ze strategii ograniczających 
ryzyko – np. większą ostrożność w kwestii informacji prywatnych. Ludzie mogą mieć 
świadomość ryzyka, ale jeśli stosują choćby minimalne środki ostrożności, to 
prawdopodobnie wciąż będą korzystać z internetu, dzielić się zdjęciami, pobierać treści 
i surfować po stronach internetowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mimo posiadania większego wyboru multimediów niż kiedykolwiek, coraz rzadziej sami 
decydujemy, co tak naprawdę chcemy oglądać. W rzeczywistości, bardzo często 
konsumujemy treści z polecenia naszych znajomych w sieciach społecznościowych. 
 
Wykres 6. pokazuje, że nasi znajomi są wyjątkowo wpływowi gdy mowa o wyborze 
materiałów wideo do oglądania. Z naszych badań wynika, że 38% konsumentów ogląda 
wideo polecone przez znajomych przynajmniej kilka razy w tygodniu. Jednak, tylko 22% 
osób wpływa w podobny sposób na swoich przyjaciół. Prawdopodobnie więc, relatywnie 
mała grupa aktywnych użytkowników poleca wideo sporej grupie znajomych, a pozostali 
oglądają zaciekawieni lub by móc skomentować post znajomego.  
 
 
Każdego tygodnia, jedna trzecia konsumentów korzysta z rad opublikowanych przez 
znajomych i innych ludzi, których śledzą w internecie. To pokazuje, że konsumenci 
cenią treści rekomendowane przez ludzi, których znają. Nasi znajomi podobnie jak w 
przypadku wideo, wpływają również na naszą listę czytanych artykułów i blogów oraz 
muzykę jakiej słuchamy. Pokazuje to ewidentnie, że media społecznościowe stały się 
agregatorami treści. 
 

 
 
 
 



Jako ludzie, rozumiemy funkcjonowanie rzeczy poprzez postrzeganie świata do około 
nas. Gdy pompujemy powietrze do roweru, widzimy że ciśnienie w oponie rośnie. Od 
młodego wieku uczymy się również jak przenieść te doświadczenia w świat liczb – 
choćbych tak prostych jak wskaźnik ilości atmosfer, dzięki któremu wiemu, kiedy 
możemy przestać pompować. 
 
Tłumaczenie bitów i bajtów 
 
Internet nie jest jednak postrzegany jako obiekt fizyczny i niewiele jest narzedzi, które 
pozwalają nam lepiej zaobserwować jego działanie. Dlatego tak wielki problem sprawia 
nam przetłumaczenie bitów i bajtów na wskaźniki, które mają znaczenie w codziennym 
życiu. 
 
Kontrola nad danymi 
 
Wraz z upowszechnianiem się internet, konsumenci coraz częściej chcą ten internet 
mierzyć i rozumieć, głównie by uniknąć opłat za przekraczanie pakietu danych. Wykres 
7. pokazuje że 48% użytkowników regularnie korzysta z aplikajci pokazujących 
informacje na temat konsumpcji danych. 38% chce tylko wiedzieć ile danych 
wykorzystali. 28% chce mieć pewność, że operatorzy naliczają im opłaty poprawnie. 
 
Potrzeba prędkości 
 
Badania pokazują również, że 37% użytkoników regularnie korzysta  z aplikacji do 
mierzenia prędkości połączenia internetowego. 42% powiedziało, że po prostu chciało 
znać prędkość, podczas gdy 35% robi to, ponieważ podejrzewa, że sieć ich operatora 
jest zbyt wolna. 
 

 
 
 
 
 



 

Jako że serwisy internetowe dynamicznie wchodzą pod strzechy, konsumenci coraz 
częściej oczekują, że ich fizyczne otoczenie będzie również interaktywne. 
 
Wykres 8. pokazuje, że około 60% właścicieli smartfonów wierzy, że czujniki będą 
powszechnie wykorzystywane przed końcem 2016 roku. Ludzie oczekują, że będą one 
zainstalowane niemal wszędzie – w transporcie publicznym, samochodach, domach, 
pracy. Co więcej, 66% użytkowników smartfonów przewiduje, że drzwi i bramki w pracy 
będą nas rozpoznawać i same się otwierać – zdaniem konsumentów będzie to 
powszechne już w przeciągu najbliższych trzech lat. Kolejne 56% wierzy, że 
samochody wymieniające się informacjami, by uniknąć wypadków będą dostępne od 
2016 roku. 
 
Prywatność jest kluczowa 
 
Podczas instalacji czujników, trzeba będzie zachować ostrożność, gdyż w niektórych 
miejscach mogą być one postrzegane jako niepożądane. Na przykład, 28% właścicieli 
smartfonów, że sensory w sklepach, dające rekomendacje zakupowe to zły pomysł. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Zmiana urządzenia by pasowało do lokalizacji 
 
Od wprowadzenie na rynek – nagrywarki wideo, konsumenci TV mieli szansę 
organizować swoje aktywności niezależnie od programu telewizyjnego. Dzięki 
powstaniu usług strumieniowego dostępu do treści na tabletach i smartfonach, 
konsumenci mogą obecnie oglądać treści telewizyjne na dowolnym urządzeniu. W 
rezultacie, użytkownicy coraz częściej zmieniają miesce oglądania TV by pasowało do 
innych wykonywanych aktywności. Zdarza się, że zaczynają oglądać wideo w domu, 
zatrzymują, po czym wznawiają streaming na urządzeniu mobilnym podczas przejazdu 
do pracy. Podczas zmiany lokalizacji, zmiana urządzenia może również mieć sens. 
Wykres 9. pokazuje jak różne urządzenia są wykorzystywana w różnych lokalizacjach. 
 
Globalnie, 19% całego czasu przy streamingu TV i wideo, jest spędzane na tabletach i 
telefonach. wykres 10. Pokazuje że w Chile, Meksyku i Brazylii, którzy oglądają wideo, 
zaczynają oglądać w domu i kontynuują w innych lokalizacjach.  
 
 

 
 


