
INFORMACJA PRASOWA

POLSKIE BADANIA INTERNETU I GEMIUS

Wyniki Megapanel PBI/Gemius za lipiec 2015
Poniżej prezentujemy Państwu najnowsze wyniki badania Megapanel PBI/Gemius. Tabele prezentują zarówno rankingi wydawców 
internetowych, jak i zestawienie najpopularniejszych domen i programów PC. Poniżej znajdziecie Państwo również dane dotyczące 
ruchu z urządzeń mobilnych oraz popularności materiałów audio i wideo w sieci.
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Dane należy cytować powołując się na następujący zapis:
źródło: Megapanel PBI/Gemius, lipiec 2015 (od kwietnia 2013 r. wyniki uwzględniają nowe zasady grupowania witryn i 
aplikacji; więcej na: http://www.audience.gemius.pl)

O badaniu
Megapanel PBI/Gemius to ogólnopolskie badanie Internetu realizowane przez firmę Gemius na zlecenie spółki  Polskie 
Badania  Internetu.  Na  jego  podstawie  publikowane  są  dane  statystyczne,  które  prezentują  oglądalność  stron  www i 
aplikacji,  korzystanie  z  materiałów  audio  i  wideo  w  Polsce  oraz  związane  z  nimi  profile  społeczno-demograficzne 
internautów.  Badanie  jest  pierwszym i  jedynym obowiązującym standardem pomiaru  oglądalności  internetu  w Polsce. 
Pierwsze dane opublikowano w październiku 2004 roku. Wyniki są publikowane co miesiąc.

Dane  z  badania  Megapanel  PBI/Gemius  służą  reklamodawcom,  agencjom  reklamowym  i  domom  mediowym  do 
szacowania  potencjału  reklamowego  stron  www  i  planowania  kampanii  online.  Korzystają  z  nich  również  wydawcy, 
którzy na  ich  podstawie  szacują  udział  własny  w  rynku  internetowym  i  wyceniają  powierzchnie  reklamowe,  którymi 
dysponują.

Metodologia badania opiera się na pomiarze user-centric  (dane gromadzone metodą panelową na grupie internautów, 
którzy zgodzili się na udział w badaniu) oraz audycie site-centric (dane o oglądalności witryn gromadzone na podstawie 
kodów zliczających umieszczonych w kodach źródłowych stron www). Badanie jest realizowane zgodnie z wytycznymi i 
standardami badawczymi międzynarodowego kodeksu ICC/ESOMAR, obejmuje kilka tysięcy polskich i zagranicznych stron 
www, w tym aplikacje. 

Więcej o badaniu: www.audience.gemius.pl. 
Liczebność próby:  N=6 227.  Grupa objęta  badaniem 7+.  Do badania  wykorzystano dane o strukturze  demograficznej 
pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.

Przydatne linki:
Opis metodologii: http://www.gemius.pl/pl/badania_audience_informacje
Wersja demonstracyjna wyników badania: http://www.gemius.pl/pl/badania_audience_demo (plik demo prezentuje 
wyniki badania za styczeń 2005 r. i umożliwia zapoznanie się ze wszystkimi funkcjami aplikacji gemiusExplorer)

Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI)
Firma tworzona przez czołowych wydawców w Polsce, właścicieli największych krajowych witryn internetowych: Agora S.A., Onet.pl S.A., Interia.pl sp. z 
o.o., Wirtualna Polska S.A., GG Network S. A., Murator S.A., Polskapresse Sp. z o.o., Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. oraz Redefine Sp. z o.o. - w 
celu stworzenia standardu badań internetu w Polsce. 
PBI promuje wiarygodne i rzetelne badania polskiego internetu, jako nieodzowne narzędzia dla podmiotów korzystających z reklamy on-line. Misją PBI jest 
przyczynienie  się  do  rozwoju  polskiego  internetu,  jako  medium  zbadanego  i  tym  samym  wiarygodnego  dla  reklamodawców,  agencji  reklamowych 
inwestorów oraz firm, których działalność jest związana z internetem.

Gemius
Gemius to polska firma, która doradza przedsiębiorcom, jak wykorzystywa
 internet w biznesie. Od 15 lat bada internautów pod kątem korzystania z mediów cyfrowych, tworząc w ten sposób unikalny socjodemograficzny profil e-
konsumentów. Mierzy oglądalność stron www i aplikacji, a także materiałów audio i wideo z poszczególnych źródeł ruchu, tj. komputerów, tabletów i 
smartfonów. Gemius działa w 37 krajach w Europie, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie (region EMEA), a w 17 z nich posiada oddziały. Jego 
klientami są reklamodawcy, wydawcy, domy mediowe, agencje reklamowe i firmy z sektora e-commerce. Prowadzone przez firmę badania realizowane są 
zgodnie z zasadami międzynarodowego kodeksu ICC/ESOMAR. Więcej: www.gemius.pl.

Kontakt dla prasy:
PBI: Anna Miotk          Gemius: Natalia Osica
kom.: 606 611 500 kom. +48 691 145 300

e-mail: a.miotk@pbi.org.pl      e-mail: n.osica@sciencepr.pl


