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RUNET - statystyki

Runet rośnie w siłę
Rosja… potęga, czy poirytowane nieco upadłe mocarstwo, które próbuje grać wszystkim na
nosie? Jedno, co można stwierdzić na pewno to fakt, że olbrzymia siła i potencjał drzemie w
rosyjskim Internecie, zwanym Runetem…

Jak szybko rozwija się Runet?
W październiku i listopadzie 2008 r. RUmetrika przeprowadziła badanie użytkowników Internetu
obejmujące lata 2004 – 2008. Jego wyniki opierają się głównie na statystykach RUmetriki,
rankingu Rambler100 i danych z GKS.ru (Federalne Biuro Statystyczne). Według nich dobowa
liczba użytkowników Runetu wynosi 19,5 mln (pod uwagę wzięto tutaj również użytkowników
spoza granic Federacji). W ciągu 4 lat liczba osób korzystających z Runetu zwiększyła się
przeszło pięciokrotnie.
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Jak to się stało? Na rozwój z pewnością wpłynęło kilka różnych okoliczności…


dostęp do Internetu poprzez łącza szerokopasmowe,



obniżenie cen dostępu do Sieci,



zwiększenie liczby komputerów na terenie Rosji (dla przykładu… w 2004 r. na 100
gospodarstw domowych i firm przypadało 20 komputerów, w 2008 na 100 domów
przypadało 41, a na 100 firm 30 komputerów; jest to związane m.in. ze wzrostem PKB,
wzrostem liczby ludności aktywnej zawodowo i zapotrzebowania na komputery.)
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Co pociąga przeciętnego ‘runautę’?
Zainteresowanie użytkowników korzystających z Sieci w ciągu ostatnich lat zmieniło się
nieznacznie, ale ciąż dominuje sektor 'rozrywka'.

Zmiana zainteresowań użytkowników Runetu
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% liczba wejść w 2008

Największy wzrost zainteresowania internautów na przestrzeni czterech ostatnich lat (bo aż
86%) odnotował sektor ‘nieruchomości’, bardzo duży spadek (ponad 20%) zaliczyła natomiast
kategoria ‘handel’. Trudno podać jednoznaczne długofalowe prognozy dalszego rozwoju
Runetu, przewiduje się jednak, że w 2009 r. wskaźnik ogólnego wzrostu będzie wynosił
zaledwie 8%. Wpłynie na to przyhamowanie wzrostu dochodów społeczeństwa, oraz
utrzymanie cen za dostęp do Runetu na aktualnym poziomie.

Runet dzisiaj
W kwietniu br. odnotowano 64,335 mln użytkowników Runetu z Federacji Rosyjskiej, 11,886
mln z Ukrainy i 4 mln z USA. Rośnie liczba użytkowników spoza stolicy - Dolnego Nowogrodu
(+0,22% w ciągu miesiąca), Kazania (+0,4%), Ufy (+0,07%), Samary (+0,12%) i Rostowa
nad Donem (+0,27).
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Fundacja „Opinia społeczna” (FOM) przedstawiła natomiast rezultaty badania audytorium
Internetu w okresie od 2002 r. do I kwartału 2009. Pod lupę wzięto dynamikę rozwoju,
porównano liczbę użytkowników Sieci w Rosji, krajach Europy, Południowej Ameryki i Australii.
Zgodnie z danymi FOM, w marcu 2009, liczba dorosłych użytkowników Runetu wynosiła 37,5
mln (33% całej populacji państwa), przy czym dobowa liczba użytkowników przekroczyła próg
20 mln (20,6 mln). Tym samym zanotowano wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 14,7% (w
skali miesiąca) i 31% (w skali doby). Innymi słowy, Rosjanie zaczęli korzystać z Sieci częściej,
choć oczywiście, bywają czasowe odstępstwa od tej normy (bo na przykład latem spędza się
przy komputerze mniej czasu, niż zimą).
Według agencji Nielsen, pod koniec 2008 r. Rosja znajdowała się na trzeciej pozycji, pod
względem ilości użytkowników (38 mln) wśród badanych krajów, ustępując jedynie Niemcom
(49 mln) i Brazylii (39 mln), pokonując tym samym większość krajów Europy i Australię.
Przyrost liczby użytkowników w ciągu pół roku (badanie z 2008) wyniósł 15%.

Czego i jak szukano w Runecie w kwietniu i maju 2009
Najpopularniejszą wyszukiwarką Runetu pozostaje Yandex, choć jego główny konkurent Google w kwietniu br. odniósł nad nim zwycięstwo (Yandex odnotował bowiem 24,4 mln
użytkowników, a Google w tym samym okresie miał ich 25,8 mln). Należy w tym miejscu
jednak zaznaczyć, że z Yandexu korzystają częściej pracownicy biurowi (32,7% - Yandex i
23,8% - Google) i są to przede wszystkim internauci z terytorium RF. Google preferowany jest
poza granicami Rosji…
Najpopularniejsza tematyka zapytań kierowanych do wyszukiwarek to ‘turystyka’ (zwłaszcza
podróże koleją i bilety lotnicze, np. zapytanie 'aerofłot' (rosyjskie linie lotnicze) wpisało w
wyszukiwarkach (w kwietniu br.) 100,8 tys. internautów, a ‘rozkład jazdy pociągów’ – 95 tys.).
Jeśli chodzi o dane z kategorii ‘motoryzacja’, wśród zapytań użytkowników pojawiają się takie
zagadnienia, jak:


'remont automatycznej skrzyni biegów' (0,34% użytkowników kategorii),



'radiatory' (0,16%),



'klimatyzacja samochodowa' (0,09%).

Stosunkowo nowym trendem w zapytaniach z kategorii ‘dom i rodzina’ jest 'remont
pomieszczeń', wśród których najpopularniejsze to:
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'funkcjonalna łazienka' (1,12% wśród zapytań z danej kategorii),



'balkon / remont balkonów' (0,42%),



'ocieplenie poddaszy' (0,21%).

SpyLOG przeprowadził w maju badania trendów wyszukiwania wśród użytkowników rosyjskiej
Sieci. Słowo 'seks' po raz kolejny wygrało z 'pracą', która święciła triumfy na początku roku
(gdy kryzys zataczał coraz szersze kręgi), a o którą liczba zapytań maleje wraz ze wzrostem
zainteresowania latem i okresem wakacyjnym, w którym dominują zapytania typu: ‘urlop’,
‘wypoczynek’, ‘wycieczki’...
Wzrasta liczba zapytań dotyczących sprzętu turystycznego, na przykład ‘namioty turystyczne’
(1348 zapytań w maju br.). Co ciekawe, odnotowano przyrost takich zapytań z regionów
pozamoskiewskich, tymczasem stolica zanotowała spadek o 1,61%. Najbardziej wzrosła liczba
zapytań z tej kategorii tematycznej z Woroneża (+0,11%), Samary (+0,1%), Kazania (+0,1%)
i Omska (+0,1%). Rosjanie najczęściej pytają o niedrogie zagraniczne kurorty, wśród takich
zapytań są m.in.: 'urlop w Turcji' (21 750), 'urlop na Krymie' (12 300), 'urlop w Bułgarii'
(4860), 'urlop w Grecji' (4660)
W najpopularniejszej czwórce haseł tematycznych można odnaleźć: ‘turystykę’, ‘samochody
importowane’, ‘rosyjskie banki’ i ‘telefony komórkowe’. W porównaniu z kwietniem 2009,
majowe audytorium sektora ‘turystyka’ wzrosło o 9,41%, ilość zapytań o 'nieruchomości w
Moskwie' wzrosła o 0,63%, 'sprzedaż mieszkań' o 0,48%, a 'materiały budowlane i
wykończeniowe' o 1,35%. 'Nieruchomościami w Moskwie' interesowało się 3330 użytkowników
(+0,63%), a 'sprzedażą mieszkań' 2600 internautów.

Sprzęt i oprogramowanie przeciętnego użytkownika Runetu
Wśród przeglądarek internetowych używanych przez ‘runautów’, największą popularnością
cieszy się Microsoft IE 7 (25,43%), FireFox 3 (20,53%), Microsoft IE 6 (20,34%). Pierwszy raz
w historii badań „Trendy Runeta”, Firefox 3 pokonał Microsoft IE 6 i zajął drugą pozycję na
rynku. Największy przyrost wśród liczby użytkowników przeglądarek zarejestrowała Mozilla
Firefox (+1,68 mln użytkowników) i Google Chrome (+1,4 mln).
Autorzy badań pokusili się nawet o przyjrzenie się monitorom, jakich używają internauci
surfujący po Runecie. Podzielono ja na 4 typy: ekrany w telefonach komórkowych (3,9%),
zwykłych monitorach (65,6%), modele szerokoformatowe (29,6%), a także sytuacje, kiedy
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użytkownik siedzi jednocześnie przed 2 monitorami (0,9%). Jeśli chodzi o preferowane
rozdzielczości ekranu…


wśród telefonów komórkowych dominuje 234x283 (0,791 mln),



na monitorach 4:3 przeważa 1024x768 (31,8 mln),



na szerokoformatowych 16:10 najpopularniejsze to 1280x800 (14,1 mln).

Rosjanie nie nadążają
Badania pokazują, że aktualnie mieszkańcy Rosji w przyswajaniu nowinek technologicznych są
sześcio- i pięciokrotnie opóźnieni w stosunku do Norwegii i USA. Według wskaźnika
technologicznego rozwoju człowieka, w 2005 r. Rosja zajmowała 69 miejsce na 175 badanych
państw świata, a w 2008 - 74 na 134.

Co dalej? Dokąd zmierza Runet?
W 2012 będziemy mieli przypuszczalnie 57 mln internautów w Runecie, w tym 31 mln,
będących obywatelami Federacji Rosyjskiej. Do 2012 r. przewiduje się wzrost zainteresowania
sektorem ‘rozrywka’ (z 54.5% do 60% – 70%). W związku z kryzysem, dalszy aktywny rozwój
działów ‘motoryzacja’ i ‘nieruchomości’ może zostać zachwiany.
RUmetrika na podstawie rezultatów badania A. A. Dawydowa, dyrektora komitetu ”Socjologii
systemowej” Rosyjskiego Towarzystwa Socjologów, przedstawiła prognozowane dane
dotyczące rozwoju i zwiększenia liczby użytkowników Internetu w Rosji do 2041 r. Według nich,
za 10 lat już 76% obywateli będzie korzystać z Internetu, a w 2040, będzie ich nawet 95%.

Do kogo kierowane są reklamy i jak znaleźć właściwego odbiorcę
Użytkowników Runetu można podzielić na kilka grup, w tym - regionalną i wiekową. Tylko
audytorium regionu moskiewskiego wynosi 3,6 mln ludzi, w tym użytkownicy Sieci aktywni w
ciągu każdego tygodnia to 2,7 mln. To więcej, niż wystarczająca grupa dla efektywnego
zareklamowania towarów i usług. Co za tym idzie, absolutna większość reklam jest kierowana
właśnie na Moskwian.
Dzieląc internautów ze względu na wiek łatwo zauważyć, że dominują dwie grupy - studenci i
pracownicy biurowi (choć na pierwszy rzut oka brzmi to nie do końca logicznie). Każda z tych
grup jest dobrze znana reklamodawcom, a reklamy dla nich przeznaczone przynoszą
oczekiwane rezultaty. Należy jednak pamiętać o tym, że przy każdej kampanii trzeba jasno i
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precyzyjnie określić, do jakiej grupy odbiorców ma trafić reklama.
Studenci – to grupa wiekowa 14 – 23 lata, do której zalicza się uczniów starszych klas,
studentów szkół wyższych i młodzież (która nie uczy się i nie pracuje lub nie uczy się, ale już
pracuje). Przedstawiciele tej grupy prowadzą dość jednorodny tryb życia, interesują się
wszelkimi nowinkami, muzyką, różnego typu rozrywką i informacją naukową. Ta grupa stanowi
około 35% audytorium Runetu.
Pracownicy biurowi - ludzie w wieku 24 - 44 lata, dochody na średnim i wyższym poziomie. Są
to głównie pracownicy biurowi i przedsiębiorcy. To tzw. klasa wyższa. Obejmuje 43%
użytkowników rosyjskiej Sieci. Jest to grupa najszerzej przedstawiona, najlepiej poznana i
najczęściej wykorzystywana, jeśli chodzi o reklamę w Internecie.
Ludzie w wieku 45 - 54 lata stanowią 9% ogółu. Jeśli chodzi o przedział 55+ to, jak pokazują
badania, tej grupy wśród użytkowników Runetu prawie wcale się nie odnotowuje
(przedstawiciele tej grupy wiekowej dominują natomiast wśród osób czytających prasę –
40%).
Najlepsze rezultaty wśród reklamodawców promujących się w Internecie uzyskują ci, którzy
prezentują swoje usługi i / lub towary w grupie docelowej - mieszkańcy Moskwy i regionu
moskiewskiego w wieku 24 - 44 lata. Jeśli te parametry odpowiadają danemu targetowi, Runet
będzie najlepszą drogą do klienta!

Preferencje użytkownika Runetu
Zgodnie z danymi prezentowanymi przez FOM, poczta elektroniczna jest najczęściej
wykorzystywanym kanałem komunikacyjnym w Sieci: 56% uczestniczących w badaniach
internautów zaznaczyło ją jako sposób kontaktowania się. Telefonię internetową i blogi
zaznaczyło odpowiednio 12% i 10% respondentów. Na serwisach społecznościowych konta ma
założone 55% ‘runautów’, z czego 93% robi to regularnie. 8% użytkowników to blogerzy.
Największa różnica pomiędzy użytkownikami Web 2.0 i pozostałymi internautami to
korzystanie z kontentu cyfrowego (video, audio, foto) i czytanie nowości (o 30% częściej).
Użytkownicy Web 2.0 o 71% częściej od pozostałych użytkowników, umieszczają w Internecie
zdjęcia i filmy video. Najmniejsze różnice są dostrzegalne w grach sieciowych, e-zakupach,
bankowości online, grze na giełdzie, operacjach walutowych, a także korzystaniu z
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wyszukiwarek. Innymi słowy, zapytania w obu kategoriach wyglądają podobnie.
Firma badawcza Gemius przeprowadziła przegląd najnowszych portali Runetu - ich
użytkowników, rodzaju wizyt, funkcjonalności... Badanie realizowane jest wg technologii
Software Panel i opiera się na rzeczywistych użytkownikach, a nie kombinacji IP i cookies.
Do analizy wybrano 30 wiodących portali Runetu o tematyce informacyjnej / biznesowej: 13
federalnych gazet, 10 serwisów informacyjnych, strony informacyjnych radiostacji i kanałów
telewizyjnych, a także agencji informacyjnych - 'RIA Nowości', Lenta.ru i Regnum.
Jak pokazały badania, portale te mają 13 mln użytkowników miesięcznie (43,2% wszystkich
użytkowników Runetu). Serwisy informacyjne odwiedza średnio 1 mln ludzi każdego dnia,
strony gazet - 0,91mln, radiostacji i kanałów telewizyjnych (BBC News, Echo Moskwy,
Wiadomości) - 0,32 mln, agencji informacyjnych 0,48 mln.
Według marcowych danych Gemius, najpopularniejszy internetowy serwis Runetu to RBC.ru.
Można to pewnie wytłumaczyć faktem, iż nie przedstawia on tylko newsów ze świata, ale
spełnia również rolę portalu biznesowego.
Każdy portal ma grupę odbiorców, która dopasowuje się do niego. I tak na przykład w 2008 r.
na Lenta.ru użytkownicy najczęściej szukali haseł: ‘Bachmina’ (prawniczki, która została
skazana za treść artykułu „160 UK RF”), ‘Swietłana Bachmina’, ‘Nokia 5800’, dalej ‘liga
mistrzów' i dopiero ‘światowy kryzys finansowy’.
Na Utro.ru najpopularniejsze zapytania to: ‘kryzys bankowy’, ‘kryzys finansowy’, ‘kryzys
bankowy w Rosji’, ‘światowy kryzys ekonomiczny’ i po prostu ‘światowy kryzys’. Odwiedzający
NewsRu.com najczęściej pytali o 'kryzys finansowy', 'kryzys 2008', 'święto 4 listopada',
'dewaluacja rubla', 'kryminał', 'NTW' (stacja TV), 'dzień jedności narodowej', zapytanie o
'kryzys bankowy w Rosji' ustępuje tutaj pytaniu o 'maniaka w Samarze'.
W RIA Nowości absolutnym liderem była ‘zmiana czasu na zimowy’, ‘przejście na czas zimowy’,
a dopiero później ‘finansowy kryzys’ i ‘Muslim Magomajew’ (azerski śpiewak operowy).
Strona KP.ru otrzymywała zapytania typu: ‘Galina Breżniewa’ (córka pierwszego sekretarza KC
KPZR Leonida Breżniewa), ‘gwiazdy bez charakteryzacji’, ‘terapia grupowa’, 'serial
montechristo', 'potrawy z dyni' i 'w kontakcie' (sieć społecznościowa).
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Przejdźmy do sedna - reklama kontekstowa
Centrum analiz Biegun przedstawiło dane o średnich cenach za kliknięcie i dynamice wzrostu
cen za klik w 27 największych, pod względem budżetu, sektorach Runetu: samochody, AGD i
RTV, wypoczynek, technika cyfrowa i komputerowa, znajomości, zdrowie i uroda, meble,
medycyna, nieruchomości, wykształcenie, poszukiwanie personelu, oprogramowanie, towary
przemysłowe, rozrywka, remont mieszkania, komunikacja, usługi turystyczne, usługi finansowe
i usługi prawnicze.
Najdroższe są kliki w sferze ‘usług finansowych’, najtaniej można zareklamować się w kategorii
‘rozrywka’. Aktywniej od pozostałych w 2008 r. rosły stawki w kategoriach ‘znajomości’ (68%),
‘samochody’ (40%) oraz ‘AGD i RTV’ (45%). Minimalny wzrost stawek został zarejestrowany
natomiast w kategoriach ‘oprogramowanie’ (2%) i wykształcenie (5%).
Największy spadek budżetów reklamowych odnotowano w sektorach: 'usługi finansowe' (34%, spadek do 0,58$ za kliknięcie), 'poszukiwanie personelu' (-33%) i 'usługi prawne' (-25%,
spadek do - 0,33$.). Tak duże straty wynikają z tego, że ceny za kliknięcie już wcześniej były
dostatecznie wysokie, więc sytuacja finansowa w państwie nie mogła na nie nie wpłynąć. Jako
główne przyczyny takiego stanu rzeczy podaje się zakończenie zaciekłych wojen cenowych,
kryzys ekonomiczny i tradycyjne wahania sezonowe.

Średnia stawka za kliknięcie
Usługi finansowe
Usługi prawnicze, remont mieszkania
Nieruchomości, towary przemysłowe
AGD, RTV
Meble
Samochody
Technika cyfrowa i komputerowa
Medycyna
Wykształcenie
Poszukiwanie personelu, komunikacja
Usługi turystyczne
Znajomości, rzeczy osobiste
Zdrowie i uroda
Oprogramowanie sprzętowe
Rozrywka
Wypoczynek
$0,00
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Jak widać, najtaniej można było reklamować w Runecie oferty turystyczne i rozrywkowe.
Wynika to prawdopodobnie z faktu, iż społeczeństwo wolniej, niż w przypadku innych branż,
przyzwyczaja się do kupowania tych usług online.
Pod wpływem kryzysu straciły na budżetach i pozycjach w rankingu m.in. ‘usługi turystyczne’
(z 9 na 10 pozycję) czy ‘poszukiwanie personelu’ (z 21 na 23). Sezonowo wzrosła tematyka:
‘zdrowie i uroda’, ‘sport’, ‘usługi finansowe’… podskoczyła również kategoria „usługi w
Internecie”.
Sytuacja w I kwartale 2009 zaczęła wracać do normy. ‘Samochody’, ‘medycyna’ i ‘towary
przemysłowe’ utrzymały pozycje. Tematyka medyczna zwiększyła swój udział w budżetach
reklamowych do 1,17%.

% udział klików w różnych kategoriach
Samochody
Towary przemysłowe
Medycyna
Usługi finansowe
Remon mieszkania
Nieruchomości
Meble
AGD, RTV
Wykształcenie
Usługi turystyczne
Rzeczy osobiste
Zdrowie i uroda
Usługi prawnicze
Technika cyfrowa i komputerowa
Komunikacja
Usługi w Internecie
Produkty spożywcze / napoje
Gry hazardowe
Wypoczynek
Oprogramowanie
Sport
Poszukiwanie personelu
Usługi reklamowe
Święta
Logistyka
Usługi ubezpieczeniowe
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10%

RUNET - statystyki

Jak pokazuje zestawienie, największe spadki odnotowano w kategoriach ‘święta’ oraz 'technika
komputerowa i cyfrowa'. W tym drugim przypadku powodem jest zapewne zarówno kryzys, jak
i sezonowość (statystyki wykazują bowiem, że i komputery domowe i firmowe kupuje się
zwykle w sezonie jesienno - zimowym.

Korzyści wyszukiwarek
Wyszukiwarki Runetu zarabiają rocznie 300 mln $. Dziennie użytkownicy wpisują ok. 50 mln
zapytań. Wartość Yandexu szacuje się na 1,5 - 2 mld $. Tak prezentuje się podział rynku wg
agencji badawczych…

% udział wyszukiwarek w rynku
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% udział w rynku wg LiveInternet

Jak podaje portal Reklaming.ru, wydatki na reklamę w rosyjskim Internecie w pierwszej
połowie 2008 wzrosły o 73%, przy czym wydatki na reklamę kontekstowa wzrosły o 83% i
osiągnęły pułap 161 mln $. Pozostałe segmenty reklamy internetowej (na przykład banery)
rozwijały się znacznie wolniej i wydano na nie zaledwie 99 mln $.
Wiodącymi reklamodawcami Runetu pozostają koncerny samochodowe (ok. 24 mln $). W
ubiegłym roku aktywizowali się również producenci sprzętu AGD i RTV (np. budżet Samsung
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RUNET - statystyki

Electronics osiągnął 1,3 mln $ i - jak zapewnia dyrektor marketingu Samsung Electronics Sergiej Piewniew, kwota ta ma być większa jeszcze o 2,5 x, a reklama w Internecie ma się stać
głównym narzędziem promocji marki). Również dyrektor oddziału marketingu korporacyjnego
Protecter & Gamble - Łada Kudrowa zapewnia, że reklama w Internecie jest najskuteczniejsza i
jest najchętniej wybieraną przez nich metodą, na przykład, aby dotrzeć młodych odbiorców.
Wśród najważniejszych graczy na rynku reklamy kontekstowej w Runecie wciąż pozostaje
Yandex i Biegun (przypada na nie 90% rynku). W tym samym czasie, jak wynika ze statystyk
AIB, Google wraz ze swoją aplikacją AdWords powoli (acz systematycznie) zwiększa
aktywność. W 2008 Yandex na samych tylko reklamach zarobił 300 mln $, z czego zyski z
reklamy kontekstowej wyniosły aż 85% (255 mln $).
Zapewne te kwoty będą się zwiększać, bo - jak zapewnia 44% użytkowników,- nawet w czasie
kryzysu i przy ograniczeniu środków na jedzenie, nie zrezygnują oni z korzystania z Sieci...
Tylko po co nam głodny klient… ;-))

Tłumaczenie i opracowanie raportu
Małgorzata Karasek m.karasek@bluerank.pl
Agencja SEM – Bluerank www.bluerank.pl, www.bluerank.com
Bluerank – agencja specjalizująca się w planowaniu i realizacji międzynarodowych projektów
search engine marketing oraz search engine optimization. Działa na rynku austriackim,
brytyjskim, niemieckim, polskim, rosyjskim i węgierskim, jak również w Ameryce Północnej i
Afryce, opracowując strategie pozycjonowania serwisów WWW w wyszukiwarkach lokalnych i
globalnych, indywidualne rozwiązania na potrzeby monetizing search oraz wdrożenia usability
of search. Jako Google Qualified Company, oferuje również kompleksową obsługę korporacji w
zakresie reklamy typu PPC. Bluerank jest członkiem SEMPO - światowej organizacji
specjalistów związanych z SEM, a także IAB Polska - stowarzyszenia profesjonalistów
kształtujących rynek interaktywny na świecie.
Więcej informacji m.in. o Runecie, wyszukiwarce Yandex i nie tylko…
w języku polskim na stronach http://bluerank.blogspot.com redagowanych przez Bluerank.
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