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• Współwłaściciel i dyrektor zarządzający firmy 
Gecko-Lab – developera gier i aplikacji mobilnych

• Od ponad 10 lat związany z rynkiem kontentu 
mobilnego

• Pomysłodawca, designer, product manager wielu 
produkcji mobilnych dla Klientów krajowych i 
zagranicznych

• Fan, propagator i aktywny użytkownik gadżetów i 
technologii mobilnych

• Współorganizator polskiej edycji warsztatów 
mobilnych „Mobile Monday”

• Hobby: turystyka motocyklowa, narty, koszykówka

www.gecko-lab.com
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Sesja warsztatowa – założenia

• Dlaczego warto zainwestować w 
przygotowanie mobilnej wersji 
stron lub aplikacji mobilnej?

• Jak poprawnie przygotować 
projekt mobilny?

• Aplikacje i strony mobilne – 10 
wskazówek jak przenieść WWW 
na mały ekran (możliwości i 
ograniczenia)

• Co nam daje standard HTML5?
• Przykłady reklam, promocji i 

rozwiązań.

Rozwiązania 
mobilne – opcja 
czy obowiązek? 
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Jak 
przygotować 
się do 
projektu 
mobilnego?
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Odpowiedź wydaje się być 
prosta...

To strona internetowa, która 
poprawnie wyświetla się na 

urządzeniu mobilnym.

Czym jest strona mobilna?
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Twierdzenie – mobilna nie równa się klasyczna

Strona 
mobilna

Kopia 
klasycznej 

strony 
internetowej
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Dowód – przykład CNN



Wzrost wymiarów i rozdzielczości ekranów
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Wybór pomiędzy serwisem a aplikacją zależy od celu

Serwis 
mobilny

Aplikacja 
mobilna

Rozwiązanie szeroko zasięgowe, 
dostępne dla każdego użytkownika 
korzystającego z przeglądarki na 
urządzeniu mobilnym, popularne 
zastosowanie:
rozrywka, e-commerce, wyszukiwanie

Rozwiązanie indywidualne, zależne silnie 
od możliwości systemu, interfejsu i 
platformy, Przeważa w przypadku: 
nawigacja, gry, społeczności
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Fundamentalnym założeniem 
przy planowaniu i budowie stron 

mobilnych jest prostota 
przestrzeni, treści i nawigacji.
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SEO oraz 
informacje dla 
wyszukiwarki

Branding oraz 
identyfikacja

Proste menu+ 
wyszukiwanie wew

Wyraźne menu 
główne 
dostosowane do 
ekranu 
dotykowego
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Niestety większość stron, w tym
e-commerce, tworzona jest jako 
rozbudowane i wielozadaniowe 

rozwiązania.
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Katalog

Koszyk

Treść

Support

Lokalizacja

Produkty

Usługi

Transakcje

Funkcje
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W wersji mobilnej interesuje nas 
wycinek całości potrzebny do 
realizacji założonego CELU.
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Określenie celów i odbiorców

• Pozwala zrozumieć jaki procent 
użytkowników odwiedza nasze 
obecne strony z urządzeń mobilnych

Google 
Analytics

• Pozwalają zgłębić mobilne 
zachowania i preferencje 
użytkowników 

Ankiety

• Przybliża faktyczny sens budowania 
mobilnego rozwiązania w dowolnej 
formie

Monitoring 
konkurencji

Google Mobile, 2011
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Cele wynikają bezpośrednio z 
potrzeb użytkowników, których 
możemy podzielić na 3 grupy

stosownie do zachowania.
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Mobile user – segmentacja behawioralna Google

• Odwiedzający powtórnie strony w 
krótkim odstępie czasu

Notoryczni 
sprawdzający

• Posiadający chwilę wolnego 
czasu i poszukujący informacji

Znudzeni 
poszukiwacze

• Posiadający nagłą potrzebę lub 
poszukujący, np. usługi

Nagle 
potrzebujący

Google, 2007
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Wspólny mianownik dla 
użytkowników to określenie

TU i TERAZ
– dowolne miejsce i moment, 
równoznaczność swobody i 

mobilności.
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Nature Valley

Bicycle Festival, 2011
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Niezależnie od scenariusza 
zachowania zadaniem stron 

mobilnych jest zamiana 
zaangażowania użytkownika w 

konkretną akcję.
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QR kody

SMS link

Web2Mobile

Wpisanie URL

Link zewnętrzny

Mobile search

Click2Call

Formularz

Poleć znajomemu

Ustaw jako domyślny

Pobierz aplikację

Zakup produktu

Strona

Mobilna

Zamiana zaangażowania w akcję
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Wysokie zaangażowanie 
użytkowników podczas 

przeglądania stron mobilnych 
wydłuża wizytę użytkownika 

mimo zmiany urządzenia.
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59%
odwiedza 

wersję 

mobilną

…aby dalej 

kontynuować swoje 

przeglądanie lub 

zakupy w wersji 

tradycyjnej

T-Mobile, 2011
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eMarketer.com, 2012
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34%
odwiedza wersję 

tradycyjną na PC

…aby 
następnie 
wznowić 
odwiedziny
w wersji 
mobilnej
w dogodnej 
chwili

T-Mobile, 2011
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Co o 
mobilnych 
stronach 
mówią liczby?
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Mobilni użytkownicy tworzący 
treść preferują mobilne strony 

dla: dodawania recenzji, 
komentowania wydarzeń 

sportowych oraz wiadomości.
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eMarketer.com, 2010



32

Mobilni użytkownicy preferują 
mobilne strony internetowe 
podczas wyszukiwania oraz 

zakupów online.
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eMarketer.com, 2011
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Wspólne funkcjonalności dla 
stron tradycyjnych i mobilnych to 

zakup online i lokalizacja 
najbliższego punktu sprzedaży.
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eMarketer.com, 2011
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Użytkownicy deklarują ponad

3 krotnie
większą preferencję zakupów 
przez stronę mobilną niż przez 

aplikację.
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eMarketer.com, 2011
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W obszarze mobile e-commerce 
dominują funkcjonalności 

lokalizacji,  katalogu i rabatów.
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eMarketer.com, 2011
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InfoTech, 2011
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eMarketer.com, 2012
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GemiusTraffic 2010 - 2011



W 2011 roku polski rynek handlu mobilnego urósł aż o 722%
Zanox IV 2012

25% użytkowników telefonów w Polsce posiada smartfona. W 
2013 roku udział smartfonów ma przekroczyć 50% 

Acxiom, 2012

Android posiada w Polsce ponad 40% rynku smartfonów. iOS
tylko około 7% ale jego użytkownicy generują 75% dochodów 
z m-commerce

Zanox IV 2012, GS Statcounter 2012

iOS i Android to systemy dominujące w smartfonach.
Trzeci gracz czyli Windows Phone ma mniej niż 3% rynku 
globalnego.

Struktura polskiego rynku mobilnego
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StatCounter 2012
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StatCounter 2012
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StatCounter 2012
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StatCounter 2012
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Nieznany w Europie UC Browser 
to najpopularniejsza 

przeglądarka na świecie, z racji 
rynku jaki oferuje 1,5 miliarda 

użytkowników z Chin.
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IDC / Appcelerator, 2011

Wyraźna potrzeba rozwiązania wieloplatformowego
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Dlaczego 
warto 
korzystać z 
HTML5?
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HTML5 to piąta wersja języka 
przeznaczonego do prezentacji 
treści na WWW. Wprowadzono 

znaczniki interfejsów dla aplikacji 
internetowych, które 

uwzględniają również telefony 
komórkowe i tablety.
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HTML5 nowy standard dla stron mobilnych

• Mimo, iż starsze przeglądarki nie  oferują zaawansowanych funkcji 
mobilnych, np. sprzętowych, są one wspierane z poziomu HTML5

Autodetekcja 
dostępnych 

funkcji

• HTML5 wspiera wszystkie dotychczasowe funkcje  HTML4  wraz z ostatnimi 
uzupełnieniami

Rozwój 
wcześniejszych 

realizacji

• HTML5 posiada pojedynczy doctype, gdzie aktualizacja z wersji 4 
zachowuje komplet formatowań wraz z możliwością uzupełnienia o nowe 
znaczniki np. <article>

Aktualizacja 
zachowuje 
znaczniki

• HTML5 pozwala na odtwarzanie video bez playera, inteligentne formularze, 
aplikacje, które działają w trybie off-line, a wszystko to w pełni 
kompatybilne z Firefox, Safari, Chrome, Opera, IE9 i innymi

Kompatybilność 
oraz bogactwo 

funkcji

•Prace programistyczne odbywają się tylko raz, a wyprodukowany kod jest  
gotowy do uruchomienia przekrojowo na wersjach  stacjonarnych i 
mobilnych z zachowaniem jakości prezentacji

Oszczędność 
czasu i kosztów 

realizacji
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HTML5

HTML wraz 
z nowymi 

znacznikami

JavaScript

CSS2 i 
CSS3
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HTML5 pozwala na tworzenie 
serwisów i aplikacji webowych, 

które wyglądają i działają jak 
aplikacje dedykowane, ale tylko 

w ramach zainstalowanej 
przeglądarki internetowej.

W3C obecnie tworzy specyfikację HTML5, 2012
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Budując strony w HTML5 warto 
pamiętać o zachowaniu 

zgodności dla wyświetlaczy 
różnoformatowych – resposive 

design.
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Google, 2012
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Mobile strony internetowe 
zapewniają efektywność 

kosztową i szybkość wykonania, 
jednak pociąga to za sobą 

ograniczony zakres doświadczeń 
dla użytkownika.
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Mobile 
website

Web app

Hybrid
app

Native 
app

UX

Koszt i czas wytworzenia
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Jak dobrać rozwiązanie mobilne?

Rozwiązanie 
mobilne / Cel

Katalog 
produktów

Zakup 
produktu lub 

usługi

Customer
service

Rozrywka Społeczności Aktualności

Strona mobilna T T T T T T

Aplikacja mobilna N T/N N T T T

SMS / MMS T N N T N N

Zakup T/N – zależy od skali i rotacji w naszym katalogu produktów
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Jak dobrać rozwiązanie mobilne?

Rozwiązanie mobilne / Cel Aplikacja 
dedykowana

Strona mobilna / 
aplikacja HTML5

Informacje o firmie, borszura. N T

E-handel detal (niewielka liczba produktów), rzadkie wizyty 
danego klienta

N T

E-handel detal (niewielka liczba produktów) ale częste wizyty 
klienta (pizzerie, kina, restauracje, taxi)

T T/N

E-handel detal (duża liczba produktów) T T/N

E-handel dla stałych odbiorców, klientów hurtowych itp. (częste 
wizyty tych samych klientów, wymaganie logowania itp.)

T N

Wyszukiwanie połączone z geolokalizacją T T/N

Rozrywka (gry reklamowe) T N

Narzędzia wspomagające pracowników firmy T N

Dostęp do funkcjonalności telefonu takich jak GPS, żyroskop, 
aparat foto, akcelerometr, kompas

T N

T/N – zależy od oczekiwanych funkcjonalności
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zabisco.mobi, 2012
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Kryterium Strona mobilna Aplikacja mobilna

Zasięg Każdy użytkownik z przeglądarką Posiadający właściwy system i urządzenie.

User experience Ograniczone, choć ulega poprawie HTML5 Bardzo bogate, praktycznie bez limitów

Grafika i FX Ograniczone, z racji szybkości transferu i 

powszechnej technologii HTML

Doskonałe, limitowane wyłącznie mocą 

obliczeniową urządzenia

Wykorzystanie 
funkcji hardware

Wyłącznie geolokalizacja Dostęp do wszystkich funkcji urządzenia, kamera, 

akcelerometr, mikrofon, GPS, ect.

Łatwość 
wytworzenia

Standardowe narzędzia do budowy stron 

internetowych

Dedykowane programowanie w „native code” dla 

danej platformy, dostępne opcje multiplatformy

Potrzebne zasoby Jeden zespół Różne zespoły i kompetencje

Koszt wytworzenia Przeważnie tańsza w wykonaniu Zwyczajowo droższa, szczególnie w przypadku 

wieloplatformowości

Szybkość 
implementacji

Natychmiastowa po publikacji Zgłoszenie, rozpatrzenie i decyzja

Dystrybucja Brak dystrybucji Konieczne pobranie i instalacja

Instalacja Bez konieczności instalacji Pobranie i instalacja ze strony lub sklepu

Aktualizacja i 
utrzymanie

Łatwa w utrzymaniu i aktualizacji, zmiany 

widoczne po odświeżeniu strony

Długotrwały proces, również powiązana ze 

zgłoszeniem, ostatecznie zależny od pobrania

Darmowa vs płatna Trudne, przeczy ideii Łatwość pobierania opłaty za aplikację

SEO Zgodne z SEO, wykrywanie wersji mobile Tylko market lub link do pobrania

Dostęp do sieci Wyłącznie online Możliwa do używania offline
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10 wskazówek 
dla dobrych 
rozwiązań 
mobilnych
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Szybko, lekko i krótko!

Czas pobrania i przeglądania 
jest bezcenny. Podczas 
projektowania i wykonania 
aplikacji i stron mobilnych 
należy dołożyć starań, aby 
ładowały się szybko, a 
zgromadzona treść była łatwa
do przeskanowania wzrokiem.

1
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Prosta nawigacja

Im prostsza architektura i 
nawigacja, mniej poziomów, 
ekranów zbiorczych i 
subsekcji, tym lepiej. 
Podobnie z wyraźnym 
osadzeniem w projekcie 
strony wyszukiwarki 
wewnętrznej.

2
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Myślenie "palcami"

W trakcie projektowania 
należy brać pod uwagę,
iż dłonie i palce są różne,
od małych po duże, a co za 
tym idzie również późniejsze 
możliwości lub ograniczenia 
użytkowników.

3
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Duże litery

Mimo, iż ekrany urządzeń 
mobilnych posiadają obecnie 
rozmiary wykraczające poza 
standard wizytówki oraz duże 
rozdzielczości, nadal warto 
pamiętać, iż obowiązuje 
reguła powiększonych 
czcionek i krótkich
wyraźnych komunikatów.

4
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Prezentacja niezależna od urządzenia

Czyli wspomniany wcześniej 
responsive design. Warto 
zadbać, aby nasze produkty 
mobilne były wyświetlane 
jednakowo minimum na 
najbardziej popularnych 
platformach wśród naszej 
grupy docelowej. 
Uwzględniając widok pionowy 
i poziomy!

5
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Błyskawiczna konwersja

Jeśli celem naszej strony 
mobilnej lub aplikacji jest 
dowolna forma konwersji, 
zwróćmy uwagę, aby ścieżki 
przejścia związane z 
realizacją celu były możliwie 
proste i krótkie – click2go. 
Niezależnie, czy chodzi nam
o zakup, rejestrację, czy 
wyłącznie kontakt.

6
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Geolokalizacja w standardzie

Lokalne wyszukiwanie 
króluje wśród powodów 
wyszukiwania w wyniku 
chwilowych potrzeb, 
dlatego nasze rozwiązania 
mobilne powinny oferować 
treść wspierającą 
wyszukiwanie wraz
z lokalizacją. Bardzo ważne 
dla stron mobilnych w SEO.

7
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Obowiązkowe przekierowania

Nawet jeśli użytkownicy 
rozpoczynają oglądanie 
naszych stron w wersji 
klasycznej na urządzeniu 
mobilnym, należy pamiętać
o przekierowaniu ich do wersji 
mobilnej lub najmniej sugestii, 
iż posiadamy dostosowaną 
specjalnie wersję mobilną lub 
aplikacje do pobrania.

8
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Zachowanie spójności

Nasze wersje stron, klasyczne 
i mobilne muszą być spójne. 
Podobnie z projektem 
wyglądu i interfejsu aplikacji. 
Mimo, iż zarówno strona 
mobilna jak i aplikacja nie są 
kopią strony klasycznej, a 
wykorzystana zostaje 
wyłącznie potrzebna część 
funkcjonalności.

9
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Obserwować i optymalizować

Ta reguła odnosi się do 
każdego interfejsu, aplikacji 
oraz rozwiązania 
internetowego. Należy 
przyglądać się jak radzą sobie 
nasi użytkownicy, co sprawia 
im trudności, a następnie stale 
usprawniać nasze strony 
mobilne lub dostarczać 
kolejne wersje aplikacji.

10
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Przykłady 
reklam 
mobilnych
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Reklamy



79

Promocje
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Przykłady 
realizacji 
serwisów 
mobilnych –
ćwiczenia i 
dyskusja
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tfl.gov.uk – portal
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tfl.gov.uk – mobile site
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tfl.gov.uk – aplikacja
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onet.pl – portal lajt i aplikacja



BPH TFI – aplikacja
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sephora – m-commerce i aplikacja



iTaxi – aplikacja
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target – m-commerce i aplikacja
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ZARA – m-commerce
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ZARA – aplikacja



Opony – aplikacja
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opiniac.com – dedykowany produkt dla stron mobilnych

Mobilna wersja głównego 
badania platformy opiniac.com. 
Pozwala ona na zbieranie ocen
i komentarzy od użytkowników 
serwisów mobilnych.

Idealny sposób na uzupełnienie 
danych klasycznej analityki 
internetowej.
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Pamiętajmy o naszym podstawowym serwisie!



Zbigniew Nowicki

z.nowicki@bluerank.pl

www.bluerank.pl

bluerank.blogspot.com

+48 502 593 293

Adam Szulc

a.szulc@gecko-lab.com

www.gecko-lab.com

+48 601 323 464

Dziękujemy
za uwagę

Confidential data. Property of opiniac.cocm. Not to be copied in any form without permission in written .
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Kilka przydatnych publikacji

http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2012/06/recommendations-for-

building-smartphone.html

http://www.adobe.com/devnet/html5.html

http://www.adobe.com/inspire/2012/02/mobile-websites-vs-mobile-apps.html

http://www.useit.com/alertbox/mobile-sites-apps.html

http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1009235

http://www.webdesignshock.com/responsive-design-problems

http://www.opiniac.com/porownanie_produktow_opiniac.html

http://bluerank.blogspot.com/search/label/mobile


