


BADANIE
DIGITAL NATIVES STUDY 2.0

Korzystanie z usług digitalowych
przez Generację Y i Z.



Nie tylko
częstotliwość
Badanie Digital Natives Study 2.0 przeprowadzone przez 
Mediaplus Strategic Insides wraz z Instytutem badawczym 
Facit Research, pokazuje nawyki młodych użytkowników,
 tzw. generacji Y i Z, w korzystaniu z usług digitalowych. 
W przeciwieństwie do wielu podobnych zestawień, raport 
określa nie tylko częstotliwość użytkowania, ale także 
akceptowalność reklam przez badanych i powody 
korzystania z usług cyfrowych na wszystkich możliwych 
narzędziach.



16 – 29 LAT
(Generacja Z: 16 – 22, Gen. Y: 23 – 29 lat)

W badaniu wzięło udział 1630 użytkowników digitalu, w wieku 16 - 29 lat 
(Generacja Z: 16 – 22, Gen. Y: 23 – 29 lat) Skoncentrowano się na pytaniach 
o to jak i dlaczego młode pokolenie cyfrowe korzysta z czterech rodzajów 
kanałów video:

Dodatkowo badano, w jakim stopniu młodzi użytkownicy digitalu akceptują reklamy na każdym z tych kanałów.

TELEWIZJI SUBSKRYCJI 
VIDEO

BIBLIOTEKI 
MEDIÓW

NIELEGALNYCH OIRTALI 
STREAMINGOWYCH



Etap przejściowy
W odróżnieniu od innych badań, Digital Natives Study 2.0 koncentruje się na różnicy pomiędzy 
korzystaniem z telewizji i VOD wśród młodszych i starszych użytkowników digitalu. 
Streamowanie oraz wykorzystywanie wszystkich dostępnych kanałów video jest domeną 
młodszego pokolenia.

Około 29% respondentów wybiera połączenie telewizji linearnej i serwisów 
streamingowych, a 1/5 badanych używa tylko usługi SVOD (subskrypcja video na żądanie). 
Fani TV stanowili zaskakująco mało, bo zaledwie około 9% digitalowych użytkowników.
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Multiscreening to norma
Badanie pokazało również stosunek 
użytkowników digitalowych do reklam 
wyświetlanych podczas oglądania telewizji.  
Prawie połowa Generacji Z (i 36% Generacji 
Y) “przełącza” się na smartfony, laptopy 
i tablety podczas przerw reklamowych.

Podczas wyświetlania reklam najczęściej 
sięga się po smartfona lub laptopa 
a najczęściej wykonywanymi czynnościami 
jest sprawdzanie maili, korzystanie 
z serwisów społecznościowych 
i komunikowanie się ze znajomymi.

15% internautów deklaruje też, że 
zdarza im się szukać dodatkowych 
informacji o markach, które widzą na 
pierwszym ekranie (czyli w telewizji). 
Tylko 17% Gen Z i 21% Gen Y przełącza 
program podczas reklam. 

Tolerancja reklamowa ma się trochę inaczej 
na platformach płatnych. Uznawane są tylko 
reklamy pojawiające się na pasku przy menu 
strony. Konsument oczekuje, że po opłaceniu 
programu nie powinien być “spamowany” 
akcjami sprzedażowymi.

Nazywane jest to zjawiskiem
“multiscreeningu”.

Prawie połowa
Generacji Z

przełącza się
na inny nośnik

podczas reklam.



SVOD odbiera
telewizji już 48%
młodych.
Telewizja jest nadal największym przekaźnikiem w kategoriach 
newsów, sportu i rozrywki, jeśli jednak chodzi o dobór filmów, to 
SVOD odbiera telewizji już 48% młodych. Korzystanie z tych 
platform uzasadnione jest przede wszystkim swobodą 
podejmowania decyzji. Dla użytkowników ważne jest, żeby 
wyświetlać treści na platformach streamingowych w dowolnie 
wybranym przez siebie momencie.



TV na mobile
Streaming i telewizja tracą na rzecz smartfonów, 
natomiast wzrasta atrakcyjność contentu 
z “długimi” obrazami (37% Gen Y i 56% Gen Z). 
Co piąty użytkownik w wieku 23 – 29 lat ogląda telewizję 
na “małym” ekranie swojego smartfona, np. podczas 
podróży. Messenger, platformy czatowe i social media, 
w znacznym stopniu zastępują zapotrzebowanie na 
oglądanie wideo poza domem.



Różnice tkwią 
w social media
Zasadnicza różnica pomiędzy Gen Y i Gen Z pojawia się jeśli chodzi 
o aktywne używanie mediów społecznościowych. Instagram 
i Facebook są najbardziej popularne w Gen Y, a w Gen Z 
najważniejszą rolę odgrywa Snapchat, na drugim miejscu Instagram. 
Używają ich przede wszystkim do udostępniania prywatnych zdjęć 
i filmów.

Badanie pokazuje, że “interaktywna sieć” staje się coraz bardziej 
prywatna. Szczególnie Gen Z jest zadowolona z pasywnego 
korzystania z mediów społecznościowych gdzie więcej treści jest 
“konsumowane” niż “produkowane”.

Generacja Y

Generacja Z



Pokolenie Y
Millenialsi, tzw. “pokolenie cyfrowe”, “następna 
generacja”. Aktywnie korzystają z mediów i technologii 
cyfrowych, są otwarci na nowe wezwania, chętnie dzielą się 
swoją wiedzą w internecie. Cechuje ich duża pewność siebie, 
nie szukają autorytetów, uważają, że wszystko jest w ich 
rękach.
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Pokolenie Z
Tzw. “pokolenie internetowe”, “post - millennials”,  
urodzone po 2000 roku. Nazywane często “generacją 

multitasking”, technologia to główne narzędzie 
poszerzenia ich wiedzy. 

Są otwarci na technologiczne nowinki, bezpośredni 
w kontakcie z innymi, chętnie używający social media do 

komunikacji. Najlepiej odnajdują się na stanowiskach 
pracy w branży IT, biotechnologii, projektowaniu stron 

www i gier komputerowych.



Przedstawione w raporcie nawyki młodych odbiorców należy 
w obecnej sytuacji uzupełnić o warunki, w których przyszło im 
funkcjonować. Można założyć, że pewne zwyczaje podczas 
konsumowania mediów nie zmienią się. Generacja X i Y wciąż 
będzie uprawiać multiscreening oraz oglądać telewizję na 
ekranach mobilnych. Należy się jednak spodziewać, że przez 
przymusową izolację i mocno eksploatowany w mediach temat 
pandemii, wzrośnie liczba osób oglądających telewizję 
tradycyjną. Konieczność przeniesienia całego życia do digitalu 
może także odwrócić trend pasywnej konsumpcji social mediów.

Raport a obecna
sytuacja na świecie



Wielokrotnie nagradzany dom mediowy obsługujący takich klientów jak Allianz, home.pl czy MINI, będący częścią największej 
grupy komunikacyjnej w Polsce - Group One. Zdobywca trzeciego miejsca w kategorii “agencje dominujące” według raportu 
RECMA z 2020 roku. Firma dwa lata z rzędu otrzymała tytuł “Zaufanie Roku” magazynu Press. Mediaplus jest częścią 
Serviceplan - największej niemieckiej niezależnej grupy komunikacji marketingowej w Europie oraz Mediaplus International z 
siedzibą w Berlinie. Dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń z zagranicznymi partnerami i wieloletnim doświadczeniem na polskim 
rynku, spółka z sukcesami realizuje strategie i działania mediowe dla krajowych i globalnych marek. 

https://www.mediaplus.pl/
https://www.facebook.com/MediaplusServiceplan/
https://www.linkedin.com/company/mediaplus-warsaw/?viewAsMember=true

