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czas na biznes projektowanie stron www

Obecno!" w wirtualnym !wiecie to w dzisiejszych 
czasach ju# nie tylko obowi$zek. Internet bowiem 
to pe%noprawne medium, rz$dz$ce si& swoimi 
w%asnymi regu%ami. Znajomo!" tych regu% i umiej&tne 
poruszanie si& w tym otoczeniu daj$ firmom, obecnym 
w tej przestrzeni, szans& osi$gni&cia sukcesu takiego 
jak w ka#dej innej dzia%alno!ci lub b&d$cego jego 
uzupe%nieniem. Proces zainicjowania internetowej 
egzystencji wi$#e si& jednak ze specjalistyczn$ 
wiedz$, cz&sto niedost&pn$ dla laików. Tu w%a!nie 
powstaje nisza, w postaci kreacji stron internetowych, 
któr$ w poni#szym opracowaniu postaramy si& 
zagospodarowa".

Dokonamy analizy rynku, wycenimy ró#ne typy zlece', podliczymy koszty, 
a na koniec oszacujemy, na jakie zarobki mo#na liczy", dzia%aj$c w bran#y 
us%ug internetowych.

Charakterystyka rynku

Rynek us%ug wirtualnych przek%ada si& na jak najbardziej realne warto!ci. 
Podkre!li" nale#y, #e s$ to bardzo du#e warto!ci, czyni$ce z niego najwi&k-
szy rynek na !wiecie. Szacuje si&, #e liczba indeksowanych stron interneto-
wych przekroczy%a 26 miliardów. In#ynierowie z firmy Google twierdz$ na-
wet, #e ich wyszukiwarka odkry%a ponad bilion oryginalnych adresów URL.

Jak na tym tle wypada nasz krajowy rynek, w porównaniu z bardziej za-
awansowanymi technologicznie rynkami krajów zachodnich czy USA? 
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Liczba witryn z domen! „pl” wynios"a w 2011 roku ok. 2,3 mln i by"o to o 4% 
wi#cej ni$ rok wcze%niej. Jest to wci!$ skromna liczba, jak na %redniej wiel-
ko%ci kraj europejski. Bior!c jednak pod uwag#, i$ w ci!gu pierwszych 10 lat 
internetu w Polsce ich liczba nie przekracza"a 100 000, mo$na mówi& o bar-
dzo dynamicznym wzro%cie. Wa$ne, $e spo%ród wszystkich polskich domen, 
blisko 50% stanowi! witryny nieaktywne i niewykorzystywane.

W jakim stopniu polscy przedsi#biorcy korzystaj! z dobrodziejstw internetu? 
Jak si# okazuje, wci!$ w stopniu niewystarczaj!cym. Prawie 40% w"a%cicieli firm 
nie zainwestowa"o jeszcze w obecno%& w sieci. Obrazuje to niski wci!$ stopie' 
informatyzacji naszego kraju. Jednocze%nie jest to bardzo dobra wiadomo%& 
dla firm, oferuj!cych projektowanie stron www. Stoi przed nimi szansa wielo-
letniego udzia"u w podnoszeniu jako%ci i liczby witryn polskich firm.

Wed"ug opinii specjalistów z firmy Google, polski rynek internetowy jest 
drugim, po rynku rosyjskim, najbardziej obiecuj!cym rynkiem w Europie.

Analizowany rynek jest typowym rynkiem typu B2B (business to business), 
gdzie zarówno zleceniodawca, jak i wykonawca us"ugi s! podmiotami gospo-
darczymi. Sporadycznie mog! zdarza& si# zlecenia od osób prywatnych czy in-
nych podmiotów, takich jak: organizacje pozarz!dowe, fundacje itp. Wi#kszo%& 
firm, %wiadomych znaczenia i si"y internetu w obecnym %wiecie, posiada w"asn! 
stron# www. Jednak i te strony wymagaj! administrowania, uaktualniania i od-
%wie$ania poszczególnych elementów lub nawet ca"ego layoutu. W pierwszym 
okresie dzia"alno%ci najwi#ksz! szans! na zdobycie do%wiadczenia i wi#kszej 
grupy klientów b#dzie skupienie si# g"ównie na us"ugach dla ma"ych i lokalnych 
podmiotów. Poniewa$ posiadaj! one z regu"y ograniczone bud$ety marketin-
gowe, nie s! obiektami zainteresowania du$ych, konkurencyjnych agencji. Ry-
nek us"ug internetowych jest ogromny i raczej nie grozi mu nasycenie.


