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Możliwości elektronicznego
marketingu wewnątrzbudynkowego

Przekaz treści reklamowych, promocyjnych i budujących pozycję 
marki w kontekście określonej lokalizacji i etapu procesu sprzedaży
Współzależność działań marketingu wewnątrzbudynkowego z 
innymi wykorzystywanymi kanałami
Personalizacja działań promocyjnych i oferty bazująca na historii 
interakcji z klientem, zarówno w środowisku wirtualnym, jak i 
realnym
Wzmacnianie pozytywnych doświadczeń podczas kontaktów klienta 
z organizacją
Identyfikowanie odbiorców w środowisku offline
Analiza zachowania klientów w środowisku offline



Jak zmieniają się oczekiwania konsumentów 
względem marketingu w przestrzeni publicznej?

Od systemów elektronicznej projekcji treści oczekujemy 
natychmiastowości i responsywności
Technologia w przestrzeni publicznej powinna realizować 
funkcje znane z urządzeń osobistych, takich jak smartfon
Chcemy podejmować racjonalne decyzje i oczekujemy 
rzetelnej informacji na temat produktu i usługi
Unikamy nachalnej reklamy i nachalnych sprzedawców
Preferujemy obraz dynamiczny, a częściej pomijamy 
statyczne treści reklamowe



Trendy w elektronicznym marketingu 
wewnętrznym

Wzrost poziomu adaptacji nowych technologii
Spadek cen wykorzystywanych urządzeń przy jednoczesnym 
wzroście ich technicznych możliwości i niezawodności
Rozwój w dziedzinie lokalizowania użytkowników wewnątrz 
budynków
Kreowanie bardziej angażujących, dynamicznych i 
interaktywnych mechanizmów przekazywania treści
Odejście od reklamy kierowanej do ogółu odbiorców w 
kierunku reklamy celowanej



Z czego składa się elektroniczny system 
informacji i nawigacji wewnątrzbudynkowej?

Oprogramowanie łączące funkcje zarządzania i publikacji 
treści, nawigacji wewnątrzbudynkowej i analityki 
Interaktywne monitory i kioski informacyjne, 
wielkoformatowe wyświetlacze (LFD), ściany video, 
małoformatowe monitory umieszczane w istotnych 
punktach obiektu (np. przy salach konferencyjnych, 
windach, itp.)
Infrastruktura sieciowa, w której pracuje system
Treści przygotowane na potrzeby systemu
Treści pozyskiwane do systemu ze źródeł zewnętrznych



Zastosowanie systemu w obiektach 
branży turystycznej i rozrywkowej

Muzea
Hotele
Kasyna
Centra konferencyjne
Fitness i spa
Restauracje
Lotniska i dworce
Teatry
Ogrody zoologiczne
Parki rozrywki
Obiekty targowe
Stadiony
Promy



Zastosowanie systemu w obiektach 
branży turystycznej i rozrywkowej

Turystyka i transport Kultura i rozrywka Hotelarstwo, gastronomia

• Prezentowanie ofert w 
biurach podróży

• Zastosowanie 
wirtualnego doradcy

• Aktualne informacje o 
sytuacji w kurortach

• Informacja turystyczna -
przewodnik po 
atrakcjach regionu i 
zabytkach

• Kalendarium i informacje 
o wydarzeniach

• Informacje o dostępnych 
biletach, cenach, 
możliwość rezerwacji

• Wyświetlanie 
zwiastunów, reklam 
audio-wizualnych 
promujących wydarzenie

• Szczegółowe informacje 
na temat oferty hotelu

• Informacje o 
promocjach, ofertach 
specjalnych

• Prezentowanie menu 
restauracji

• Ogłaszanie wydarzeń 
organizowanych w 
restauracjach 
hotelowych

• Wsparcie obsługi przy 
recepcjach



Celne kierowanie reklam w systemie 
marketingu wewnątrzbudynkowego

Przekaz reklamowy może być zaprojektowany ze znajomością 
miejsca, czasu jego emisji i etapu procesu sprzedaży, w którym 
znajduje się klient
Emisja w powiązaniu z aktualnie odbywającym się wydarzeniem
Reklama skierowana do planowo odwiedzających obiekt grup 
zorganizowanych
Reklama just-in-time z punktu widzenia reklamodawcy
Reklama kierowana do konkretnych osób
Reklama uzależniona od warunków zewnętrznych, np. od 
panujących warunków atmosferycznych, sytuacji komunikacyjnej, 
społeczno-politycznej, itp.



Interakcja użytkownika z systemem

Interakcja przez dotyk
Interakcja za pośrednictwem innych mediów: SMS, portale 
społecznościowe
Responsywność systemu w odpowiedzi na zbliżanie się 
odbiorcy komunikatu: technologia lokalizacji poprzez 
Beacony (iBeacon, WiFi, RFID)
Komunikacja za pomocą gestów
Możliwość dzielenia ekranu pomiędzy wieloma 
użytkownikami jednocześnie



Prezentacja treści i ergonomia 
pracy z systemem

Elastyczne dostosowanie wizualnej strony systemu do corporate
identity przedsiębiorstwa, architektury i wystroju wnętrza obiektu 
oraz najważniejszych celów realizowanych przez system
Prymat odpowiednio zaprojektowanej treści nad technologią ich 
publikowania
Nacisk na użyteczność informacji dla określonych grup odbiorców
Obsługa systemu równie intuicyjna dla 7 – latka, jak i dla 70 – latka
Wiele punktów dostępu do systemu: kiosk, smartfon, strona www
Obsługa wielu wersji językowych



Wykorzystanie w działaniach promocyjnych 
kodów QR

Przeprowadzanie kampanii kuponowych
Pobieranie aplikacji na smartfon
Rejestrowanie się na wydarzenia
Link do konkretnej oferty w sklepie www
Pobieranie dodatkowych treści na smartfon; promocja lokalnych 
usług, ofert sklepów, wydarzeń, hoteli itp.
Połączenie kampanii marketingowych prowadzonych przy użyciu 
systemu wewnątrzbudynkowego z analityką po stronie serwisu 
internetowego



System w służbie komunikacji wewnętrznej

Usprawnienie komunikacji wewnętrznej poprzez bardziej 
angażujące komunikaty dla pracowników
Informowanie o wydarzeniach 
Komunikaty o niedogodnościach, wyłączeniu ciągów 
komunikacyjnych, porządkowe, itp.
Włączenie w system rezerwacji zasobów: np. sale konferencyjne, 
miejsca parkingowe
Wsparcie marketingu wewnętrznego w podnoszeniu motywacji 
pracowników: sukcesy firmy, pracowników
Edukacja pracowników; informacje o nowościach, ofercie, video 
instruktażowe
Włączenie systemu w system bezpieczeństwa i ewakuacji
Monitorowanie ruchu pracowników
Organizacja ruchu gości i interesantów



System marketingu wewnętrznego z funkcją 
nawigacji w obiektach [wayfinder]

System oferuje dostęp do cyfrowych, interaktywnych planów budynków, 
parkingów, kampusów …
Spisy pomieszczeń, pracowników i innych obiektów w formie skorowidza
Uniwersalna wyszukiwarka systemowa
Algorytm obliczający optymalną ścieżkę dotarcia do wskazanego celu
Wyznaczanie ścieżki uwzględniającej specyficzne wymagania, np. dla osób 
poruszających się na wózku inwalidzkim
Szybki dostęp z poziomu mapy do głównych punktów zainteresowania (POI)
Możliwość determinowania przebiegu wyznaczanej przez system ścieżki, 
dzięki edytorowi w panelu administracyjnym
Wyświetlanie mapy i ścieżki dotarcia do miejsca przeznaczenia na ekranie 
smartfona, z użyciem czytnika kodów QR
Możliwość włączenia do systemu danych o lokalizacji użytkownika i 
uwzględnienie ich w procesie nawigacji w obiekcie



Technologie lokalizacji użytkownika w 
obrębie budynku i kompleksów

Technologia kodów dwuwymiarowych QR (Quick Response)
Technologia oparta o komputerowe sieci bezprzewodowe WiFi
(Wireless Fidelity)
Technologia Bluetooth Low Energy (BLE / Bluetooth Smart), np. 
iBeacon (Apple)
Lokalizowanie w oparciu o technologię RFID (Radio Frequency
Identification) 



Kluczowe korzyści inwestora z wykorzystania 
elektronicznego marketingu wewnątrzbudynkowego

Wyższa skuteczność dotarcia z przekazem do odbiorcy w porównaniu do 
tradycyjnych form marketingu wewnątrzbudynkowego 
Możliwość włączenia systemu w akcje marketingowe i w proces sprzedaży
Wyróżnienie organizacji i jej oferty na tle konkurencji
Wykorzystanie efektu nowości w walce o pozyskanie uwagi odbiorcy
Wsparcie systemu obsługi klienta 
Usprawnienie przepływu ruchu w obiektach
Zmniejszenie dyskomfortu związanego z oczekiwaniem w kolejce –
poprawa satysfakcji klienta z obsługi
Zyskanie nowego kanału komunikacji wewnętrznej dla organizacji
Administracja systemem w sposób centralny oraz zdalny
Możliwość szczegółowego planowania harmonogramu emisji reklam i 
raportowanie dla celów rozliczeń i analizy
Możliwość szybkiej adaptacji systemu do zmieniających się warunków
Możliwość wykorzystania systemu do sprzedaży powierzchni reklamowej
Dostosowanie systemu do organizacji poprzez integrację w środowisku IT    
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