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Streszczenie: W publikacji poruszono temat przeprowadzania kampanii marketingowych w 

serwisie YouTube na przykładzie branży kosmetycznej. Na wstępie dokonano analizy 

rozwoju nowych technologii oraz obecnie wprowadzanych innowacji w marketingu. 

Wykazano istotność posiadania przez każde przedsiębiorstwo efektywnej strategii 

marketingowej i podkreślono specyfikę branży kosmetycznej. Następnie omówiono tworzenie 

reklam na YouTube poprzez formaty reklamowe oraz podkreślono cechy reklamy natywnej. 

Na podstawie raportu Pixbility z 2014r. przeanalizowano sposoby promowania się w serwisie 

przez branżę kosmetyczną. 

Słowa kluczowe: kampanie marketingowe, reklama, branża kosmetyczna, strategia 

marketingowa, YouTube  

MARKETING CAMPAIGNS ON YOUTUBE ON THE EXAMPLE OF 

THE COSMETIC INDUSTRY 

Abstract: The publication deals with the topic of conducting marketing campaigns on 

YouTube on the example of the cosmetics industry. At the beginning an analysis of the 

development of new technologies and currently introduced innovations in marketing was 

made. The importance of having an effective marketing strategy by each company was 

demonstrated and the specifics of the cosmetics industry were highlighted. Then the creation 

of ads on YouTube through advertising formats and highlighted the features of native 

advertising was discussed. Based on the Pixbility report from 2014 ways of promoting the 

website by the cosmetics industry were analyzed. 
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1. Wprowadzenie 

Rozwój nowych technologii wymusza na przedsiębiorstwach konieczność inwestowania 

w coraz nowsze formy marketingu dla swoich produktów. Reklamy w prasie, czy telewizji nie 

są już wystarczające, gdyż ich efektywność zaczyna po woli spadać. Szybki rozwój branży IT 

sprawia, że rośnie liczba firm, które przenoszą sprzedaż do sieci, a internet staje się główną 

platformą dla ich kampanii, ponieważ zapewnia elastyczność, personalizację i większą 

kontrolę nad materiałami reklamowym. Aktywność użytkowników w internecie jest coraz 

większa i zmienia się sposób, w jaki prowadzony jest biznes. Przedsiębiorstwa mogą 

oferować nieograniczoną gamę produktów oraz usługi dostępne od ręki dla konsumentów z 

całego świata. Ciągły wzrost liczby osób, które z niego korzystają, sprawia, że przemysł 

reklamowy wykazuje rosnące zainteresowanie tą formą reklamowania (Faber, et al., 2004). 

Nowe rozwiązania techniki wychodzą obecnie szeroko poza normy tradycyjnej reklamy. 

Prowadzi się  szereg badań dotyczących udowodnienia zdolności przekonywania i wpływania 

na odbiorców poprzez internetowe kampanie reklamowe (Briggs, and Hollis, 1997). Reklamy 

w internecie nie pojawiają się do końca przypadkowo, tak jak ma to miejsce w telewizji, lecz 

są przeprowadzane celowo (Nihel, 2013). Ta celowość oraz korzystanie z technik docierania 

do odbiorców sprawiają, że przeprowadzanie kampanii reklamowych w internecie jest tak 

efektywne i skuteczne.  

YouTube to jedna z najszybciej rozwijających się platform, gdzie ludzie spędzają 

ogromne ilości czasu. Obecnie serwis ten jest traktowany jako potężne medium reklamowe, 

gdyż daje możliwość masowej komunikacji z klientami z całego świata. W ciągu ostatniej 

dekady platforma ta przeszła znaczące zmiany od serwisu służącego do udostępniania filmów 

wideo, aż do wiodącego narzędzia marketingowego,  wykorzystywanego przy promocji 

produktów i usług. Temat przeprowadzania kampanii reklamowych na YouTube na 

przykładzie branży kosmetycznej jest niezwykle istotny, gdyż w kwestii tego zjawiska wie się 

niewiele, a mimo to w serwisie stale rośnie ilość treści związanych z promocją w sektorze 

urody (Schwemmer, and Ziewiecki, 2018). Celem tej publikacji jest wykazanie sposobu 

przeprowadzania takich kampanii. 

2. Innowacje marketingowe 

Każda marka wybiera odpowiednią dla siebie strategię komunikacji marketingowej. Jest 

ona niezwykle ważna, bo determinuje sukces lub porażkę tych działań, które podejmuje 

przedsiębiorstwo. Rozumie się ją jako pewien sposób doboru oraz użycia narzędzi i kanałów 

komunikacji, a także określenie zawartości i form przekazu, który pozwala osiągnąć 
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postawione cele (Nowakowski, and Nowakowska, 2016). Komunikacja marketingowa nie jest 

tylko promocją, która ma nakłonić klienta do zakupu produktu, ale stanowi proces ciągłego 

dialogu między nim a przedsiębiorstwem. Nie wystarcza samo wyprodukowanie 

innowacyjnego produktu, ale niezbędne jest wypracowanie specjalnych metod oferowania 

tego produktu na rynku i komunikacja z jego nabywcą. Jest to obszar, w którym 

przedsiębiorstwa najczęściej poszukują źródeł przewagi nad konkurencją. Wzrasta liczba 

ofert na rynku, więc pojawia się konieczność personalizowania przekazu, na przykład poprzez 

wykorzystanie mediów komunikacyjnych i nowych technik.  

Dzięki właściwej strategii komunikacji można dotrzeć do wielu charakterystycznych 

segmentów rynku, co dla branży kosmetycznej jest niezwykle istotne, ponieważ jej klienci 

docelowi nie są jednorodną grupą. Aby reklama kosmetyków była skuteczna, 

przedsiębiorstwa muszą zadbać o trafne dostosowanie treści do konkretnych klientów, a także 

wybranie odpowiedniego sposobu, w jaki reklama zostanie im przedstawiona. Branża ta 

wymaga indywidualnego podejścia, dlatego jako przestrzeń marketingową najczęściej 

wybiera się dla niej internet. Daje on najszybsze rezultaty i najprężniej się rozwija. Pojawiają 

się większe możliwości w zakresie kreacji i transmisji wysyłanych komunikatów. 

Komunikacja elektroniczna, narzędzia porozumiewania się poprzez internet oraz technologie 

mobilne od kilku lat są już powszechnie używane w działalności marketingowej 

przedsiębiorstw (Pilarczyk, 2011).  Szczególnego znaczenia nabrał serwis YouTube, który 

jest liderem wśród platform wideo. Tkwi w nim ogromny potencjał biznesowy, ponieważ daje 

on możliwość kreowania wizerunku marki i nawiązania relacji z otoczeniem. Serwis oferuje 

przedsiębiorstwom wiele form reklamy bezpośredniej, ale również pozwala budować 

zaangażowanie klientów poprzez reklamę natywną.  Przy takiej formie reklamy  współpracuje 

się z osobami, które w danej dziedzinie uznawane są za posiadające dużą wiedzę, 

doświadczone. Bazując na tym uznaniu, można stworzyć kampanię reklamową, która odniesie 

spory sukces. 

3. Formy reklamowania na YouTube 

Internet uznano za najważniejszy kanał marketingu dla światowego rynku (Yet-Mee, et 

al., 2011), gdyż ułatwia on znalezienie i dotarcie do obranej grupy docelowej. Wiele marek 

decyduje się na uruchomienie swojej kampanii reklamowej w internetowym serwisie 

YouTube. Dociera on do ponad miliarda użytkowników w 70 krajach. Wprowadził też 

możliwość kierowania reklam, co powoduje, że trafiają one do konsumentów w najbardziej 

odpowiednich momentach, na przykład wtedy, gdy sami aktywnie szukają danych produktów 

i usług w internecie. Konsumentów dobiera się na podstawie grup demograficznych (wiek, 

płeć, status, dochód), remarketingu wideo (docieranie do klientów na podstawie ich interakcji 
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z poprzednimi reklamami) oraz ich zainteresowań. Pozwala to skupić się na grupie, która 

prawdopodobnie najchętniej dokona zakupu danego produktu, zamiast zbliżać się do rynku 

jako całości (Manic, 2016). 

W 2006r. YouTube zaproponował przedsiębiorstwom nowe formaty reklamy (Tabela 1.), 

co sprawiło, że przeszedł transformację w skuteczne narzędzie marketingowe i stał się 

produktem generującym spore przychody (Gerhards, 2017). Obecnie reklamy na YouTube 

pozwalają zwiększać zasięgi marki, poprzez przyciąganie uwagi klientów oraz potęgowanie 

zapotrzebowania na produkty. Określając płeć, wiek, lokalizację, zainteresowania i inne 

elementy decyduje się o tym, kto ma oglądać wideo. Jednym z kroków w tworzeniu kampanii 

jest również wybranie jej celu. Może to być zwiększenie świadomości i zasięgu marki, bądź 

nakłanianie klienta do rozważania zakupu któregoś z jej produktów. Reklamy wideo 

pojawiają się obok podobnych filmów lub w wynikach wyszukiwania (Formaty, 2020). Taki 

sposób reklamowania pozwala zdobyć zainteresowanie potencjalnych klientów i nawiązać z 

nimi bezpośrednią komunikację.  

Tabela 1. 

Formaty reklamowe dostępne na YouTube 

 

Format reklamy 

 

Miejsce wyświetlania 

 

Reklamy displayowe Wyświetlane nad listą proponowanych pozycji, na 

prawo od film. 

Nakładki reklamowe Widoczne w dolnych 20% okna filmu, częściowo 

przezroczyste. 

Reklamy wideo możliwe do pominięcia Można je pominąć po 5 sekundach, mogą pojawiać się 

przed filmem, w jego trakcie albo po jego 

zakończeniu. 

Reklamy wideo niemożliwe do pominięcia Muszą być wyświetlone w całości przed 

odtwarzaniem filmu, mogą pojawić się przed filmem, 

w jego trakcie albo po jego zakończeniu. 

Reklamy w przerywnikach Trwają do 5 sekund i są niemożliwe do pominięcia. Są 

odtwarzane przed rozpoczęciem filmu. 

Karty sponsorowane Wyświetlają się przez kilka sekund i prezentują treści 

danego kanału. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://support.google.com/youtube/answer/2467968?hl=pl 

(2020,02.01.) 

Formaty te dają możliwość tworzenia kampanii wideo, które wedle sugestii klienta 

pokazują się w określonej kolejności, przy określonej częstotliwości i dla określonych 

lokalizacji. Serwis umożliwia specjalne kierowanie treści reklamowych w odniesieniu do cech 

charakterystycznych grup klientów, dzięki czemu zwiększa to szanse powodzenia kampanii. 

Branże kosmetyczne korzystają z tych możliwości, gdyż ich produkty są kierowane 

zazwyczaj do konkretnych osób, głównie płci żeńskiej.  

Użytkownicy jednak bardzo często pomijają te reklamy, ponieważ przypominają te 

tradycyjnie występujące w telewizji. W związku z tym serwis znalazł inne sposoby 

reklamowania. W filmach zaczęto stosować reklamę natywną. Jedna z przeprowadzonych w 
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Niemczech ankiet wykazała, że ponad dwie trzecie niemieckich ekspertów od marketingu 

przeznacza część budżetu przedsiębiorstwa na reklamowanie poprzez wpływowych 

użytkowników YouTube. Najbardziej powszechne jest to właśnie w sektorze urody, który jest 

skierowany głównie do kobiet w wieku dojrzewania (Schwemmer, and Ziewiecki, 2018).  

4. Reklama natywna 
 

Wielu użytkowników udostępnia w serwisie YouTube relacje, instruktaże oraz filmy z 

własnymi opiniami na temat danych produktów, czym zwiększają siłę oddziaływania 

przedsiębiorstwa na konsumentów. Komunikaty łatwo trafiają do danej grupy docelowej, a 

użytkownicy wchodzą w bezpośrednie interakcje poprzez aktywne komentowanie, czy 

odwiedzanie stron polecanych producentów. Dotarcie do szerokiego grona odbiorców staje 

się w ten sposób łatwiejsze i tańsze (Wyrwisz, and Żydek, 2016). 

Reklamowanie w branży kosmetycznej polega głównie na systemie rekomendacji. 

Kosmetyki są produktami, których działanie można sprawdzić jedynie poprzez ich użycie. 

Zazwyczaj nie podlegają one zwrotom, dlatego klienci często opierają się na opiniach osób 

uznawanych w danych dziedzinach za ekspertów wyposażonych w specjalistyczną wiedzę. 

Mają oni predyspozycje do wpływania na wybory innych i są postrzegani jako liderzy opinii. 

Stosują oni często komunikaty reklamowe oparte na emocjach. Prowadzi to do wytworzenia u 

konsumenta pozytywnego nastawienia do marki i wpływa na jego intencje zakupowe. 

Badania wykazały, że odwoływanie się do emocji, pozostaje na dłużej w pamięci odbiorcy 

(Nowakowski, and Nowakowska, 2016). Osoby wpływowe mają zdolność do wzmacniania 

pozycji i strategii marki. Dla branży kosmetycznej podstawą strategii staje się komunikacja, 

która buduje autentyczne relacje między osobą wpływową, a potencjalnym klientem. Marki 

mogą docierać do swoich klientów poprzez ich bardziej zaufanego konsumenta. W tym celu 

stosują teorię społecznego uczenia się, aby klienci przyjęli zachowania zakupowe 

wskazywane przez liderów. Zgodnie z tą teorią, rekomendacje liderów wpływają na 

kształtowanie opinii konsumentów na temat produktu, ponieważ są wpływowi i uznaje się ich 

za model. Ludzie poprzez obserwację, świadomie lub nieświadomie uczą się ich zachowań i 

naśladują je (Forbes, 2016).  

Korzystanie z usług znanych ludzi w celu kreowania wizerunku własnej marki stało się 

popularną taktyką w marketingu. Jednym z najbardziej wpływowych przedsiębiorstw w 

branży kosmetycznej jest Maybelline, jego strategia obejmuje wykorzystanie recenzji osób 

rozpoznawalnych w internecie w celu promowania produktów w przestrzeni społecznej.  W 

przypadku Maybelline wykorzystywanie filmów wideo jako metody prezentacji pozwala 

jednocześnie popularyzować swój asortyment i wpływać na klientów tak, aby podczas 

zakupów bazowali na pozytywnych opiniach, zasłyszanych u innych osób. Przedsiębiorstwo 
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wykorzystuje również reklamy na YouTube, ale w mniejszym stopniu niż reklamę natywną. 

Daje ona duże efekty, ponieważ osoba, która tworzy firm, wydaje się bliższa adresatowi, gdyż 

stawia się w pozycji konsumenta. Recenzent buduje zaufanie przez udzielanie porad czy 

opowiadanie o swoich doświadczeniach. Przedstawia także użycie produktów oraz ich 

właściwości. W ten sposób przedsiębiorstwo może budować świadomość marki, która jest 

czynnikiem dominującym w wyborach zakupowych. Miła aparycja osoby występującej w 

filmie, bezpośrednie zwroty w kierunku odbiorcy oraz zachęta do interakcji głęboko utrwalają 

się w jego umyśle. Ludzie szybciej przywołują z pamięci dane oparte na emocjach, niż 

zwyczajne fakty, dlatego ta strategia jest tak efektywna.  

Konsumenci często kierują się w swoich wyborach uproszczeniami poznawczymi. 

Przybliżenie sobie tego mechanizmu może wpływać na zwiększenie sprzedaży. Klient pod 

wpływem komentarzy osób popularnych w sieci może nieświadomie kierować się zasadą 

podczepiania, czyli wykonywać pewne czynności, tylko dlatego, że inni je robią (podążanie 

za trendami). Reklama natywna może też wpływać na konsumenta tak, że uzna czyjeś opinie i 

poglądy za własne np. zmieni zdanie do danej linii kosmetyków pod wpływem przekonującej 

opinii recenzenta i stosowanych przez niego technik manipulacji. Może wtedy narodzić się w 

nim skrzywienie poznawcze takie jak błąd konfirmacji, polegające na tendencyjności w 

wybieraniu tych informacji, które potwierdzają przyjętą przez niego (w skutek dobrej 

reklamy) opinię. Przykładem może być ocenianie produktów marki poprzez bazowanie na jej 

wizerunku, niezależnie od tego jakiej są jakości. Jest to częsta taktyka decyzyjna przy 

dokonywaniu pierwszego zakupu produktu. Świadomość marki jest silniejszym czynnikiem w 

decyzjach zakupowych niż faktyczne atrybuty produktu, jak chociażby jego skład lub 

funkcjonalność (Koniewski, 2012). 

5. Analiza sposobów reklamowania na YouTube 

W raporcie Pixbility z 2014 roku, który bada działalność branży kosmetycznej m.in. na 

YouTube i pomaga zrozumieć, jak można lepiej wpływać na konsumentów poprzez wideo, 

znajduje się analiza 168 głównych marek kosmetycznych i 45 tysięcy osobistości, które 

zajmują się tworzeniem treści beauty. Zaledwie kilka marek posiada skuteczną strategię i 

włącza marketing wideo do swoich kampanii. Niewiele z nich wykorzystuje też możliwość 

współpracy z osobami popularnymi w internecie (Major, 2014).  

W ciągu 3 lat liczba wyświetleń filmów umieszczonych na YouTube i mających związek 

z branżą kosmetyczną wzrosła z 300 do 700 milionów wyświetleń miesięcznie. Codziennie 

ponad 75 godzin filmów na temat urody i kosmetyków jest przesyłanych do serwisu. Na rok 

2014 jedynie 3% z 14,9 miliardów wyświetleń wszystkich treści związanych z branżą 

kosmetyczną było tworzonych i kontrolowanych przez popularne marki kosmetyczne, reszta 
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była generowana przez użytkowników. Marka NYX stosuje strategię promowania swoich 

produktów za pomocą treści tworzonych przez wizażystów i osób interesujących się 

makijażem, przez co osiągnęła 380 milionów wyświetleń. Treści, które są związane z Dove, 

na 2014 rok liczyły ich około 237 milionów. Prawie 70% z nich było wynikiem inwestowania 

w płatne reklamy. Ukazuje to przewagę reklamy natywnej nad tradycyjnymi reklamami. 

Raport wykazał, że najbardziej opłacalnym sposobem inwestowania budżetu 

marketingowego jest połączenie treści emitowanych przez markę, na przykład poprzez płatne 

reklamy oraz treści generowanych przez użytkowników. Wśród młodszych widzów lojalność 

wobec marki jest znikoma, ale za to wykazują się oni lojalnością wobec konkretnych kanałów 

i postaci. Obecnie 25 najbardziej aktywnych twórców z branży kosmetycznej posiada ponad 

100 razy więcej subskrybentów i otrzymuje średnio 2600% więcej komentarzy niż duże marki 

z branży kosmetycznej (Marshall, 2014). Dowodzi to, że przyszłość wielu przedsiębiorstw 

kosmetycznych zależy od reklamy natywnej. 

6. Podsumowanie 

Sposób przeprowadzania kampanii marketingowych na YouTube dla branży 

kosmetycznej w wielu przypadkach jest taki sam. Marki decydują się na korzystanie z bogatej 

oferty serwisu, która zawiera formaty reklamowe, kierowanie treści poprzez analizę 

odbiorców oraz współpracę z użytkownikami, którzy samodzielnie tworzą recenzje danych 

produktów. Obecnie praktycznie każda marka posiada swój kanał w tym serwisie, gdyż 

bardzo prężnie się on rozwija i zapewnia możliwość komunikacji z klientami z całego świata.  

Inwestowanie w kampanie reklamowe na YouTube dla branży kosmetycznej jest 

niezwykle opłacalne. Mogą one w łatwy sposób zwiększyć świadomość marki i pomóc 

pozyskać nowych klientów. Największe efekty przynosi połączenie tradycyjnych form z 

nowym trendem reklamowania poprzez recenzje liderów opinii. Dzięki możliwości 

kierowania reklam, marka może mieć pewność, że jej komunikat trafi w odpowiednie 

miejsce. Dodatkowa współpraca z twórcami treści na YouTube pozwala budować więź i 

zaufanie między przedsiębiorstwem, a konsumentami. 

Nowoczesne strategie marketingowe opierają się głównie na wpływaniu na odbiorców 

poprzez reklamę normatywną, ukazywanie lidera opinii jako modelu, który należy 

naśladować. Przyszłe sukcesy przedsiębiorstwa mogą być uzależnione od tej formy 

reklamowania, gdyż przynosi ona spore efekty. 
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