PREDYKCJE NA 2022 ROK
EKSPERCI RADY SEKTOROWEJ

TENDENCJE
BRANŻOWE A
KSZTAŁCENIE
W SEKTORZE

2022 ROK PRZYNIESIE DLA
WSZYSTKICH SZKÓŁ
WYŻSZYCH EWALUACJĘ
DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
Od dwóch lat żyjemy w sytuacji, w której trudno
cokolwiek przewidywać, nawet z miesięcznym
wyprzedzeniem, a co dopiero mówić o perspektywie
rocznej. Pandemia skutecznie i, wydaje się, również
trwale wpłynęła na wiele sektorów, w tym też na
system kształcenia w zakresie komunikacji
marketingowej. Różne jednostki kształcące na
potrzeby sektora wypracowały własne rozwiązania.
Niektórzy trwają od dłuższego czasu w nauczaniu
zdalnym, inni wybrali model zajęć hybrydowych.
Dlatego trudno nakreślić najważniejsze wyzwania dla
wszystkich uczelni. Jedno jest pewne, rok 2022
przyniesie ewaluację działalności naukowej. I wydaje
się, że właśnie to wyzwanie będzie dominującym.
Skupiając się jednak na kształceniu w zakresie
komunikacji marketingowej, w korelacji z
obserwacjami rynku mediów i reklamy, mogę pokusić
się o kilka refleksji.
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VIDEO CONTENT IS
(STILL) THE KING!
Obserwujemy pogłębiającą się tendencję do
publikowania wszelkich treści w formie
audiowizualnej, gdzie tekst jest dodawany
chyba tylko z przyzwyczajenia. Nic nie
wskazuje na to, by ten trend miał się
odwrócić. Możemy tutaj rozrywać szaty i
trzymać się utartych schematów komunikacji
i wymagać tego samego od przyszłych
specjalistów komunikacji marketingowej, ale
czy taki przekaz trafi do współczesnego
odbiorcy?
Liczby mówią same za siebie. Jak pokazuje
opublikowany 26 stycznia 2022 r. najnowszy
raport Digital 2022 Global Overview Report
[1], w ubiegłym roku liczba widzów reklam na
YT osiągnęła ponad 2 560 mld., co było
wzrostem o 12% w stosunku do roku
ubiegłego. Na Instagramie liczba odbiorców
reklam wzrosła do prawie 1,5 mld. i
zwiększyła się w stosunku do roku 2020 o
21%. Jeszcze bardziej dynamiczny wzrost
pokazuje Tik-Tok, choć badanie tego medium
objęło tylko ostatni kwartał 2021 roku, to i tak
pokazało 7% wzrost widowni reklam w

W rankingu ulubionych platform

zaledwie 90 dni.

społecznościowych Instagram wyprzedził

[1] Zob. https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-

Facebooka. Na ten pierwszy wskazało 14,8%

overview-report

badanych zaś na Facebooka 14,5%. Na TikTok'a wskazało „zaledwie” 4,3%, ale ilość
osób wybierających tę opcję wzrosła o 71%

Wzrosły wydatki na reklamy
kontekstowe w mediach
społecznościowych - dane
wskazują, że marki wydały na
ten cel w 2021 roku ponad 1,5
mld USD. To o 17 % więcej niż
w 2020. Reklamy kontekstowe
stanowią obecnie około 1/3
ogólnych wydatków na
reklamy cyfrowe.

w ciągu trzech miesięcy. Wydaje się, że rok
2022 będzie należał do tego medium i
kształcąc przyszłych specjalistów w baraży
komunikacji marketingowej musimy mieć to
na uwadze.
Jak się okazało, tegoroczny raport pokazał
jeszcze jedną tendencję. Otóż, wbrew
obiegowym opiniom, ludzie w coraz
większym stopniu są skłonni płacić za treści
w Internecie i na to także musimy zwrócić
uwagę.

Kolejne wyzwanie przed którym stajemy, to
rozwijanie wśród studentów kompetencji
miękkich. Otrzymujemy coraz więcej
sygnałów, że młodzi ludzie świetnie
nawiązują kontakty za pośrednictwem
środowiska cyfrowego, problem pojawia się
wtedy, gdy trzeba do kogoś zatelefonować
lub, co gorsza, porozmawiać face to face.
Pandemia zdaje się ten problem pogłębiać bo, jak na przykład uczyć zdalnie
komunikacji interpersonalnej?
Polityzacja niemal każdej dziedziny naszego
życia prowadzi także do polaryzacji tak
twórców, jak i odbiorców komunikatów
marketingowych. Ludzie zatracili
umiejętność komunikacji dwustronnej,
wszelkie wyrażane opinie mają bardzo
radykalny charakter. Na ten problem
zwracają uwagę sami studenci, twierdząc, że
mają duży kłopot w doborze środków
wyrazu tak, by kogoś nie dotknąć, nie urazić,
czy nie obrazić. Spełniło się marzenie
cenzorów z PRL, by każdy twórca stał się
autocenzorem. Musimy ponownie nauczyć
się nawzajem argumentacji, polemiki,
dyskusji oraz, jak do siebie mówić bez
doszukiwania się złych intencji w przekazie.
To kolejne wyzwanie na ten rok, kto wie czy
nie najtrudniejsze.
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