
„ Media na Rynku Budowlanym ” czyli skuteczne kana ły dotarcia 
do osób zwi ązanych z bran Ŝą budowlan ą 
Wiedza na temat najskuteczniejszych kanałów dotarcia, poznanie najbardziej 
opiniotwórczych środków przekazu czy zwyczajów związanych z korzystaniem z 
róŜnorodnych mediów, pozwala nie tylko zaspokoić potrzeby informacyjne, ale 
równieŜ ułatwia podjęcie decyzji w aspekcie przeprowadzenia efektywnych 
kampanii informacyjnych i reklamowych.  

 

Firma ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, postanowiła sprawdzić jakie są 

najskuteczniejsze kanały dotarcia do osób związanych z branŜą budowlaną czyli 

inwestorów indywidualnych (którzy w 2006 lub 2007 nabyli materiały 

budowlane), architektów/projektantów, wykonawców oraz deweloperów. W 

raporcie „Media na Rynku Budowlanym1”   przedstawiono m.in. takie zagadnienia 
jak: 

 czytelnictwo prasy ogólnej i branŜowej 

 oglądane stacje telewizyjne i słuchane stacje radiowe 

 dostęp do Internetu i najczęściej wybierane usługi  

 miejsce i częstotliwość korzystania z poszczególnych mediów: prasy ogólnej  

i branŜowej, z telewizji, z radia oraz z Internetu  

 stosunek do reklam zamieszczanych w prasie, radiu, telewizji oraz Internecie  

 elementy skutecznego przekazu reklamowego itd.  

Z przeprowadzonych analiz wynika, Ŝe osoby związane z branŜą budowlaną 

korzystają ze środków masowego przekazu średnio przez 12,8 godzin 

tygodniowo.  

Najwięcej, bo 97,3%, respondentów ogląda stacje telewizyjne. Ponadto, znacząca 

liczba osób związanych z branŜą budowlaną jest słuchaczami audycji radiowych 

(92,0%) oraz czytelnikami prasy ogólnej (90,8%) czyli niezwiązanej z branŜą 

budowlaną.  

W mniejszym odsetku, badani są uŜytkownikami Internetu (84,5%) oraz 

odbiorcami prasy branŜowej (72,0%).  

Dodajmy, Ŝe kobiety częściej niŜ męŜczyźni czytają prasę ogólną, z kolei 

męŜczyźni częściej korzystają z informacji zawartych w prasie branŜowej oraz w 

Internecie. W zbliŜonym odsetku zarówno kobiety jak i męŜczyźni są odbiorcami 

radia i telewizji.  

 

Analizując miejsce zamieszkania osób związanych z branŜą budowlaną, bardziej 

aktywni pod względem czytania prasy ogólnej są mieszkańcy województw 

opolskiego i pomorskiego2. Z kolei, prasa branŜowa częściej, niŜ na innych 
obszarach, czytana jest  

w województwie dolnośląskim3. Co więcej, telewizja częściej odbierana jest w 
województwach świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, 

lubelskim oraz podkarpackim4. Natomiast radio częściej słuchane jest w 

województwach małopolskim, niŜ na pozostałych obszarach5. Dodajmy, Ŝe 
największy odsetek Internautów znajduje się w województwach mazowieckim i 

dolnośląskim6.  

Więcej informacji o kanałach dotarcia do osób związanych z branŜą 

Brak certyfikatów moŜe powaŜnie 
zahamować obrót nieruchomościami  

Strach przed rozbiórką wstrzymuje 
legalizację  

Wskaźnik koniunktury w 
budownictwie najwyŜszy od 1996 roku 

Brakuje 100 mln zł na obwodnicę 
przez Rospudę  

Kursy rosną szybciej niŜ domy  

Odkrycie z czasów Wazów - Sensacja 
archeologiczna z XVII wieku w 
Nieporęcie  

Program budowy autostrad – C.D.  

Umowy na wykonanie usług 
transportowych i pracę sprzętu 
budowlanego  

Ceny mieszkań muszą zawierać VAT  

Zakupowe szaleństwo ogarnęło 
Europę   

Drzwi otwarte w STIEBEL ELTRON  

Szkolenia  

Jakiego rodzaju informacji poszukują Państwo na 
portalu?   

 szukam porad i pomocy na Forum  

 wyników Badań i Raportów marketingowych  

 z dziedziny Prawa  

 z zakresu Techniki i technologii  

 informacji z Przeglądu prasy  

 sam jeszcze nie wiem...  

  

Wydarzenia świat 

Wydarzenia kraj 

Biznes 

Nauka 

Sport 

Rozrywka 

Ciekawostki 

Budownictwo i inwestycje 

Prawo 

Dla domu i biura 

Innowacje 

Badania i Analizy 

Technologie i materiały 

Przegląd prasy - Polecane 

Dzisiejsze wydarzenia budowlane 

Sonda 

Głosuj

O nas - Kontakt - Partnerzy - Reklama  
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budowlaną w raporcie „Media na Rynku Budowlanym” przygotowanym 

przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku.  

1 Wyniki badań przeprowadzone na grupie N=1000 respondentów związanych z 
branŜą budowlaną 
2 odsetek wskazań dla czytających prasę ogólną kształtuje się od 72,2% w 
województwie podkarpackim do 100,0% w województwie opolskim 
3 odsetek wskazań dla czytających prasę branŜową kształtuje się od 52,0% w 
województwie świętokrzyskim do 84,9% w województwie dolnośląskim 
4 odsetek wskazań dla oglądających telewizję kształtuje się od 92,3% w 
województwie podlaskim do 100,0% w województwach warmińsko-mazurskim, 

kujawsko-pomorskim, lubelskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim 
5 odsetek wskazań dla słuchających radia kształtuje się od 85,6% w 
województwie wielkopolskim do 99,0% w województwie małopolskim 
6 odsetek wskazań dla korzystających z Internetu kształtuje się od 70,0% w 
województwie opolskim do 91,7% w województwie mazowieckim 

 

   

 

Zastosowanie badań marketingowych w budownictwie, czyli jak nie zostać 
uśpionym przez hossę  

Mieszkania dla studenta. Wynajem w styczniu  

Raport Szybko.pl i Expandera - Część II - Podsumowanie roku 2007  

Raport Szybko.pl i Expandera - Część I - Rynek kredytów hipotecznych  

„Media na Rynku Budowlanym” czyli skuteczne kanały dotarcia do osób 
związanych z branŜą budowlaną  

Sezonowa stabilizacja w budownictwie   

Architekci projektują bardziej ekologicznie – wyniki badań Autodesk/AIA Green 
Index 2007  

Dalszy wzrost cen wynajmu mieszkań  

Budowlańców i inŜynierów coraz bardziej brak   

Ceny materiałów budowlanych – analizy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku   

Budynki niemieszkalne w Polsce   

Hurtownie budowlane w Polsce – analizy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku  

Charakterystyka firm wykonawczych ze względu na dominujący rodzaj 
wykonywanej działalności  

Markety budowlane w Polsce – analiza ASM Centrum Badań i Analiz Rynku  

Warunki mieszkaniowe osób najuboŜszych i zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym 
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Oceń artykuł 

Twoja ocena:  wzorowyŁączna ocena:

Komunikacja i Media
Studia uzupełniające, II stopnia 

podyplomowe oraz doktoranckie  

Usługi Budowlane Warszawa
Kompleksowe usługi budowlane. Na terenie 

Warszawy i okolic.  

Zobacz teŜ: 

poprzednie 

Komunikacja i Media
Studia uzupełniające, II stopnia 

podyplomowe oraz doktoranckie  

Zerro prowizji w ING
0 zł za udzielenie kredytu. 0 % za 

wcześniejszą spłatę kredytu!  

Strona 3 z 3„Media na Rynku Budowlanym” czyli skuteczne kanały dotarcia do osób związanych...

2008-02-25http://www.budnet.pl/___Media_na_Rynku_Budowlanym____czyli_skuteczne_kanal...


