
Cyfryzacja i konwergencja sieciowych mediów komunikacyjnych na zawsze zmieniły sposób, w jaki 

żyjemy i prowadzimy biznes. Technologie szerokopasmowe i bezprzewodowe, urządzenia sieciowe i 

wielofunkcyjne urządzenia konsumenckie obiecują jeszcze głębsze osadzenie sieci cyfrowych w 

naszych codziennych czynnościach. Niestety, chociaż takie postępy technologiczne stworzyły 

fantastyczne możliwości, ułatwiły również nowe, pozbawione skrupułów taktyki biznesowe i zapewniły 

schronienie przestępcom, którzy rozwijają się dzięki wiktymizacji zarówno korporacji, jak i 

konsumentów. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z zakresu, w jakim marki i zasoby cyfrowe są 

wykorzystywane online poprzez praktyki takie jak piractwo, podrabianie, oszustwo  - wszystko w rażący 

sposób. A poziom nadużyć gwałtownie rośnie, co kosztuje firmy rocznie miliony dolarów w postaci 

utraconych interesów i dobrej woli. Ostra konkurencja i presja ekonomiczna pogorszyły sytuację, 

ponieważ etyka schodzi na dalszy plan w walce o zyski i przetrwanie. Sytuacja dodatkowo się pogarsza, 

gdy właściciele marek nie chronią swoich aktywów. Wystarczy zapytać Nintendo o znaczenie obrony 

marek w nowym tysiącleciu. Wyobraź sobie, jak zszokowana była firma, kiedy odkryła, że strony 

pornograficzne wykorzystywały popularne imiona postaci Nintendo, aby zwabić niczego nie 

podejrzewających internautów. Ostatnią rzeczą, jakiej chce Nintendo, jest to, żeby młody fan gier 

online przypadkowo trafił na sprośną stronę porno. Problem stał się tak poważny, że Nintendo 

wiedziało, że musi podjąć działania. „Marka Nintendo jest synonimem wysokiej jakości rozrywki i 

jesteśmy bardzo zaniepokojeni stronami, które używają naszych popularnych ikon, takich jak Mario 

Bros. i Poke´mon, do promowania treści dla dorosłych” - powiedział Richard Flamm, doradca Nintendo 

of America. Nintendo teraz agresywnie śledzi strony pornograficzne, które nadużywają jej marki i 

porywają jej klientów. „„ Nieustannie pracujemy nad usunięciem całej zawartości Nintendo z adresów 

URL, metatagów i stron internetowych nieodpowiednich witryn. . . ”- powiedziała rzeczniczka Beth 

Llewelyn. Firma zajmująca się grami wideo podejmuje kroki prawne, jeśli operatorzy witryn nie 

współpracują. Skrupulatna uwaga Nintendo na ten problem i zaangażowanie w działania stanowi wzór 

najlepszych praktyk - pozwalając firmie skutecznie zwalczać ataki online na jej marki. 

Era po nowej ekonomii jest pełna unikalnych, specyficznych dla Internetu zagrożeń, a także zagrożeń 

„starej gospodarki”, które zostały przekształcone lub wzmocnione przez to stale zmieniające się i 

rozwijające się cyfrowe medium. Na przykład nadużywanie zasobów cyfrowych wykracza daleko poza 

zagrożenie dla nazw marek i obejmuje piractwo tekstu, audio, wideo i oprogramowania. Piractwo 

zawsze było problemem, ale zdolność Internetu do zapewnienia niezrównanego zasięgu, 

anonimowości i mobilności podniosła piractwo i inną działalność przestępczą online na 

bezprecedensowy poziom. Microsoft Corp. wie o tym lepiej niż większość firm, ponieważ toczy 

agresywną globalną wojnę z piractwem komputerowym, problemem, który zagraża całemu modelowi 

biznesowemu firmy. Firma Microsoft zamknęła setki tysięcy aukcji internetowych i witryn 

internetowych oferujących pirackie lub fałszywe oprogramowanie firmy Microsoft na całym świecie. 

Według prawnika firmy Microsoft, Tima Crantona, zakupy testowe dokonane przez firmę Microsoft 

wskazują, że ponad 90 procent oprogramowania firmy Microsoft sprzedawanego w Internecie jest 

podrobione lub narusza prawa własności intelektualnej firmy. „„ Anonimowość i szeroki dostęp do 

Internetu sprawiają, że oszustwa internetowe są poważnym problemem na całym świecie, który 

powoduje szkody zarówno dla konsumentów, jak i dla gospodarki ”- powiedział Cranton. Oprócz 

jawnego oszustwa i kradzieży, istnieje wiele innych nadużyć, które zagrażają markom w XXI wieku. 

Rozpowszechnianie fałszywych plotek, sprzedaż online podrabianych produktów, naruszenia 

prywatności, nieautoryzowane roszczenia dotyczące przynależności i fałszywe informacje ze strony 

partnerów to tylko kilka przykładów. Pozostawione bez kontroli, wszystkie te działania podważają 

doświadczenia klientów i niszczą wartość marki. Bezlitośni konkurenci i przestępcy stają się coraz 

bardziej agresywni, a sytuacja gwałtownie się pogarsza. Nieuczciwe taktyki nie zajmują dużo czasu, aby 

wyrządzić szkody w tym szybkim, połączonym świecie, a eksplozja treści cyfrowych wyprzedziła 



zdolność większości firm do bycia na bieżąco z cyberaktywnością. Jeśli nie jest skutecznie zarządzane, 

ryzyko to może zagrozić dochodom i wartości każdej firmy. Agresywne taktyki są szeroko stosowane w 

Internecie, aby przejąć doświadczenia konsumentów, zdobyć klientów i zwiększyć przychody, a 

wszystkie główne marki są w pewnym stopniu wykorzystywane. Pytanie brzmi:  

Kto zarabia na wartości Twojej marki? Czy to ty? A może to ktoś inny?  

Firma Forrester Research szacuje, że do 2006 r. transakcje internetowe w Stanach Zjednoczonych 

osiągną wartość 7 bilionów dolarów. Dwie trzecie populacji Stanów Zjednoczonych, trzy czwarte 

naszych dzieci i szybko rosnący odsetek światowej populacji jest obecnie online, firmy mają bardzo 

dużą stawkę do stracenia.  Nawet te nieliczne pozostałe firmy, które nie mają strategii online, muszą 

wziąć pod uwagę, że miliony klientów codziennie przechodzą do Internetu w celu robienia zakupów i 

prowadzenia badań. Inteligentne firmy odzyskują kontrolę, gromadząc informacje i podejmując 

działania w celu obrony swoich marek i zasobów cyfrowych. Dzięki proaktywnemu zarządzaniu swoimi 

markami wpływ firmy wykracza poza jej własną domenę, co pomaga zachować integralność kanałów 

dystrybucji, zapewnia wyższy poziom spójności marki, zwiększa przychody, zwiększa udział w rynku i 

poprawia lojalność klientów. To, jak agresywnie firma broni swoich marek, może ostatecznie stanowić 

różnicę między porażką a sukcesem. 

 

Dla wielu firm silna marka jest podstawą, na której opiera się biznes - zapewnia zróżnicowanie i żąda 

premii, która ostatecznie przekłada się na przyrostowy przepływ gotówki. Marka robi to, kojarząc 

produkt lub usługę z pożądanymi wartościami, cechami lub innymi atrybutami w umyśle konsumenta. 

Dlatego firmy odnoszące sukcesy na całym świecie stawiają sobie za cel „obronę marki”. W świecie 

cyfrowym wartość marki rośnie, ponieważ marka może pomóc zrekompensować ograniczenia medium 

internetowego. Chociaż można na przykład zobaczyć i usłyszeć rzeczy w Internecie, klient nie może 

czegoś przymierzyć, poczuć jego wagi i tekstury, ani wąchać i smakować. Ludzie również tracą wartości 

niematerialne aspekty doświadczenia klienta, takie jak „atmosfera” lub subtelności interakcji twarzą w 

twarz. Ugruntowana, renomowana marka może pomóc w przezwyciężeniu luk w doświadczeniach 

online, przekazując cechy, które w innym przypadku byłyby nie do odróżnienia. Wcześniejsze 

doświadczenia klienta i kontakt z marką mogą sugerować cechy, takie jak trwałość, dopasowanie, styl, 

wygoda lub inne cechy, które niełatwo przekazać za pośrednictwem nośnika cyfrowego, takie jak 

poczucie stabilności, dobrej woli lub zaufania. Jest to jeden z powodów, dla których sprzedawcy handlu 

elektronicznego decydują się twierdzić lub sugerować przynależność do szanowanych marek Ponieważ 

znane marki mogą wywoływać u konsumentów poczucie dobrej woli, witryny internetowe często 

wykorzystują nazwy marek, logo i slogany innych osób w wyraźnym celu odwrócenia uwagi niczego nie 

podejrzewających ludzi do ich witryny. Jest to szczególnie widoczne, gdy zawartość witryny jest 

całkowicie niezwiązana z nazwami marek, których używa witryna. Powszechną taktyką jest włączanie 

nazw marek do różnych elementów projektu strony internetowej lub e-maili, aby przyciągnąć uwagę i 

wygenerować ruch w witrynie poprzez oszukanie klientów lub wymanewrowanie wyszukiwarek, na 

których ludzie polegają, aby znaleźć odpowiednie witryny. Ponieważ przestępcy i firmy agresywnie 

konkurują o przychody, mają wszelkie powody, by używać i nadużywać słynnej marki. Dlatego setki 

tysięcy sprzedawców internetowych - od legalnych partnerów po handlarzy pornografią - liberalnie 

korzystają z popularnych marek. 

ZABAWA BARBIE 

Odwiedzający stronę internetową Barbiesplaypen.com mogli się spodziewać znalezienia lalek Barbie. 

Witryna, która w widocznym miejscu wyświetlała markę Barbie, w rzeczywistości przyciągała 

użytkowników niesamowitymi zdjęciami i ofertami , „gorących”, nagich kobiet, ponieważ lubią każdy 



możliwy akt seksualny' - zdecydowanie nie obraz, nad którym Mattel, Inc. ciężko pracował wiele lat, i 

nie to, co mamy i tatusiowie chcą, aby mała Susie znalazła, gdy szuka wymarzonego domu Barbie. 

Mattel, największy na świecie producent zabawek, gier i lalek, sprzedał ponad miliard lalek Barbie od 

1959 r. W pozwie wniesionym przeciwko Internet Dimensions Inc., właścicielowi Barbiesplaypen.com, 

Mattel stwierdził, że dokłada wszelkich starań, aby zachować wizerunek produktów Barbie. Rzecznik 

Mattel powiedział, że firma będzie bronić swoich marek. „Dla nas tak naprawdę chodzi o 

egzekwowanie naszych praw” - powiedziała Lisa Marie Bongiovanni. - „Mamy niesamowitą wartość 

naszych marek”. Bongiovanni powiedział, że Mattel nie będzie ryzykować, że klient pomyśli, że 

sponsoruje witrynę pornograficzną lub jakąkolwiek witrynę nienależącą do Mattel. Firma będzie ścigać 

każdego, kto używa znaku towarowego Mattel, powiedziała. Sędzia nakazał stronie pornograficznej 

zaprzestanie używania znaku towarowego Mattel, wydał nakaz zaprzestania działalności i skutecznie 

zamknął witrynę. „Lalki Barbie z długimi blond włosami i nieprawdopodobnymi anatomicznie 

wymiarami mają rzekomo przedstawiać młodym dziewczętom zdrowy wygląd” - napisał w swojej 

decyzji sędzia Harold Baer. „Modelki” na stronie Barbiesplaypen.com, chociaż wiele z nich ma długie 

włosy i nieprawdopodobne anatomicznie wymiary, w żaden sposób nie mogą być opisywane jako 

angażujące się w „zdrowe” czynności. Oczywistym zamiarem oskarżonych jest spieniężenie 

korzystnego publicznego wizerunku lalki Barbie ”- napisał Baer. Mattel ma długą historię agresywnej 

ochrony wizerunku Barbie. Chociaż firmie udało się zamknąć witrynę Barbie's Playpen, zwycięstwo było 

jedną z bitew w toczącej się wojnie z nadużyciami marki. Marka Barbie była używana przez setki witryn 

pornograficznych i towarzyskich. Przykładami są takie strony jak www.busty-barbies.de, www.teen 

barbies.com, www.escortbarbie.com i www.barbiexxx.com.  

Kontrowersyjna treść 

Czy nam się to podoba, czy nie, sieci cyfrowe doprowadziły do mnożenia się witryn internetowych 

zawierających materiały seksualne i ekstremistyczne, które mogą być wysoce niepożądane dla wielu 

klientów. Te witryny rażąco nadużywają wiodących marek w każdy możliwy sposób, a niektóre nawet 

o nich nie marzyły. Podczas gdy operatorzy witryn internetowych są zwykle głównymi przestępcami, 

wykorzystywanie marek występuje również w środowiskach internetowych, takich jak pokoje rozmów, 

grupy dyskusyjne, fora dyskusyjne, sieci peer-to-peer (P2P), media strumieniowe i poczta e-mail. Takie 

nadużycia są powszechne i podważają ciężko wypracowaną wartość marki, wystawiając konsumentów 

na obraźliwe treści związane z marką. To ciemna strona zarządzania marką w przypadku witryn 

zawierających przemoc, nienawiść lub dewiacyjne motywy seksualne. Odrażające witryny, które żerują 

na markach, stanowią zagrożenie dla gospodarki cyfrowej, które może się rozprzestrzeniać, gdy 

zostaną pozostawione samym sobie. Chociaż zarządzanie tego rodzaju nadużyciami może być 

frustrujące i niesmaczne, brak obrony marki może być kosztownym błędem. Poszczególnych 

konsumentów może poważnie dotknąć ekspozycja na zaufaną markę w połączeniu z kontrowersyjnymi 

treściami, a przy dużych segmentach populacji online wpływ na firmę jest znaczący. Materiały związane 

z marką - niezależnie od tego, czy są autoryzowane i zatwierdzone przez firmę, czy nie - wpływają na 

postrzeganie marek przez konsumentów, wpływają na ich decyzje zakupowe i mogą rozprzestrzeniać 

się wirusowo w sieciach przyjaciół, rodzin i współpracowników. 

Pornografia 

Przemysł pornograficzny jest często uważany za pioniera mediów, któremu przypisuje się rosnącą 

akceptację i wykorzystanie magnetowidów i Internetu. Analitycy szacują, że ponad jedna trzecia 

wszystkich użytkowników Internetu odwiedza co miesiąc witrynę z treściami dla dorosłych, a większość 

z nich to klienci płacący. Śledzenie przychodów z witryn internetowych dla dorosłych okazało się trudne 

ze względu na samą liczbę witryn, ale według ostrożnych szacunków przychody branży rozrywkowej 

dla dorosłych sięgają od 1 do 10 miliardów dolarów. Oto kolejna miara popularności pornografii 



internetowej: łączna liczba unikalnych użytkowników pięciu najpopularniejszych witryn 

pornograficznych w miesiącu przekroczył widownię telewizyjną podczas Super Bowl XXXVI. Stawka jest 

tak duża, że sprzedawcy porno są zaawansowani technologicznie. Projektanci witryn pornograficznych 

wiedzą, jak ludzie poruszają się po sieci, więc stosują liczne taktyki, które wykorzystują znane marki, 

aby zwabić ludzi do ich witryn. Niebezpieczeństwa są realne. Obecnie istnieją setki tysięcy witryn 

pornograficznych, które zaspokajają wszelkie wyobrażalne preferencje i fetysze. W rzeczywistości 

wewnętrzne badania Cyveillance wykazały, że około jedna na cztery z 300 000 najczęściej 

odwiedzanych domen w Internecie zawiera pornografię. Niektóre z tych witryn mogą być wyjątkowo 

obraźliwe, szczególnie dla niczego niepodejrzewających użytkowników. Pornografia również szybko 

wkracza w sferę komunikacji bezprzewodowej. Badanie przeprowadzone przez brytyjską firmę 

konsultingową MobileStreams Ltd. wykazało, że europejscy nadawcy uznali rozrywkę dla dorosłych za 

jeden z głównych czynników napędzających rozwój usług przesyłania wiadomości multimedialnych. 

Kilku operatorów w Europie i Azji już oferuje swoim abonentom treści dla dorosłych na zasadzie 

payper-view lub subskrypcji, a niektórzy nawet wyznaczyli menedżerów treści dla dorosłych, aby 

pomogli zbudować ten dochodowy segment ich działalności. 

Rozrywka dla dorosłych 

Witryny z rozrywką dla dorosłych stanowią największy segment pornografii internetowej. Dostępne są 

różne witryny, od lekko wulgarnych po te promujące perwersyjne i nielegalne czynności seksualne. Aby 

ocenić, w jakim stopniu te witryny nadużywają marki, firma doradcza Prophet zleciła w 2002 r. Badanie, 

które obejmowało szczegółową analizę 20 000 stron pornograficznych. W badaniu ustalono, które 

marki konsumenckie najczęściej pojawiały się na analizowanych stronach. Nawet po wykluczeniu 

marek internetowych, rozrywkowych i celebrytów, wyniki badania wykazały, że dziewięćdziesiąt 

popularnych marek konsumenckich pojawiło się ponad 1000 razy. Wyniki pokazały również, że nikt nie 

jest odporny na marki były różnorodne i sięgały od Avis do Zippo. 

Pornografia dziecięca 

Raport śledczy magazynu Red Herring ujawnił wysoce zorganizowany handel elektroniczny z 

pornografią dziecięcą, generujący przychody dzięki mimowolnemu wsparciu firm obsługujących karty 

kredytowe i głównych reklamodawców. Logo MasterCard i Visa są w widocznym miejscu na stronach 

subskrypcji prawie wszystkich witryn z pornografią dziecięcą. Dochodzenie w sprawie Red Herring 

ponadto wykazało, że Sexteens, członek Yahoo! Witryna Geocities z pornografią dziecięcą zawierała 

reklamy sponsorskie firm Chevron, Continental Airlines, ArtistDirect i innych wiodących korporacji. 

„Nawet nie pomyśleliśmy, żeby zapytać, czy nasze reklamy są wyświetlane na nieuregulowanych 

obszarach. Jesteśmy przerażeni ”- powiedziała rzeczniczka Chevron Bonnie Chaikind. Baner reklamowy 

firmy Chevron pojawił się obok obrazów z pornografią dziecięcą. „Nie ma mowy, żebyśmy kiedykolwiek 

byli przywiązani do takiego tematu” - powiedział Chaikind. „„ Nigdy nie powiedziano nam, że 

pojawienie się w treściach pornograficznych jest możliwe ”. Konsekwencje tego nieświadomego 

zaangażowania w pornografię dziecięcą są czymś więcej niż tylko koszmarem zarządzania marką. W 

zależności od stopnia wiedzy i współudziału zaangażowanych stron prawie każda osoba związana z 

tworzeniem, transmisją i rozpowszechnianiem internetowej pornografii dziecięcej może zostać 

pociągnięta do odpowiedzialności karnej. A problem jest powszechny. Według Business Week liczba 

skarg na pornografię dziecięcą w cyberprzestrzeni wzrosła sześciokrotnie od 1998 r. Służba celna USA 

szacuje, że istnieje ponad 100 000 witryn internetowych oferujących pornografię dziecięcą, co jest 

nielegalne na całym świecie. Każdy kierownik zgodziłby się, że lepiej jest upewnić się, że marka nie jest 

kojarzona ze stronami internetowymi lub pocztą elektroniczną z pornografią dziecięcą, zanim zostanie 

wyświetlona przez potencjalnych klientów, a już na pewno zanim zostanie ujawniona w raporcie 



śledczym. Jednak, co zaskakujące, niewiele firm podejmuje proaktywne kroki w celu zarządzania tego 

rodzaju ryzykiem.  

Nienawiść, przemoc i ekstremizm 

Chociaż przemysł pornograficzny może być głównym przestępcą, istnieje wiele innych skojarzeń, które 

mogą osłabić markę w oczach konsumenta. Szeroki zasięg i anonimowość Internetu sprzyjały 

rozwojowi społeczności i rynków, które wcześniej były dyskretne, stłumione, a nawet nielegalne. 

Strach przed złapaniem zazwyczaj powstrzymywał większość ludzi przed działaniem na podstawie ich 

upodobań, ale „Internet przełamuje zahamowania przed łamaniem prawa, ponieważ ryzyko jest 

znacznie mniejsze” - mówi Kevin A.Delli-Colli, szef US Customs Service CyberSmuggling Center w Fairfax 

w Wirginii. „Możesz anonimowo skontaktować się ze sprzedawcą, kliknąć produkt i jest on w Twoim 

domu”. Przykłady rozwijających się społeczności internetowych obejmują setki tysięcy witryn 

internetowych poświęconych nielegalnym i przewrotnym działaniom oraz kontrowersyjnym tematom. 

Obejmują one witryny powiązane z organizacjami ekstremistycznymi i terrorystami, strony nienawiści 

oraz witryny poświęcone nieprzyjemnym tematom, takim jak śmierć, tortury, gwałt, defekacja, 

kazirodztwo lub skrajna przemoc. Dlaczego te organizacje i sprzedawcy przenoszą się do internetu? 

Jednym z powodów jest niezrównany potencjał sprzedaży; Ponadto globalne sieci cyfrowe umożliwiają 

grupom łatwiejszą rekrutację, tworzenie sieci i planowanie wydarzeń. A ponieważ skrajne i 

ekstremistyczne społeczności mają tendencję do prowadzenia działalności zgodnie z własnymi 

zasadami, ich nieograniczone używanie nazw marek i logo jest niepokojącą perspektywą dla właścicieli 

znaków towarowych na całym świecie. Nawet Apple Computer, firma, która zawsze promowała nieco 

buntowniczy wizerunek, była zaniepokojona, gdy jej marka była widocznie eksponowana na stronie 

internetowej Kościoła Szatana. Gdy Apple zagroziło podjęciem kroków prawnych, slogan „Think 

different” i plakietka „Made with Macintosh” zostały następnie usunięte ze strony internetowej. 

Hazard 

Hazard to inny rodzaj treści online, które można uznać za obraźliwe lub przynajmniej niezgodne z 

pożądanym wizerunkiem marki. Podobnie jak strony z pornografią, nienawiścią, ekstremizmem i 

terrorystami, witryny hazardowe wykorzystują popularne marki. Chociaż hazard online znacznie 

przewyższa branżę pornograficzną, nadal jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych, dochodowych 

i zaawansowanych technologicznie branż online. Hazard interaktywny, w tym kasyna online, zakłady 

sportowe i loterie, to jedna z jedynych branż, w której rentowność jest prawie gwarantowana. Łatwość 

i anonimowość hazardu online przyczyniły się do gwałtownego wzrostu. Witryny hazardowe są 

dostępne dla każdego, w dowolnym miejscu i czasie. Andrew Burnett, analityk Merrill Lynch z Londynu, 

twierdzi, że hazard online wygenerował ponad 150 miliardów dolarów przychodów do 2015 roku. 

Pomimo swojej popularności hazard zawsze był owiany kontrowersjami. Istnieje wiele badań 

wskazujących na negatywny wpływ hazardu na osoby, rodziny i społeczności. Jest uznawany za 

potencjalnie uzależniającą czynność, która może zniszczyć relacje osobiste i podważyć bezpieczeństwo 

finansowe. Istnieją również problemy prawne związane z branżą hazardową w niektórych krajach, w 

tym w Stanach Zjednoczonych. Pomimo przeszkód prawnych internetowy hazard wciąż rośnie, 

ponieważ kraje żądne podatków postrzegają go jako dobrodziejstwo. Biorąc pod uwagę kontrowersje 

i ogólnie niezdrowy wizerunek branży gier interaktywnych, skojarzenie z hazardem może stanowić 

poważne zagrożenie dla wartości marki. Ponieważ zdobywanie zaufania konsumentów jest 

najwyższym priorytetem, witryny z grami w widocznym miejscu prezentują znane marki, często ze 

szkodą dla prawowitego właściciela marki. Niektóre witryny, takie jak Ibmcasino-one.com i 

Microsoftcasino. net, dokonali nieautoryzowanego użycia zastrzeżonych marek bezpośrednio w 

swoich nazwach domen. Jest to szczególnie niepokojące, ponieważ nazwa domeny jest często pierwszą 

rzeczą, którą widzi klient i jest zwykle używana do identyfikacji witryny. Witryny hazardowe stosują 



wiele takich samych taktyk, jakie są stosowane w witrynach pornograficznych, w tym agresywne 

spamowanie i wykorzystywanie wiodących marek dla własnych korzyści. W zależności od konkretnej 

marki witryny hazardowe mogą stanowić większe zagrożenie niż witryny pornograficzne, zwłaszcza 

jeśli pożądane komunikaty dotyczące marki koncentrują się na niechęci do ryzyka i stabilności.  

Parodia 

Coraz częściej właściciele marek napotykają swoje znaki towarowe w połączeniu z budzącymi sprzeciw 

treściami na stronach parodystycznych. Co to jest parodia? WorldNet Uniwersytetu Princeton definiuje 

parodię jako „kompozycję, która naśladuje czyjś styl w humorystyczny sposób; humorystyczna lub 

satyryczna mimikra. '' Z drugiej strony sądy zdefiniowały parodię jako '' prostą formę rozrywki 

wyrażaną poprzez zestawienie ich lekceważącego przedstawienia znaku towarowego z 

wyidealizowanym wizerunkiem stworzonym przez właściciela znaku. '' nadużywanie parodii jest bardzo 

zróżnicowane i chociaż czasami może być lekko zabawne, może też być bardzo szkodliwe. Typowe 

nadużycia obejmują zmiany logo marki, zniekształcone reklamy lub przedstawienia maskotek i innych 

znaków towarowych zaangażowanych w niezdrowe czynności. Postacie dziecięce i postacie z 

kreskówek są popularnymi celami wykorzystywania, co jest szczególnie niepokojące, ponieważ 

niektóre obrazy mogą być traumatyczne, jeśli oglądają je dzieci. Nadużywanie marki popełniane pod 

płaszczykiem parodii może być trudną sytuacją do rozwiązania. Na przykład w Stanach Zjednoczonych 

sądy chroniły parodię jako wolność słowa na mocy Pierwszej Poprawki. Nawet ustawa o ochronie 

konsumentów w sprawie przeciwdziałania kłamstwom precyzuje, że parodia jest formą dozwolonego 

użytku, którą sąd musi uznać za czynnik łagodzący dla każdego pozwanego na podstawie ustawy. Firmy 

nie są pozbawione regresu. W zależności od sytuacji, wykorzystanie obrazów w parodii nie zawsze było 

chronione przez sądy. Na przykład już we wczesnych latach siedemdziesiątych firma Walt Disney Co. z 

powodzeniem pozwała wydawcę za przedstawienie Myszki Miki jako uzbrojonego w broń pilota 

samolotu używającego narkotyków. Sędzia stwierdził, że wydawca naruszył prawa autorskie Disneya i 

nakazał zniszczenie wszystkich istniejących kopii. W ostatnich przypadkach pojawiły się pewne 

wytyczne, których musi przestrzegać każdy, kto decyduje się na parodiowanie marki. Na przykład sądy 

orzekły, że parodia musi „przekazywać dwa równoczesne - i sprzeczne - przesłania: że jest to oryginał, 

ale także, że nie jest to oryginał, a zamiast tego jest parodią ''. Do tego stopnia, że rzekoma parodia 

przekazuje tylko pierwszą wiadomość, „jest to nie tylko kiepska parodia, ale także podatna na ataki w 

świetle prawa znaków towarowych, ponieważ klient będzie zdezorientowany.” Podczas gdy parodia 

musi koniecznie być pomyłką, skuteczna parodia zmniejszy ryzyko dezorientacji konsumenta „poprzez 

przekazanie [tylko] tyle oryginalnego projektu, aby umożliwić konsumentowi docenienie punktu 

parodii”. 

Definicja „kontrowersyjnego” 

Niestety, obronę marki komplikuje fakt, że nie wszyscy uważają ten sam materiał za obraźliwy. To, co 

jest uważane za nieodpowiednie, różni się znacznie i zależy od takich czynników, jak wiek, religia, 

kultura i inne dane demograficzne. Zależy to również od osobistych preferencji. Na przykład 

pornografia cieszy się szerszą akceptacją w Europie niż w Ameryce Północnej czy Azji, gdzie wyższy 

procent populacji może uznać ją za obraźliwą. Świadczy o tym fakt, że publikowanie materiałów 

pornograficznych w Internecie jest w Indiach nielegalne i podlega karze do dziesięciu lat więzienia, 

podczas gdy obrazy prowokujące seksualnie można łatwo znaleźć na głównych stronach w Niemczech 

i Hiszpanii, gdzie wiodący dostawcy usług internetowych (ISP) ) mają umowy licencyjne dotyczące treści 

z dostawcami ostrej pornografii. Zilustrując, że do skojarzeń należy podchodzić w sposób obiektywny, 

niektórzy menedżerowie marki zdecydowali, że pornografia jest zgodna z pożądanym przez nich 

wizerunkiem marki. W kategoriach takich jak piwo, odzież i obuwie konsumenci tolerują reklamy o 

charakterze bardziej jednoznacznie seksualnym. Na przykład firma obuwnicza Pony wykorzystywała 



gwiazdy filmów porno jako modele w swoich kampaniach reklamowych. Oprócz pornografii inne 

rodzaje treści, które czasami mogą być obraźliwe dla klientów, obejmują witryny poświęcone 

kontrowersyjnym tematom, takim jak aborcja, tytoń, narkotyki, alkohol, broń palna i kara śmierci. 

Według Departamentu Sprawiedliwości USA winę za eksplozję wartego miliardy dolarów przemysłu 

nielegalnych akcesoriów związanych z narkotykami należy winić. Skojarzenie marki ze znanymi 

przestępcami, działaniami wojennymi lub wydarzeniami historycznymi również może być kłopotliwe, 

w zależności od konkretnej publiczności, charakteru treści i wartości, które marka ma przekazywać. 

Menedżerowie marki i prawnicy zajmujący się znakami towarowymi muszą wziąć pod uwagę te 

czynniki przy podejmowaniu decyzji, jakie granice ustalić w celu ograniczenia użycia marki, biorąc pod 

uwagę takie kwestie, jak charakter danego produktu lub usługi oraz dane demograficzne rynku 

docelowego. Chociaż treści online mogą nie odpowiadać osobistym preferencjom osoby, mogą być 

zgodne z docelowym segmentem rynku. Wymagany jest rozsądny osąd, a w stosownych przypadkach 

szybkie działanie.  

SPAM, SPAM, SPAM. . . 

Firma Hormel Foods Corp. walczy z problemem skojarzeń marek od połowy lat 90., kiedy jedna z jej 

najcenniejszych marek, SPAM, zaczęła pojawiać się w Internecie jako slangowe określenie masowych 

wpisów internetowych i wiadomości-śmieci. Użycie terminu „spam” w ten sposób zostało przejęte ze 

skeczu Monty Pythona, w którym grupa Wikingów zaśpiewała refren „SPAM, SPAM, SPAM. . . ”” W 

narastającym crescendo, zagłuszając wszystkie inne rozmowy. „Oprócz pracowników i aktywów 

fizycznych największą wartością dla firmy jest Twoja marka” - powiedziała rzecznik prasowy Hormel 

Julie Craven. „Częścią Twojej odpowiedzialności jest ochrona tego i upewnienie się, że jest ono 

używane prawidłowo i konsekwentnie”. Niestety, spóźnione próby firmy Hormel mające na celu 

ochronę marki przed skojarzeniem z niechcianymi wiadomościami e-mail były daremne - slangowe 

użycie terminu „spam” ' już wymknął się spod kontroli. W polityce internetowej Hormel przyjmuje 

teraz stanowisko, że slangowe określenie nie wpływa na siłę marki. Potwierdzają ten wniosek, 

powołując się na sprawę Federalnego Sądu Okręgowego dotyczącą marki Star Wars należącej do 

LucasFilms Ltd., w której sąd odmówił zaprzestania używania slangu w odniesieniu do Strategic 

Defense Initiative, twierdząc, że nie osłabiło to znaku towarowego. . Chociaż Hormel bagatelizuje 

problem, jego doświadczenie pokazuje, że negatywne skojarzenia z marką mogą przybierać różne 

formy i szybko rozprzestrzeniać się w Internecie. Pokazuje również, że utrwalanie stowarzyszenia może 

być równie niepokojące, jak jego obraźliwość. Na przykład, chociaż obecność marki w połączeniu z 

pornografią dziecięcą jest niepokojąca, to równoznaczne z tym, że nazwa Twojej marki jest czymś w 

rodzaju wiadomości-śmieci, może być równie szkodliwe. 

Kto jest zagrożony? 

Jak pokazują przykłady, popularność marki sprawia, że jest ona atrakcyjnym celem. Ogólnie rzecz 

biorąc, im bardziej znana marka, tym większe prawdopodobieństwo, że stanie się ofiarą, niezależnie 

od branży. Ponieważ są one bardziej znane, marki konsumenckie są zwykle najbardziej narażone na 

nadużycia, podobnie jak inne popularne ikony, takie jak celebryci i politycy. Wbrew pozorom firmy, 

których działalność ogranicza się do działalności tradycyjnej, nie są na to odporne. W rzeczywistości do 

pewnego stopnia wręcz przeciwnie jest to, że firmy, które prowadzą działalność całkowicie offline, 

często doświadczają prawdziwie wszechobecnych nadużyć związanych z marką, zwykle w wyniku tego, 

że nie dostrzegają problemu i nie chronią się. Ten brak czujności daje swobodę rządzenia przestępcom 

i zwiększa ryzyko i koszty związane z nadużyciami marki. Chociaż nadużywanie marki w Internecie może 

mieć wpływ na każdą firmę, niektóre modele biznesowe i branże mogą być bardziej narażone ze 

względu na ich wizerunek. Nieuregulowane nadużywanie marki może być szczególnie szkodliwe dla 

postrzegania przez konsumentów niewinności, zaufania, bezpieczeństwa, stabilności i jakości. Dlatego 



marki skierowane do dzieci i rodziny powinny zachować szczególną ostrożność, podobnie jak firmy z 

branży usług finansowych i ubezpieczeniowych. Konsekwencje nadużycia marki mogą być szczególnie 

dotkliwe dla usług finansowych i firm ubezpieczeniowych z innych powodów. Konsumenci coraz 

częściej szukają informacji w internecie i podejmują decyzje w oparciu o to doświadczenie. Gdy 

popełniony błąd, może nadal drogo kosztować zarówno konsumenta, jak i firmę przez długi czas.  

Co robić 

Chociaż każda firma powinna podejmować własne decyzje i zawsze zasięgać porady prawnika, można 

wyciągnąć wnioski z tego, jak inne firmy postanowiły bronić swoich marek przed powszechnymi 

rodzajami nadużyć. Możesz zwiększyć swoje prawdopodobieństwo sukcesu dzięki wglądowi w 

najpopularniejsze podejścia stosowane przez firmy i lekcji, których nauczyły się w walce o obronę 

swoich marek przed określonymi rodzajami nadużyć. Gdy marki są kojarzone z kontrowersyjną treścią, 

większość firm sporządza mocno sformułowane pismo o zaprzestaniu działalności, informujące 

witrynę, że używają znaku towarowego / marki w sposób niezgodny z polityką internetową ich firmy. 

Właściciele marek proszą witrynę o natychmiastowe usunięcie marki z jej metatagów, tytułu strony, 

ukrytego tekstu lub innego elementu witryny lub wiadomości e-mail. Korespondencja jest zazwyczaj 

przygotowywana przez działy prawne lub doradców zewnętrznych. Podczas gdy niektóre firmy wolą 

wysyłać listy w formie papierowej, inne odkryły, że zajmuje im to mniej czasu i otrzymują szybsze 

odpowiedzi, jeśli wyślą pismo pocztą e-mail lub, gdy jest duża liczba incydentów, za pośrednictwem 

narzędzia do zarządzania przepływem pracy, które umożliwia przetwarzanie wsadowe. Wiele firm 

odwołuje się do adresu IP witryny i wkleja adres URL do tematu. Niektórzy nawet wstawiają zrzut 

ekranu przedstawiający naruszenie do swojego listu. Chociaż dodatkowe szczegóły są pomocne, 

korzyści wynikające z uwzględnienia dodatkowych informacji należy porównać z dodatkowym 

poziomem wymaganego wysiłku. Nierzadko firmy, które stosują metodę zaprzestania działalności w 

przypadku witryn dla dorosłych, otrzymują odpowiedzi w ciągu tygodnia. Dzieje się tak, ponieważ 

większość witryn w pytaniu wolałoby raczej uniknąć niepotrzebnego przyciągania uwagi, woląc po 

prostu odejść problem. Właściciele marek mogą wykorzystać te informacje na swoją korzyść. Chociaż 

wskaźniki zgodności różnią się w zależności od wielu czynników, wskaźniki sukcesu wynoszące 85 

procent lub więcej nie są rzadkością. Jedna duża rodzinna firma odniosła duży sukces, stosując to 

podejście w swojej wojnie z nadużyciami marki przez witryny pornograficzne. Ponieważ wiele marek 

firmy jest skierowanych do dzieci, najwyższy priorytet ma skojarzenie z nieodpowiednimi treściami. 

Biorąc pod uwagę rynek docelowy, firma od samego początku przyjmuje twarde podejście. Zespół 

prawny wysyła do właściciela witryny pismo o zaprzestaniu działalności, a następnie trzy miesiące 

później ponownie odwiedzane są witryny naruszające zasady. Jeśli naruszenie nie zostało rozwiązane 

w sposób zadowalający firmę, witryna jest ponownie sprawdzana co miesiąc, aż do rozwiązania 

problemu. Witryny, które nie są zgodne, otrzymują dodatkowe powiadomienia lub działania prawne, 

w zależności od wagi przestępstwa. Firma uważa, że to wielopoziomowe podejście jest skuteczne w 

około 90 procentach przypadków. Mimo że wysyłanie listów o zaprzestaniu działalności może wydawać 

się proste, wyzwanie polegające na skutecznym monitorowaniu aktywności online i podejmowaniu 

odpowiednich działań należy podejść w sposób wykalkulowany. Należy wziąć pod uwagę wiele kwestii, 

w tym sposób wyodrębnienia odpowiednich działań, ustalanie priorytetów incydentów i formy 

komunikacji, których należy użyć podczas udzielania odpowiedzi. Pierwszym krokiem do obrony marki 

jest zapoznanie się z rodzajami zagrożeń i szans, które mogą istnieć w Internecie. Pierwsze osiem 

rozdziałów „Obrona marki” powinno Ci w tym pomóc, a także dostarczyć szczegółowych porad 

dotyczących podejmowania działań. Kiedy już zrozumiesz, z czym masz do czynienia, rozdziały od 9 do 

11 uzbroją Cię w dodatkową wiedzę niezbędną do osiągnięcia najlepszych wyników i maksymalizacji 

zwrotu z inwestycji w ochronę marki. 



SPRAWA BIZNESOWA 

Aby oszacować koszt skojarzenia marki z kontrowersyjną treścią, można zastosować konwencjonalne 

wskaźniki reklamowe. Można ostrożnie oczekiwać, że negatywne wrażenie wywołane skojarzeniem z 

nieodpowiednią treścią spowoduje taką samą szkodę dla marki, jak pozytywne wrażenie tworzy dobrą 

wolę. W związku z tym można przypisać wartość każdemu negatywnemu wrażeniu, jakie zrobiono, 

zakładając, że dla każdej osoby, która ma kontakt z marką powiązaną z niepożądanymi treściami, koszt 

dla firmy jest równy, ale przeciwny efektom reklamy. Oto sposób oszacowania wpływu nadużyć 

związanych z marką: właściciele marek mogą się spodziewać, że istnieje około 600 witryn, które kojarzą 

przeciętną markę z kontrowersyjnymi treściami. Liczba ta jest znacznie wyższa w przypadku 

popularnych marek. Powiązanie z nieodpowiednimi treściami kosztuje większość firm od 100 000 USD 

do 2 milionów dolarów rocznie, przy średnim spadku o około 700 000 dolarów. Poniższy przykład 

ilustruje, w jaki sposób nadużycie marki może przełożyć się na utratę wartości marki. 

Przykład 

Menedżer marki produktu konsumenckiego dla gospodarstw domowych odkrył, że witryny z rozrywką 

dla dorosłych i nienawiścią nadużywają jednej z głównych marek firmy. Jest to szczególnie istotne, 

ponieważ produkt jest zorientowany na rodzinę, a docelowi użytkownicy końcowi spędzają znaczną 

ilość czasu w Internecie. Aby oszacować wartość utraconego kapitału w dolarach, firma zastosowała 

następujące założenia i obliczenia krok po kroku: 

Założenie kroku 

1 Liczba witryn, w których dochodzi do nadużyć: 600 

2 Średnia roczna liczba odwiedzających każdą witrynę: 100 000 

3 Średnia liczba wyświetleń na odwiedzającego rocznie: 2 

4 Całkowita liczba wyświetleń (1) (2) (3) 120 000 000 

5 Koszt wyświetlenia: 0,01 USD 

6 Całkowity koszt = (4) x (5) = 1200000 USD 

Zwróć uwagę, że to podejście do szacowania utraty wartości marki nie uwzględnia faktu, że szokujące 

materiały mogą mieć silniejszy wpływ na konsumentów niż konwencjonalna reklama. Na przykład 

obrazy przedstawiające skrajną przemoc lub maskotkę firmy zaangażowaną w lubieżne zachowanie 

mogą zrobić niezatarte wrażenie. Istnieje również ryzyko, że negatywne skojarzenie może zyskać dalszą 

ekspozycję, przyciągając uwagę mediów. Każdy przypadek biznesowy powinien zawierać scenariusze: 

najlepszy, najgorszy i najbardziej prawdopodobny, aby lepiej zrozumieć potencjalny wpływ problemu. 

Sprawdzanie wyników dla szerszego zakresu danych wejściowych umożliwi również ocenę wrażliwości 

obliczeń na każde założenie. Wreszcie bezpośredni wpływ na wynik finansowy może nie zawsze być 

nadrzędnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji, czy zaatakować problem, taki jak nadużycie 

marki. Wiele firm jest zaangażowanych w obronę swojej marki, niezależnie od tego, zwłaszcza gdy 

nadużywanie jest obrazą podstawowych wartości firmy. Zwalczanie nadużyć leży zwykle w najlepszym 

długoterminowym interesie interesariuszy, nawet w przypadkach, w których może to nie przynieść 

krótkoterminowego wzrostu zysków. 

 

PODSUMOWANIE  



Powiązanie z materiałami budzącymi zastrzeżenia grozi podważeniem wartości marki. Menedżerowie 

marki muszą mieć świadomość, że: 

➤ Wartość marki wzrasta w internecie, co czyni ją celem do nadużyć. 

➤ Branża pornograficzna jest pionierem online i najgorszym przestępcą, chociaż witryny poświęcone 

takim tematom jak hazard, nienawiść i przemoc również stanowią zagrożenie. 

➤ Określenie tego, co jest uważane za nieodpowiednie, nie zawsze jest proste i często zależy od 

wartości rynku docelowego. 

➤ Wszystkie firmy posiadające rozpoznawalne marki są zagrożone, niezależnie od tego 

czy prowadzą działalność online. 

➤ Mocno sformułowane listy o zaprzestaniu działalności mogą być skutecznym sposobem zwalczania 

nadużyć. 

➤ Wpływ finansowy powiązania z materiałami obraźliwymi można oszacować i jest on znaczny. 

➤ Poza konsekwencjami finansowymi mogą istnieć moralne powody do obrony marki. 



Szanse i zagrożenia związane z komentarzem online 

Nowe technologie i cyfrowe sieci komunikacyjne sprawiły, że świat jest na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy 

połączeni za pośrednictwem dziesiątek milionów witryn internetowych, grup dyskusyjnych Usenet, 

forów dyskusyjnych, pokojów rozmów, komunikatorów, krótkich wiadomości tekstowych (SMS), 

blogów internetowych, mediów strumieniowych, sieci peer-to-peer (P2P) i poczty e-mail. Technologie 

bezprzewodowe i szerokopasmowe rozszerzyły sieci daleko poza komputery osobiste na przenośne 

urządzenia konsumenckie. Szybkość i zasięg tej nowej łączności sprawia, że klient ma do dyspozycji 

ogromne ilości informacji, zarówno dokładnych, jak i błędnych. Zapewnia również odbiorców dla 

każdego, kto ma program. W takim środowisku każda organizacja, która nie zwraca uwagi na to, co jest 

publikowane i transmitowane na temat jej marek, może znaleźć się w poważnych tarapatach. 

Pochylone, złośliwe lub oszczercze wiadomości mogą pojawić się znikąd i oślepić organizację. Ponadto 

coraz więcej klientów prowadzi badania online, więc treści dotyczące Twojej marki - publikowane przez 

Ciebie lub kogokolwiek innego - mają wpływ na decyzje zakupowe klientów. Stwierdzenia dotyczące 

produktów, obsługi klienta, wyników finansowych i innych aspektów działalności mogą 

rozprzestrzeniać się jeszcze dalej dzięki marketingowi wirusowemu. W miarę jak sieci cyfrowe stają się 

coraz bardziej wszechobecne, sprytne organizacje czujnie monitorują środowiska internetowe, aby 

zachować świadomość kontekstu, w jakim pojawiają się ich marki. Wczesne wykrywanie plotek, 

fałszywych przedstawień produktów lub wycieków poufnych informacji umożliwia firmie podjęcie 

działań zaradczych, zanim będzie za późno, chroniąc w ten sposób klientów, wartość marki, wizerunek 

firmy, sprzedaż i wartość zapasów. Środowiska online mogą być również cennym źródłem informacji 

zwrotnych od klientów. Zrozumienie, w jaki sposób Twoja marka jest reprezentowana za pomocą 

komentarzy online, może zapewnić wgląd w doświadczenia klientów i decyzje zakupowe. Taka 

znajomość rynku może zapewnić przewagę konkurencyjną, umożliwiając precyzyjne pozycjonowanie i 

ulepszanie oferty produktów. Ponadto monitorowanie wzmianek o markach w Internecie może 

dodatkowo zmniejszyć ryzyko korporacyjne poprzez wykrywanie potencjalnych zagrożeń, bojkotów i 

procesów sądowych. Z punktu widzenia bezpieczeństwa korporacyjnego, prawa i public relations, 

informacje zebrane z cyberprzestrzeni mają kluczowe znaczenie dla powstrzymania wszelkich 

problemów, które mogą pojawić się w Internecie, ponieważ szybka reakcja jest często jedynym 

sposobem uniknięcia trwałych 

Młyn plotek 

„Tommy Hilfiger powiedział, że Murzyni i Azjaci nie powinni nosić jego ubrań.” „Nabywcom żywności 

dla niemowląt Gerber przysługuje obligacja oszczędnościowa w wysokości 1400 USD.” „Pułkownik 

Sanders przekazał KKK pieniądze.” „Dzieci” zmarły od ukąszenia węży podczas gry w basenach z 

piłeczkami Burger King.'' ''Mountain Dew powoduje kurczenie się jąder''. Wszystkie te stwierdzenia to 

fałszywe plotki, które rozprzestrzeniły się w Internecie, powodując zamieszanie i niszcząc wizerunek 

marki. Internet jest tak potężny, jak w dostarczaniu korporacyjnego charakteru i wzmacnianiu przekazu 

marki, tak samo jak jego zdolność do rzucania cienia na markę. Plotki online są łatwo publikowane i 

szybko rozpowszechniane. Skutki zarzutu lub komentarza w odpowiednim czasie lub dobrze 

umiejscowionym mogą być oszałamiające, niezależnie od tego, czy to prawda, czy nie. 

„Nazwany w powijakach informacyjną autostradą, Internet pod wieloma względami spełnił swoją 

wczesną obietnicę zapewnienia bezprecedensowego dostępu do informacji i komunikacji. Ale 

pomimo wszystkich swoich podejrzanych postaci i niebezpiecznych uliczek Sieć równie dobrze 

mogłaby zostać nazwana autostradą dezinformacji ” 

Problem nie jest nowy, ale takie plotki i fikcyjny produkt ,informacje nadal zaskakują organizacje i 

szkodzą sprzedaży. Tak było, gdy w Internecie opublikowano błędne ostrzeżenia, że Febreze Fabric 



Spray, dezodorant do tkanin firmy Procter & Gamble (P&G), jest szkodliwy dla zwierząt domowych. 

Niestety, pogłoską nie zajęto się wystarczająco szybko, aby zapobiec wymykaniu się jej spod kontroli 

za pośrednictwem poczty e-mail, poczty ustnej i wiadomości internetowych. Aby zapewnić utrzymanie 

swojej bazy klientów, liczącej 40 milionów gospodarstw domowych, firma P&G zareagowała, 

uruchamiając kosztowną kampanię marketingową promującą Febreze jako produkt bezpieczny dla 

środowiska i zwierząt domowych. Strona internetowa Febreze zawiera teraz stronę poświęconą 

promowaniu produktu jako bezpiecznego dla zwierząt domowych. Witryna w szczególności obala 

również plotki internetowe. Według producenta „ze wszystkich lekarzy weterynarii, z którymi 

rozmawialiśmy, nikt nie wierzy, że Febreze był czynnikiem powodującym śmierć zwierzęcia”.  

Zyski finansowe 

Rozwój inwestycji typu „zrób to sam” spowodował duże zainteresowanie akcjami wśród szerszego 

grona osób, w tym inwestorów z mniejszym doświadczeniem i wyższymi oczekiwaniami na zwroty. 

Tacy inwestorzy często szukają w Internecie wiadomości, porad i wskazówek. Niestety w cyfrowym 

świecie nie ma łatwego sposobu na odróżnienie kogoś z prawdziwą wiedzą od oszusta, który rozsiewa 

plotki w celu manipulowania kursami akcji w celu uzyskania krótkoterminowego zysku. Zyski finansowe 

przedsiębiorstw to jeden z bardziej znanych tematów fałszywych plotek, często w formie fałszywych 

informacji prasowych. W niesławnym „oszustwie akcyjnym Emulex” fałszywy komunikat prasowy 

spowodował, że akcje Emulex Corp. spadły o 62 procent w ciągu jednego dnia, tracąc 2,5 miliarda 

dolarów wartości rynkowej. Chociaż akcje później odbiły, wiele szkód zostało wyrządzonych. Nawet w 

przypadkach, gdy cena akcji wraca do normy, takie incydenty mogą budzić wątpliwości i zachwiać 

pewnością inwestorów. W innym sfałszowanym komunikacie prasowym opublikowanym w Internecie 

ogłoszono znacznie niższe niż oczekiwano zyski E * TRADE. Wydanie wydawało się na tyle realistyczne, 

że wielu inwestorów uważało je za prawdziwe. „Nie widać tego na ekranie radaru, dopóki nie 

zostaniesz trafiony prosto między oczy” - powiedział Henry Carter, wiceprezes ds. zgodności w E * 

TRADE Group. „Nie sądzę, aby ludzie w pełni doceniali potęgę internetu. Nie sądzę, żeby ludzie zdawali 

sobie sprawę z tego, że ludzie czytają te rzeczy i w to wierzą. ”Firmy, które pilnie śledzą plotki, mogą 

zarządzać tym ryzykiem i chronić swoją reputację, odpowiadając w razie potrzeby. Oracle Corp. 

zademonstrował to, skutecznie odrzucając plotkę internetową. Akcje Oracle zostały zaatakowane, gdy 

w Internecie zaczęły krążyć historie, że biznes był niespokojny i kluczowi dyrektorzy wkrótce 

zrezygnowali. Na szczęście firma Oracle monitorowała fora dyskusyjne i natychmiast podjęła działania, 

powiadamiając biura handlowe Morgan Stanley i Goldman Sachs, że plotki są nieprawdziwe. W tym 

samym czasie biuro prasowe Oracle tłumiło spekulacje, zwracając się bezpośrednio do reporterów, 

którzy wiedzieli o tym. Akcje ustabilizowały się i odbiły później tego samego dnia. 

INTEL 

Plotka może być jeszcze bardziej szkodliwa dla marki, jeśli zawiera w sobie ziarno prawdy. Jeden z 

pierwszych przykładów ryzyka związanego z komentarzami online sięga 1994 roku, kiedy profesor 

matematyki z Wirginii zamieścił w Internecie swoje odkrycia dotyczące wad procesora Intel Pentium. 

Plotki rozprzestrzeniły się w Internecie, a następnie artykuły zaczęły pojawiać się w druku i były 

relacjonowane w radiu i telewizji. Niektóre raporty były niekompletne, błędne lub pochylone w taki 

sposób, że wywoływały panikę, mimo że wada była praktycznie nieistotna. Chociaż firma Intel Corp. 

była świadoma tej niedoskonałości od jakiegoś czasu, faktyczny wpływ usterki na konsumentów był tak 

znikomy, że Intel nie przewidział problemu. W rzeczywistości Intel ujawnił później, że przeciętny 

użytkownik arkusza kalkulacyjnego napotyka tę wadę „raz na 27 000 lat użytkowania”. Ale to nie miało 

znaczenia. Zanim Intel zdecydował się podjąć działania, sytuacja wymknęła się spod kontroli - 

ostatecznie zmuszając producenta chipów do ogłoszenia kosztownej polityki zwrotów bez żadnych 

pytań. Kiedy wykryto usterki w przyszłych wersjach procesorów Pentium, Intel był o wiele bardziej 



przychylny, stwierdzając z góry, że usterka może generować błędne odpowiedzi w niektórych 

przypadkach. Intel wezwał swoich głównych partnerów sprzętowych i programowych, w tym IBM i 

Microsoft, do publicznego udostępnienia swojej oceny usterki. W ten sposób Intel uniknął konieczności 

kolejnego kosztownego wycofania. Doświadczenie Intela nie tylko pokazuje, że jądro prawdy może 

uczynić plotkę bardziej szkodliwą, ale pokazuje również, że jest bardziej prawdopodobne, że taka 

plotka zostanie podchwycona przez główne media, dodając oliwy do ognia.  

Wczesne ostrzeżenie 

Internet może czasami służyć jako dobry sposób na dostrzeżenie narastających problemów związanych 

z public relations, pod warunkiem, że możesz odfiltrować szum. Na przykład skargi związane z szeroko 

nagłośnionymi wycofaniami firm Firestone i Ford nabrały rozpędu w Internecie na długo przed tym, jak 

problem stał się ulubionym tematem prasy. Informacje wewnętrzne związane ze skandalem 

związanym z Enronem również po raz pierwszy pojawiły się w Internecie. The New York Times podał, 

że 12 kwietnia 2001 r., przy cenie akcji 57,30 USD, została opublikowana w Internecie wiadomość na 

Yahoo! przewidział los Enron z niesamowitą dokładnością. „Kierownictwo Enronu prowadzi 

skomplikowany oszustwo, który oszukał nawet najbardziej wyrafinowanych analityków” - głosi 

komunikat.„ „Pierwszą oznaką kłopotów będzie spadek dochodów, po którym nastąpi więcej 

ostrzeżeń. Kierownikom ENE zostaną postawione zarzuty karne za ich występki. Pozwy zbiorowe 

zakończą upadek ENE. '' 1 marca 2000 r., Kiedy akcje osiągnęły poziom 69 USD, inna wiadomość 

internetowa radziła: „Kop głęboko w finansach Enronu, a zobaczysz rosnącą górę nierównowagi -dług 

arkusza, który ostatecznie pochłonie tę firmę. Nie bez powodu nakładają tak wiele spółek zależnych i 

stowarzyszonych. Bądź ostrożny.”  W przypadku firm, które są proaktywne, środowisko internetowe 

może zostać wykorzystane na ich korzyść, służąc jako system wczesnego ostrzegania. Jeśli monitorujesz 

to, co mówi się o Twojej marce w Internecie, jesteś w znacznie lepszej pozycji do podjęcia środków 

zaradczych, które ostatecznie obniżą koszt reakcji i złagodzą wpływ na wizerunek marki. 

Bezpieczeństwo informacji 

Każda firma ma swoje tajemnice. Informacje poufne obejmują zarówno zastrzeżone szczegóły 

produktów, jak i wewnętrzne postępowania sądowe, a także zyski finansowe. Niektóre z tych tajemnic 

korporacyjnych, jeśli zostaną ujawnione, mogą zepsuć lub zagrozić wartości marki. Przedsiębiorstwom 

powierza się również obowiązek ochrony informacji o klientach i klientach, których ujawnienie 

mogłoby podważyć zaufanie konsumentów. Oto kilka przykładów rodzajów wycieków informacji, które 

mogą zaszkodzić marce:  

* Informacje prawne (np. poufne informacje dotyczące prawnika klienta lub produktu pracy, szczegóły 

wewnętrznych postępowań sądowych lub toczących się dochodzeń)  

* Produkt (np. poufne informacje o produkcie, opracowywanie nowych produktów lub strategie 

marketingowe, takie jak planowane zmiany cen i promocje)  

* Finansowe (np. dane o zarobkach, oznaki wykorzystywania informacji poufnych lub manipulacji 

zapasami) <br> 

* Konsument (np. informacje o kliencie prywatnym lub kliencie, zwłaszcza historia medyczna i dane 

karty kredytowej)  

* Komunikacja wewnętrzna (np. informacje uważane za poufne, takie jak notatki wewnętrzne, e-maile 

lub podręczniki dla pracowników)  



* Bezpieczeństwo (np. szczegóły dotyczące bezpieczeństwa korporacyjnego lub naruszenia 

bezpieczeństwa systemu)  

Niestety, tendencja do otwierania sieci korporacyjnych dla partnerów i klientów sprawiła, że 

bezpieczeństwo informacji jest trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Internet zapewnił nowy punkt 

dostępu do wewnętrznego sanktuarium korporacji. Zapewnia również wykwalifikowanym hakerom 

anonimowość i mobilność, których potrzebują, aby zagrozić systemom korporacyjnym bez obawy 

przed odwetem. Pozorna łatwość, z jaką cyberprzestępcy naruszyli bezpieczeństwo firmy Microsoft i 

uzyskali dostęp do niezapowiedzianych informacji o produkcie, wywołała alarmy na całym świecie. 

Wielu uważa, że jeśli mogłoby się to przytrafić Microsoftowi, żadna firma nie jest bezpieczna. Według 

raportu przygotowanego przez Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie 

''ktokolwiek ukradł zastrzeżone tajemnice w sercu wszechobecnego programu Windows, może włamać 

się do dowolnego komputera na świecie, który go używa i jest podłączony do Internetu„. Szybkość i 

zasięg Internetu zwiększyły również ryzyko, że wyciekające lub skradzione informacje zostaną szeroko 

rozpowszechnione w krótkim czasie. Teraz nawet osobom mającym problemy z technologią wysyłanie 

masowych e-maili lub uruchamianie własnych witryn internetowych jest proste. W rezultacie zawsze 

istnieje ryzyko, że niezadowolony pracownik, kontrahent, sprzedawca, partner lub ktokolwiek inny, kto 

ma dostęp do poufnych informacji, szeroko rozpowszechni poufne informacje, które mogą zagrozić 

marce. Nawet pozytywne komentarze i ludzie o dobrych intencjach stanowią zagrożenie, jeśli ujawnią 

informacje niedostępne publicznie. Znane firmy są często tematami forów dyskusyjnych, blogów i 

stron internetowych poświęconych omawianiu rozwoju firmy. Nierzadko takie witryny ujawniają 

zastrzeżone informacje przed planowanym uruchomieniem, a media czasami podają te informacje. Na 

przykład firma Apple Computer złożyła pozew przeciwko pracownikowi, który ujawnił tajne informacje 

o produkcie. Pracownik opublikował w Internecie zdjęcia i specyfikacje kilku produktów Apple, w tym 

iBooka, Power Maca G4 i myszy Pro Mouse na kilka miesięcy przed ich wypuszczeniem. ''Innowacja jest 

wpisana w DNA Apple, więc ochrona tajemnic handlowych ma kluczowe znaczenie dla nasz sukces'' - 

powiedział rzecznik Apple. „Naszą zasadą jest podejmowanie działań prawnych, gdy jest to konieczne, 

w celu zachowania poufności naszej własności intelektualnej”. Za każdym razem, gdy tajemnice 

handlowe są publikowane w Internecie, inwestorzy są narażeni na ryzyko finansowe, a firma znajduje 

się w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej. Takie zdarzenia mogą również zaszkodzić marce w oczach 

konsumenta, zwłaszcza jeśli bezpieczeństwo i zaufanie są częścią pożądanego wizerunku marki. 

Zarządzanie tym ryzykiem wymaga dwutorowego podejścia, obejmującego bezpieczeństwo informacji 

i agresywny program monitorowania online. Dzięki proaktywnemu monitorowaniu marki Twoja firma 

może lepiej podjąć środki zaradcze, które obniżą koszty reakcji i złagodzą szkody.  

„Nie ma żadnych tajemnic. Rynek sieciowy wie więcej niż firmy o swoich produktach. I bez względu na 

to, czy wiadomości są dobre, czy złe, mówią wszystkim ”. - Christopher Locke, The Cluetrain Manifesto, 

Thesis 12 

Inne zagrożenia bezpieczeństwa i odpowiedzialności 

Monitorowanie nadużyć marki w Internecie może nieumyślnie ujawnić szereg innych problemów 

związanych z bezpieczeństwem, oprócz wycieków informacji o zastrzeżonych produktach. W dużych 

firmach często zdarza się, że wściekli klienci organizują bojkot lub podają prywatny adres domowy i 

numer telefonu prezesa. Dlatego menedżerowie powinni być przygotowani do przekazania tych 

incydentów odpowiednim osobom w ich organizacji w celu podjęcia działań następczych. 

Wskazówka : monitorowanie online może dodatkowo zmniejszyć ryzyko, ujawniając informacje, takie 

jak wycieki, groźby, bojkoty i procesy sądowe.  



 

Poniższa lista przedstawia zakres problemów, które mogą pojawić się w sieci w trakcie monitorowania 

marki:  

* Ataki fizyczne i cyberprzestrzenne (np. groźby lub inne oznaki planowanych ataków fizycznych na 

kadrę kierowniczą, pracowników i obiekty lub cyberataki w postaci hacków, odmowy usługi itp.) 

* Wydarzenia (np. Planowane bojkoty, pikiety lub protesty) 

* Oszustwo (np. Ułatwianie lub promowanie oszustwa przeciwko firmie)  

* Prawne (np. Planowane działania prawne przeciwko firmie, takie jak pozwy zbiorowe lub 

oświadczenia pracowników)  

Największa grupa fokusowa na świecie 

Komentarze online stanowią okazję, która jest tak samo wielka, jak ryzyko, jakie może stwarzać. 

Miliony konsumentów rozmawiają w Internecie o każdej dużej firmie na forach dyskusyjnych, listach 

dystrybucyjnych poczty e-mail, czatach, blogach i nie tylko. Ponieważ coraz więcej konsumentów 

korzysta z Internetu, aby przeprowadzić badania, porozmawiać o swoich ulubionych markach lub 

narzekać na produkt lub usługę, dostępne opinie stają się bardziej wartościowe dla tych, którzy są w 

stanie je wyodrębnić. Monitorowanie i interpretacja komentarzy klientów online może dostarczyć 

ważnych informacji o produktach; percepcja, satysfakcja i sentyment konsumentów; i trendy rynkowe. 

„Szybsze niż grupy fokusowe, tańsze niż konsultanci i bardziej analityczne niż przypadkowe 

zaangażowanie klientów, zebrane informacje [z dyskusji online] mogą odgrywać kluczową rolę w 

ocenie obecności i sukcesu firmy”. 

Wskazówka: analiza komentarza to okazja do zdobycia wiedzy na temat produktów, opinii 

konsumentów i trendów rynkowych. 

Istnieją wyraźne wady korzystania z nieustrukturyzowanego, niekontrolowanego środowiska do 

zbierania opinii konsumentów, chociaż niektórzy mogą powiedzieć, że jest to mniej stronnicze i ma 

większą wartość niż tradycyjne metody. Ponieważ opinie pochodzą bezpośrednio od konsumenta i są 

niezamówione, prawdopodobnie uzyskasz uczciwe opinie. Rodzaje opinii obejmują: 

* O czym rozmawiają ludzie i jakie są ogólne opinie na temat marek i rynku 

* Relacje z doświadczeń klientów 

* Aktualne wykorzystanie produktu i poziom satysfakcji 

* Komentarz konsumentów na temat produktów lub usług związanych z ceną, jakością i innymi cechami 

* Czynniki wpływające na decyzje zakupowe 

* Reakcja konsumentów na promocje, nowe oferty i zmiany 

* Omówienie nowych konkurencyjnych ofert i równoległe porównania 

Korzyści z tej opinii obejmują:  

* Lepsze zrozumienie postrzegania marek i rynków przez konsumentów 

* Dodatkowe informacje, na których można oprzeć prognozy marketingowe i sprzedażowe 



* Wgląd w informacje, które wpływają na decyzje zakupowe klientów 

* Lepsze możliwości dopasowania pozycji do potrzeb, doświadczeń i wyobrażeń klientów 

* Możliwości aktywnego ulepszania oferty produktów 

* Lepsza zdolność dostosowywania marek i produktów do zmieniających się potrzeb klientów 

* Bardziej zaawansowane ostrzeżenie, aby przeciwdziałać ruchom konkurencyjnym 

Aktywizm i strony „do bani” 

Witryny aktywistów, czyli tak zwane witryny „do bani”, tworzone przez ludzi z pasją, którzy mają 

określony program, są pochodną forów internetowych z komentarzami dla klientów. Często takie 

witryny powstają z frustracji lub filozoficznych różnic w sposobie prowadzenia działalności przez firmę. 

W dzisiejszym świecie sieciowym zemsta za dostrzeżone błędy korporacyjne jest zawsze dostępna po 

kilku naciśnięciach klawiszy. Czasami komentarze w tych witrynach mogą być wulgarne, jednostronne 

i nie reprezentują ogólnego wizerunku marki. W wielu z tych witryn marki, slogany i logo są atakowane 

lub zniekształcane. Nawet jeśli możesz uznać zawartość za niesmaczną lub obraźliwą, witryny te należy 

śledzić i oceniać tak obiektywnie, jak to możliwe. Firma ma ograniczone środki prawne, gdy taka 

witryna wykorzystuje swoje marki w kontekście dzielenia się opiniami, chyba że może wprowadzać w 

błąd opinię publiczną lub wykorzystuje markę w celach komercyjnych. Nie oznacza to, że witryna nie 

może przekroczyć granicy. Niektóre witryny są dość agresywne, jeśli chodzi o nadużywanie marki, a 

jeśli nie dają jasno do zrozumienia, że nie mają żadnego związku z właścicielem marki, firmy powinny 

być bardzo zaniepokojone. Witryny, które twierdzą lub sugerują istnienie relacji z właścicielem marki, 

wymagają szybkich działań prawnych. Takie witryny stanowią prawdziwe zagrożenie dla marki i mogą 

podważyć lojalność klientów, jeśli nie zostaną zakwestionowane. Częściej witryna wyraźnie nie jest 

powiązana z właścicielem marki. Chociaż nadużycie może być niepokojące, a nawet irytujące, firmy 

muszą zachować dyskrecję. Witryny nienawiści szybko wysyłają listy o zaprzestaniu działalności od 

prawników korporacyjnych, ponieważ wydaje się, że potwierdzają one ich sprawę. Postrzegają to jako 

okazję do wystawienia firmy w negatywnym świetle. Burke Stinson, starszy dyrektor ds. Public relations 

w AT&T, woli po prostu wyjaśnić sprawę. „Jeśli zostanie powiedziane coś, co jest złośliwe lub 

śmiertelnie złe, wskoczymy i powiemy coś bardzo krótkiego i bardzo konkretnego. Nie używamy 

przymiotników i przysłówków ani nie używamy żargonu prawniczego ”- mówi Stinson. „Grzechotanie 

szablami prawniczymi nie jest właściwą drogą. Oczyszczanie powietrza jest znacznie lepsze ”- mówi. 

„Nawet jeśli zdejmiesz stronę internetową, pewne jest, że tuzin innych zajmie jej miejsce”.  

W jednym przypadku AT&T odkryła, że jej pracownicy narzekali na politykę firmy w Internecie. AT&T 

przeciwdziała negatywnym półprawdom, tworząc własną witrynę. Witryna odniosła się do obaw i 

wyjaśniła stronę AT&T tej historii. Stinson ostrzega, że marketerzy powinni zwracać uwagę na 

aktywność online. „ Firmy, które ignorują to zjawisko, ignorują [je] ryzykując swoją reputację. Być może 

w ubiegłym stuleciu odpowiedź zajęłaby tydzień, miesiąc lub sezon, ale już nie. '' Często najlepszym 

rozwiązaniem jest śledzenie problemów i szybkie reagowanie na skargi, zanim witryna, która narusza 

zasady, zyska poparcie i zakłada życie własnym życiem. Na przykład witryna protestacyjna 

Pepsibloodbath.com ogłosiła zwycięstwo i zamknęła się po tym, jak PepsiCo przestało reklamować 

Pepsi podczas walk byków.  

 

BALLY TOTAL FITNESS 



Drew Faber, klient, który czuł, że został wprowadzony w błąd co do warunków członkostwa w klubie 

fitness, założył witrynę „Bally&prime;s Total Fitness Sucks”. „Pomyślałem, że najłatwiejszym sposobem 

uzyskania odpowiedzi od Bally&prime;s jest witryna internetowa” - powiedział Faber. Niestety, Bally 

odpowiedział dopiero pięć miesięcy później, kiedy to witryna stała się popularnym miejscem 

docelowym dla innych niezadowolonych klientów. Faber powiedział, że gdyby Bally natychmiast się z 

nim skontaktował, prawdopodobnie pozwoliłby stronie umrzeć spokojną śmiercią. Później Bally 

pozwał Faber za naruszenie znaku towarowego, próbując zmusić go do zaprzestania używania marki 

Bally. W swojej skardze Bally stwierdziła, że działania pozwanego stanowiły naruszenie znaku 

towarowego, rozmycie i nieuczciwą konkurencję. Sąd nie zgodził się z tym i na wniosek pozwanego o 

wydanie orzeczenia w trybie doraźnym oddalił skargę. Według sądu „witryna Faber stwierdza, że jest„ 

nieautoryzowana ”i zawiera słowa„ Bally jest do bani ”. Żaden rozsądny konsument porównujący 

oficjalną witrynę firmy Bally z witryną Faber nie założyłby, że witryna Faber pochodzi z tego samego 

źródła lub jest z nią powiązana z właścicielem znaku towarowego, powiązanym z nim lub przez niego 

sponsorowanym.  

Nikt nie jest odporny 

Bally, PepsiCo i AT&T z pewnością nie są jedynymi w swoich zmaganiach z witrynami reklamacyjnymi. 

Niektóre firmy, takie jak Ford Motor Co. i Microsoft, mają na ich cześć sieci dziesiątek witryn „do bani”. 

„Niektóre z nich są naszym zdaniem tak całkowicie przesadzone, że nawet próba kontrapunktu w tym, 

co mówią, wydaje się bezcelowa” - zauważa rzecznik Nike. „Niektóre są w rzeczywistości bardzo dobrze 

przemyślane i przedstawiają nam inny punkt widzenia”. 

ROYAL DUTCH / SHELL 

Holenderska grupa firm Royal Dutch / Shell zyskała uznanie za traktowanie komentarzy online na tyle 

poważnie, aby zapewnić nieocenzurowane forum dla skarg i otwartej komunikacji na własnej stronie 

internetowej. Ludzie używają forum do mówienia różnych rzeczy - posty są zróżnicowane - od 

komplementów i łagodnych skarg po oskarżenia o morderstwo. Innowacyjne podejście Shell dobrze 

służyło firmie. Shell nie tylko korzysta z cennych informacji zwrotnych, ale może proaktywnie 

zapobiegać potencjalnym problemom i nieporozumieniom, zanim wymkną się one spod kontroli. 

Ponadto Shell umożliwia pracownikom bezpośrednie odpowiadanie na wiadomości. Osobiste 

podejście tworzy bardziej współczujący obraz dla Shell. Witryny komercyjne zastosowały podobne 

podejście, aby stworzyć poczucie wspólnoty wśród klientów. Badanie przeprowadzone przez McKinsey 

& Co. wykazało, że w niektórych witrynach zwykli użytkownicy forów dyskusyjnych i obszarów opinii 

generowali dwie trzecie sprzedaży, chociaż stanowili tylko jedną trzecią wszystkich odwiedzających. 

„Nawet osoby, które nie mają bezpośredniego wkładu, ale czytają te fora dyskusyjne, są bardziej 

skłonne do powrotu i zakupu” - zauważa analityk McKinsey Shona Brown. „Jeśli poczują więź, z 

większym prawdopodobieństwem zrobią następny krok i zostaną kupującymi” 

Zarządzanie ryzykiem 

Kluczem do zarządzania ryzykiem związanym ze skargami online i komentarzami klientów jest aktywne, 

regularne monitorowanie odpowiednich witryn i wykorzystywanie ich na swoją korzyść. Posty mogą 

zwrócić uwagę na problemy, o których wcześniej nie byłeś świadomy, a niektóre z nich mogą oferować 

możliwość usprawnienia działalności. Większość interesujących witryn można znaleźć za pomocą 

popularnych wyszukiwarek. Forum konsumenckie i fora finansowe, takie jak Epinions.com czy Yahoo! 

Finanse obejmują własne zastrzeżone narzędzia wyszukiwania. Ogólnie rzecz biorąc, komentarz 

dotyczący marki można znaleźć metodami podobnymi do tych stosowanych do monitorowania 

nadużyć marki 



Zarządzanie ryzykiem 

Kluczem do zarządzania ryzykiem związanym ze skargami online i komentarzami klientów jest aktywne, 

regularne monitorowanie odpowiednich witryn i wykorzystywanie ich na swoją korzyść. Posty mogą 

zwrócić uwagę na problemy, o których wcześniej nie byłeś świadomy, a niektóre z nich mogą oferować 

możliwość ulepszenia biznesu. Większość interesujących witryn można znaleźć za pomocą popularnych 

wyszukiwarek. Konsumenckie fora informacyjne i finansowe, takie jak Epinions.com czy Yahoo! 

Finanse obejmują własne zastrzeżone narzędzia wyszukiwania. Ogólnie rzecz biorąc, komentarz 

dotyczący marki można znaleźć metodami podobnymi do tych używanych do monitorowania nadużyć 

marki 

Zakopany skarb 

Wartość, jaką można uzyskać, gromadząc komentarze klientów w Internecie - szczególnie w przypadku 

marek przeznaczonych dla konsumentów - nie pozostała niezauważona przez przedsiębiorców 

internetowych. Niektóre fora internetowe są przeznaczone specjalnie dla klientów, którzy chcą 

podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi produktów lub usług z innymi. Strony skarg 

„wypełniają pustkę” - mówi Martin Petersen, dyrektor ds. Publicznych w Playtex Products. „Ludzie chcą 

dotrzeć do firm i nie wiedzą, jak to zrobić”. Firmy takie jak Intelliseek wyrosły, aby pomagać 

korporacjom w pozyskiwaniu opinii konsumentów i odpowiadaniu na posty, gdy jest to konieczne. 

Usługi monitorujące zwykle specjalizują się w informacjach zwrotnych od konsumentów lub 

komentarzach redakcyjnych, chociaż skuteczny program monitorowania będzie obejmował oba te 

elementy. W przypadku małych i średnich firm usługodawcy, tacy jak eWatch i Cyberalert, mogą pomóc 

w monitorowaniu wzmianek o markach w Internecie za pomocą ekonomicznych, zautomatyzowanych 

usług „wycinania”, które generują codzienne raporty i mogą kosztować zaledwie kilkaset dolarów 

miesięcznie. 

 „Niezadowoleni konsumenci to gorący towar w Internecie, gdzie a kilkanaście lub więcej witryn 

rywalizuje o to, by stać się wirtualną mydelniczką wybieraną przez dziesiątki tysięcy wściekłych 

klientów ”. 

 

Niezależnie od tego, czy monitorowanie odbywa się na miejscu, czy za pośrednictwem dostawcy, 

podejmowanie działań i aktywne przekazywanie odpowiedzi za pośrednictwem kanałów online 

pozwala firmie wykorzystać siłę marketingu wirusowego do wzmocnienia marki. Niezależnie od 

przyjętej przez firmę strategii sprzedażowej, gdy klienci są pod wpływem komentarzy online, może to 

skutkować utratą przychodów, w zależności od tego, na co są narażeni. Wpływ komentarza 

dotyczącego marki różni się w zależności od wielu czynników, takich jak charakter komentarza, 

postrzegany autorytet komentatora, temat lub przedmiot opinii, czas publikacji, logika lub siła 

komentarza, i inne czynniki jakościowe. Gdy komentarz online jest monitorowany, inteligencja może 

zostać wykorzystana do uniknięcia strat lub podjęcia działań, które przyniosą wzrost wartości. Chociaż 

każdy przypadek jest inny, potencjalne oszczędności mogą być ogromne. W przypadku negatywnego 

komentarza jednym ze sposobów oceny wpływu finansowego jest oszacowanie liczby klientów, którzy 

ostatecznie zmieniają zdanie i albo kupują gdzie indziej, albo wcale. Po oszacowaniu liczby utraconych 

klientów mnożysz przez średnią wartość klienta od początku śledzenia. Aby uzyskać znacznie bardziej 

ostrożne oszacowanie, możesz ograniczyć szkody do jednej transakcji i użyć średniej wielkości zakupu.  

Przykład pierwszy 



Pracownik dużej firmy programistycznej natrafia na internetowy post, w którym szczegółowo opisano 

lukę w zabezpieczeniach najnowszej wersji oprogramowania firmy. Dokładne sprawdzenie 

oprogramowania ujawnia, że nie ma żadnych luk w zabezpieczeniach, ale wyszukiwanie w Internecie 

ujawnia, że plotka pojawiła się już na kilku forach dyskusyjnych i grupach dyskusyjnych. Komentarz 

dodatkowo ujawnia, że z powodu niedawnego incydentu hakerskiego bezpieczeństwo jest postrzegane 

jako coraz ważniejszy czynnik w procesie podejmowania decyzji przez kupującego. Aby oszacować, ilu 

klientów producent oprogramowania może stracić z powodu tej plotki, firma zastosowała następujące 

obliczenia i założenia krok po kroku:  

Krok : Założenie 

1 : Liczba zidentyfikowanych negatywnych postów: 20 

2 : Średnia liczba klientów, którzy przeczytali każdy post: 10 000 

3 : Całkowita liczba potencjalnych klientów, którzy mają kontakt z pocztą = (1) x (2) = 200 000 

4 : Odsetek kupujących pod wpływem postów: 1%  

5 : Całkowita liczba utraconych klientów (3) (4) 2000 

6 : Średnia życiowa wartość klienta: 800 USD 

7  : Całkowity koszt = (5) x (6) = 1 600 000 USD 

Gdyby firma programistyczna aktywnie monitorowała komentarze online, wyniki mogłyby być znacznie 

inne. Firma programistyczna mogła zareagować, natychmiast kontaktując się z osobami, które 

opublikowały plotkę, zamieszczając zwięzłą odpowiedź w Internecie, a nawet rozpoczynając na czas 

kampanię promującą bezpieczeństwo produktu. W tym procesie twórca oprogramowania również 

odróżniałby się od konkurencji. W rezultacie plotki zostałyby stłumione, a firma mogłaby nawet zdobyć 

udział w rynku w branży o wartości 1,5 miliarda dolarów.  

Przykład drugi 

Menedżer marki linii konsumenckich produktów mleczarskich monitoruje komentarze online i 

stwierdza, że ekolodzy publikują negatywne stwierdzenia i fakty dotyczące ilości odpadów 

opakowaniowych, jakie generują produkty. Wydaje się, że źródło statystyk jest dobrze poinformowane 

i pokazuje, że odpady są nieproporcjonalne w stosunku do produktów konkurencji. Menedżer marki 

współpracuje z projektantami opakowań i znajduje akceptowalny dla obu stron sposób ograniczenia 

opakowań. Inicjatywa oszczędza na kosztach surowców, ogranicza dalsze protesty środowiskowe, a 

nawet zyskuje przychylność ekologów, co skutkuje niewielkim wzrostem udziału w rynku. 

PODSUMOWANIE 

Szybkość i zasięg środowiska online sprawia, że klient ma do dyspozycji ogromne ilości informacji, 

zarówno dokładnych, jak i błędnych. Zapewnia także odbiorców dla każdego, kto ma program. 

Właściciele marek powinni mieć świadomość, że: 

* Niepochlebne, złośliwe lub oszczercze wiadomości mogą szybko rozprzestrzeniać się w Internecie, 

powodując zamieszanie, wpływając na decyzje zakupowe i niszcząc wizerunek marki.  

* Sprytne organizacje czujnie monitorują środowiska internetowe, aby zachować świadomość 

kontekstu, w jakim pojawiają się ich marki.  



* Dzięki proaktywnemu monitorowaniu marki jesteś lepiej przygotowany do podjęcia środków 

zaradczych, które obniżą koszt reakcji i złagodzą szkody.  

* Monitorowanie użycia marki w Internecie może dodatkowo zmniejszyć ryzyko korporacyjne poprzez 

wykrywanie wycieków informacji, zagrożeń, bojkotów i procesów sądowych.  

* Analiza komentarzy klienta to okazja do zdobycia cennych informacji na temat produktów, opinii 

konsumentów i trendów rynkowych. 



Przekierowanie klientów 

Podstępne taktyki technologiczne, które kiedyś ograniczały się do gier i witryn dla dorosłych, teraz stały 

się głównym nurtem. W dzisiejszych czasach twoi konkurenci i inne firmy mogą odciągać klientów za 

pomocą własnych marek, a brak czujności korporacyjnej pozwolił na propagowanie takich praktyk niemal 

bez kontroli. Niektórzy projektanci stron internetowych udoskonalili sztukę wykorzystywania znaków 

towarowych innych dla własnego zysku. W rezultacie kupujący online mają do czynienia z bardziej 

natrętnymi i wyrafinowanymi taktykami „przechwytywania”. Istnieje wiele dowodów na tę praktykę. Czy 

podczas wpisywania słowa lub terminu w wyszukiwarce zauważyłeś, że nie zawsze uzyskujesz to, czego 

się spodziewałeś? A może popełniłeś kiedyś literówkę podczas wpisywania adresu internetowego i 

trafiłeś na stronę pornograficzną? Większość ludzi doświadczyła już szykanowania wszechobecnego w 

internecie, nawet jeśli nie zdawali sobie sprawy, dlaczego tak się dzieje. Taktyki stosowane przez 

projektantów stron internetowych w celu przekierowania klientów obejmują spamowanie i rażąco 

błędne oznaczanie „linków” po dosłowne przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika. Każdy aspekt 

korzystania z internetu przez klienta jest atakowany, ponieważ witryny agresywnie walczą o przychody. 

Pozostawione niezarządzane, nadużycia związane z marką odciągają klientów od zamierzonych miejsc 

docelowych, sieją spustoszenie w ich doświadczeniach i podważają wartość marki.  

Przechwytywanie klienta 

W Internecie ludzie mogą dotrzeć do celu na wiele sposobów. Trzy najczęstsze metody to użycie 

wyszukiwarki, kliknięcie łącza na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail albo bezpośrednie 

wprowadzenie docelowego adresu URL w przeglądarce. Wszystkie tewehikuły są atakowane, a sprytni 

programiści nieustannie wymyślają nowe sposoby chwytania klientów i manipulowania nimi, często 

kosztem popularnej marki.  

Cybersquatting 

Cybersquatting to rejestracja nazwy domeny, ponieważ jest pożądana dla strony trzeciej, która już 

prowadzi działalność gospodarczą pod tą nazwą. Jest to również forma nadużycia marki, która może 

wprowadzać klientów w błąd i odciągać uwagę. Przebiegłe strony wiedzą, że obecność marki w domenie 

może poprawić pozycję w wynikach wyszukiwania, pomóc zyskać zaufanie konsumentów, a czasami 

przyciągnąć odwiedzających szukających strony głównej prawdziwego właściciela marki. Przykład 

cybersquattingu miał miejsce, gdy firma pornograficzna „The Net” uruchomiła witrynę pod adresem 

www.foradodge.com, przyciągając znaczny ruch internetowy od internautów, których zamierzonym 

celem była mocno promowana witryna motoryzacyjna Chryslera www.4adodge.com. „Sieć wyraźnie 

wykorzystuje jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w przemyśle motoryzacyjnym do zarabiania 

pieniędzy na pornografii” - powiedział Chrysler w oświadczeniu. Inne strony zarejestrowane przez tego 

samego cybersquattera to www.cnn.net i www.nasa.com. Nierzadko zdarza się, że pochodne popularnej 

nazwy marki pojawiają się w tysiącach zarejestrowanych domen, z których większość nie jest w 

posiadaniu prawowitego właściciela marki. Zapytanie w wyszukiwarkę domen pokazuje, że na przykład 

nazwa marki Toyota jest obecna w ponad 5000 zarejestrowanych domenach, a AOL pojawia się w około 

12 500. Niektóre z tych domen mogły zostać zarejestrowane dzięki błogosławieństwu właściciela marki, 

ale większość nie. Cybersquatting może również obejmować rejestrację marki przez osobę trzecią w innej 

domenie najwyższego poziomu niż oficjalna strona, na przykład .net, .com lub .org. Często przytaczanym 

przykładem jest sytuacja, w której ludzie szukający witryny rządu USA www.whitehouse.gov omyłkowo 



wchodzą na www.whitehouse.com i trafiają na stronę dla dorosłych lub www.whitehouse.net, która jest 

witryną parodystyczną. 

VERIZON 

Kiedy Bell Atlantic i GTE połączyły się, tworząc Verizon Communications, firma próbowała zyskać 

przewagę nad cyberprzestępcami, rejestrując ponad 500 nazw domen w celu ochrony swoich marek. 

Pomimo tych wysiłków, w ciągu czterech tygodni od połączenia, 400 domen zostało zarejestrowanych 

przez osoby z zewnątrz pod nazwą Verizon lub jedną z jej innych marek. Jedną z takich stron była 

www.verizonreallysucks. com, który zawiera zniekształcone logo i reklamuje się jako „Oficjalna witryna 

internetowa Verizon Grievances. . . miejsce, w którym klienci i pracownicy Verizon mogą zgłaszać swoje 

skargi ”.” „Ogólnie rzecz biorąc, mamy do czynienia z przypadkami, w których staramy się chronić 

naszych klientów przed oszustwami i nieporozumieniami konsumentów lub [przed] osobami, które w 

inny sposób po prostu kradną nasze brand to przekierowanie ruchu '' w celach komercyjnych - mówi 

Sarah Deutsch, wiceprezes i wspólnik prawny w Verizon. 

Literówka – piractwo 

Każdy od czasu do czasu popełnia literówkę lub błąd w pisowni, a wersje nazw marek zawierające 

literówki stanowią znaczny ruch. Niektóre z bardziej podstępnych witryn wykorzystują te pomyłki, aby 

odciągać klientów. Typo-piractwo lub typo-squatting to praktyka polegająca na rejestrowaniu nazw 

domen, które składają się z popularnych znaków towarowych z drobnymi błędami typograficznymi, w ten 

sposób przechwytując ruch od użytkowników, którzy nieumyślnie wpisują nazwę domeny docelowej. Na 

przykład wydawcy katalogu Spiegel złożyli skargę na przedsiębiorcę, który zarejestrował błędnie napisane 

speigels.com, spiegals.com i spiegles.com, z których wszystkie przenosiły użytkowników do witryn 

oferujących muzyczne płyty CD lub automatyczne sekretarki. Tego typu nadużycia doświadczają 

większość popularnych marek. Na przykład użytkownicy, którzy przypadkowo dodadzą dodatkowy t do 

Hyatt.com, zostaną automatycznie przekierowani na stronę pornograficzną. Nieumyślne wpisanie 

dodatkowej litery n na JCPenney.com wyśle niczego niepodejrzewającego klienta do internetowego biura 

podróży, podobnie jak dodanie dodatkowego r do Marriott.com. Jako inny przykład, biuro podróży 

oferujące zniżki przyciągało odwiedzających za pośrednictwem podmiotów stowarzyszonych, które 

zarejestrowały domeny związane z piractwem literackim, co przekierowywało klientów do własnej 

witryny internetowej tego agenta. Biuro podróży zarządza teraz swoimi sprawami poprzez sieć 

afiliacyjną, która zabrania takich praktyk. Przykłady domen związanych z literaturą piracką 

zarejestrowanych w witrynie ze zniżkami turystycznymi obejmują:  

*  sheroton.com 

*  aavis.com 

*  alamocarrental.com 

*  travekocity.com 

*  brithishairways.com 

*  wwwmytravelco.com 

*  heaptickets.com 



*  dollarrent.com 

*  travleosity.com 

*  americanairlnes.com 

*  ryonair.com 

*  wwwradisson.com 

*  wwwnwa.com 

*  wyndamhotels.com 

Inną popularną sztuczką związaną z typo-piractwem jest rejestrowanie domen, które przechwytują ruch 

od osób, które nieumyślnie pomijają „kropkę”, która zwykle występuje po stronie www lub poprzedza 

com, net lub org. Oprogramowanie zinterpretuje to jako część nazwy domeny, a następnie doda kolejny 

www przed wpisanym. Wynik może wyglądać tak, jak wwwqwest.net lub wwwqwest.com, które były 

witrynami zarejestrowanymi dla osób bez widocznego, uzasadnionego związku z Qwest Communications. 

Administracja nazwami domen 

Atakowanie cyberprzestępców i typo-piratów na świecie nie jest prostym zadaniem. Wprowadzenie 

nowych domen najwyższego poziomu (TLD), takich jak .us, .info i .biz, komplikuje zarządzanie nazwami 

domen. Oprócz tych ogólnych domen TLD (gTLD) istnieją setki indywidualnie administrowanych domen 

kodowych krajów (ccTLD), które jeszcze bardziej utrudniają sprawę. (Lista domen gTLD i ccTLD znajduje 

się w Dodatku A w celach informacyjnych). Przykłady domen ccTLD to .de dla witryn zarejestrowanych w 

Niemczech i .jp dla witryn zarejestrowanych w Japonii.  

Międzynarodowe korporacje, które posiadają tysiące domen, toczą nieustanną walkę z nadużyciami 

marki na froncie nazw domen. Ten wysiłek może być czasochłonny i złożony, ponieważ spory mogą 

podlegać wielu jurysdykcjom międzynarodowym. Ze względu na chaos związany z nazwami domen 

stanowisko „administrator nazwy domeny” staje się coraz bardziej powszechne w dużych firmach. Te 

osoby są na ogół odpowiedzialne za utrzymanie niezbędnych rejestracji i zwalczanie cybersquattingu w 

firmie. W przypadkach, w których partnerzy nie są zaangażowani, naruszenia nazw domen, takie jak 

cybersquatting i typo-piractwo, są również często rozwiązywane poprzez pisma o zaprzestaniu 

działalności. Komunikat zawiera prośbę o przeniesienie własności domeny i może oferować zwrot opłaty 

rejestracyjnej właściciela witryny. Zawiadomienie o zaprzestaniu działalności może zostać przesłane 

pocztą e-mail lub tradycyjnymi metodami pocztowymi, a wskaźniki sukcesu na ogół przekraczają 90 

procent. W rzadkich przypadkach, gdy to podejście nie jest skuteczne, można zastosować arbitraż w celu 

rozwiązania problemu.  

Arbitraż . Aby pomóc w rozwiązaniu problemu związanego z cybersquattingiem, Internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers (ICANN) przyjęła w 1999 r. Jednolitą politykę rozstrzygania sporów 

dotyczących nazw domen (UDRP). Jeśli właściciele marek uważają, że są ofiarami nadużyć, UDRP zezwala 

osobom składającym skargę sprawa z dostawcą usług rozstrzygania sporów, takim jak Światowa 

Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO).  



W wyniku arbitrażu nazwa domeny może zostać unieważniona lub przeniesiona, bądź pozwany może 

zachować nazwę domeny. Według WIPO do czynników, które kierują decyzjami arbitrów należą:  

*  Czy nazwa domeny jest identyczna lub łudząco podobna do znaku towarowego lub znaku 

usługowego, do których skarżący ma prawa 

*  Czy respondent ma jakiekolwiek prawa lub uzasadnione interesy w nazwie domeny (np. Legalnie 

oferuje towary i usługi pod tą samą nazwą)  

*  Czy nazwa domeny została zarejestrowana i jest używana w złej wierze  

Niestety, chociaż WIPO zaczęło świadczyć usługi rozstrzygania sporów dla niektórych ccTLD, wiele z nich 

nie przyjęło zasad UDRP. Wytropienie przestępców może być również trudne, ponieważ wiele rejestrów 

domen najwyższego poziomu nie ma skutecznych procesów potwierdzających, czy informacje podane w 

momencie rejestracji są dokładne. Arbitraż okazał się skutecznym podejściem do ochrony marki dla 

niektórych firm. Jedną z firm, która skorzystała z arbitrażu, jest The Dream Merchant, właściciel słynnej 

marki Cirque du Soleil. Sporną domeną była cirquedusoliel.com, która jest podobna do marki Cirque du 

Soleil (różnica polega na transpozycji liter e oraz i). Sporna nazwa domeny wskazywała na pornograficzną 

witrynę internetową zatytułowaną „Tina’s Free Live Cam”. W 2003 r. National Arbitration Forum 

stwierdziło, że domena została zarejestrowana w złej wierze, a nazwa domeny została przeniesiona do 

The Dream Merchant. Google odniósł podobny sukces, rzucając wyzwanie właścicielowi Googel.com. 

Istnieje wiele usług związanych z cybersquattingiem i nazwami domen, które zostały uruchomione, aby 

ułatwić zarządzanie całym procesem. Rejestratorzy nazw domen, tacy jak VeriSign, Register.com i inni, 

oferują szereg ekonomicznych rozwiązań, które pomagają firmom monitorować rejestrację domen, 

zwalczać cyberprzestępców i monitorować inne rodzaje nadużyć związanych z marką. 

Sieć hoteli broni swoich domen 

Czołowa międzynarodowa grupa hotelarska zidentyfikowała wielu cyberprzestępców, w tym szereg 

konkurencyjnych stron turystycznych i hotelowych. Aby rozwiązać ten problem, grupa hotelowa 

wyznaczyła jedną osobę w biurze radcy prawnego, która miała wziąć odpowiedzialność za działania na 

podstawie zebranych informacji. Osoba ta, między innymi, przegląda wszystkie dostarczone witryny, aby 

ocenić, czy grupa hoteli ma jakiekolwiek wcześniej istniejące relacje. Jeśli nie, z witryną kontaktuje się 

zewnętrzny prawnik, który wysyła wydrukowany list na papierze firmowym zewnętrznej kancelarii. 

Korespondencja prosi właściciela witryny o przeniesienie własności domeny do grupy hoteli. Jeśli istnieje 

relacja partnerska między grupą hotelową a sprawcą, kwestią zajmuje się rozwój biznesu. Chociaż 

komunikacja jest mniej formalna, kierunek jest jasny i, w stosownych przypadkach, przytacza 

odpowiednie postanowienia umowy partnerskiej. W większości przypadków grupa hotelowa zwraca 

koszty rejestracji. Do tej pory wszystkie zidentyfikowane witryny z wyjątkiem dwóch przeniosły własność 

domeny na grupę hoteli. Grupa hotelowa skorzystała z możliwości prawnych w procesie mediacji ICANN 

(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) w odniesieniu do dwóch pozostałych witryn.  

Manipulacja wyszukiwarkami  

Wyszukiwarki czasami zwracają pozornie przypadkowe, nieistotne strony. Słabe wyniki wyszukiwania są 

często spowodowane taktyką „przekierowania ruchu” lub „optymalizacji wyszukiwania” - 

nieautoryzowanym włączeniem popularnych znaków towarowych do elementów projektu witryny w celu 

oszukania wyszukiwarek i zwiększenia liczby odwiedzających. To cyfrowy odpowiednik wieszania 



popularnych logo i sloganów poza sklepem, aby nakłonić kupujących do wejścia do środka. W wyniku 

manipulacji wyszukiwarkami badania wykazały, że prawie jeden na pięciu użytkowników wyszukiwarek 

nigdy nie dociera do zamierzonego celu. Ponieważ znaczny procent populacji online korzysta z 

wyszukiwarek do nawigacji, przekierowanie klientów stanowi poważny problem dla każdej firmy o 

uznanej marce. Wyszukiwarki działają na zasadzie wysyłania „pająków” lub „robotów indeksujących” 

oprogramowania, które odwiedzają strony internetowe w celu pobrania i zindeksowania treści online. 

Gdy użytkownik wprowadza wyszukiwane słowa, wyszukiwarka analizuje swoją bazę danych, aby 

określić, które witryny są najbardziej odpowiednie dla zapytania użytkownika. Aby przyciągnąć większy 

ruch, projektanci witryn internetowych stosują szereg sztuczek i taktyk, aby zoptymalizować ich 

umieszczanie w wynikach wyszukiwania, tworząc wrażenie, że mają treść odpowiadającą popularnym 

wyszukiwanym hasłom, nawet jeśli nie.  

Chociaż żadna wyszukiwarka nie jest idealna, najpopularniejsze z nich zwykle odfiltrowują nieistotne 

wyniki. Utrzymanie akceptowalnego poziomu trafności w najlepszych wynikach wyszukiwania to ciągła 

walka - wymaga wysoce zaawansowanych algorytmów, które nieustannie ewoluują, aby być o krok przed 

sprytnymi projektantami stron internetowych, którzy nieustannie próbują zoptymalizować położenie 

swojej witryny. Tylko najlepsze wyszukiwarki mają zasoby, aby skutecznie powstrzymać tego rodzaju 

manipulacje. Niestety, w Internecie wciąż istnieje wiele nieskomplikowanych portali. Niektóre z tych 

drugorzędnych wyszukiwarek przyciągają duży ruch i można nimi manipulować. Chociaż czasami witryna, 

której dotyczy naruszenie, może być niewinna, a projektanci stron internetowych nie są świadomi 

konsekwencji ich wykroczenia, przekierowanie ruchu jest również powszechną, agresywną taktyką 

celowo stosowaną przez konkurentów w celu kradzieży klientów. Jeżeli konkurent z powodzeniem 

zastosuje taką taktykę, przekierowany klient może zdecydować się na przejście na ofertę konkurencyjną - 

choćby tylko dlatego, że już tam jest i jest to wygodniejsze. Niestety, strony pornograficzne należą do 

najbardziej agresywnych i wyrafinowanych przestępstw, jeśli chodzi o manipulowanie wyszukiwaniami. 

Podczas gdy przekierowani klienci są skłonni rozpoznać, kiedy witryna nie jest w rzeczywistości 

powiązana z Twoją marką, prawdopodobnie nie jest częścią starannie przygotowanej obsługi klienta, aby 

przeglądali witrynę pornograficzną. Ostatecznie klient, który napotka Twoją markę w pozornie 

niestowarzyszonej witrynie, może po prostu poczuć się sfrustrowany i zrezygnować. Trwa walka między 

wyszukiwarkami, które walczą o dostarczanie odpowiednich wyników, a agresywnymi projektantami 

stron internetowych, którzy dążą do wyższych pozycji na listach. Niektóre z bardziej powszechnych 

sztuczek, które zostały z powodzeniem wykorzystane do optymalizacji fałszywego umieszczania witryny 

w wynikach wyszukiwania, obejmują niewidoczne i widoczne umieszczanie, fałszowanie i płatne 

umieszczanie.  

Niewidzialne wysiewanie. Najpopularniejszą taktyką optymalizacji pod kątem wyszukiwarek jest ukryte 

„wysiewanie” treści w celu uzyskania jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania. Obejmuje to 

nieautoryzowane włączanie zastrzeżonych treści, popularnych nazw marek, fraz lub innych słów 

kluczowych (niezwiązanych z widoczną treścią witryny) w niewidocznych elementach strony, takich jak 

metatagi i niewidoczny tekst, w tym tekst ukryty dzięki niewielkim różnicom w cieniowaniu kolorów. 

Chociaż nie jest to od razu widoczne, a nawet aż tak skuteczne, pozostaje to powszechnym nadużyciem 

praw własności intelektualnej wobec najlepszych marek 

Widoczne wysiewanie. Bardziej rażącym nadużyciem jest wysiewanie widocznego, nieistotnego tekstu w 

celu optymalizacji ruchu z wyszukiwarek. Obejmuje to nieautoryzowane wykorzystanie zastrzeżonych 

treści, popularnych nazw marek, sloganów, logo itp. W widocznych elementach strony, takich jak tytuł, 



adres URL lub tekst. Taka praktyka może być szkodliwa dla kupujących szukających w sieci wiodących 

marek, ponieważ obejmuje również deklarowane powiązania i możliwość skojarzenia tych marek z 

treściami budzącymi zastrzeżenia. Obecność marki może wahać się od wyeksponowanej ekspozycji do 

umieszczenia na samym dole strony, gdzie użytkownicy raczej nie zobaczą jej.  

Podszywanie się. Bardzo agresywne i wyrafinowane witryny czasami wykorzystują „fałszywe” strony do 

optymalizacji ruchu w wyszukiwarkach. Większość odmian podszywania się opiera się na zasadzie 

„maskowania” lub pokazywania robotom wyszukiwarek treści, które różnią się od tego, co widzi 

użytkownik odwiedzający tę samą witrynę. Fałszywe strony mogą przybierać różne formy, w tym strony 

„przejściowe” lub „docelowe”. Są to strony, które zawierają linki do „prawdziwej” witryny, ale są 

zaprojektowane tak, aby odpowiadały określonym wyszukiwanym hasłom i wyszukiwarkom. 

Odwiedzający zwykle nie widzi zawartości tych stron, ponieważ po pobraniu strony, osoba jest 

automatycznie przekierowywana do innej lokalizacji. Niektóre witryny mogą posunąć się nawet do treści 

typu „page-jack”, co ma miejsce, gdy przestępcy kopiują całą stronę z popularnej witryny i wklejają ją na 

własnej stronie. Jedno zaawansowane podejście do podszywania się nosi nazwę „spamowania 

internetowego”. Spamowanie internetowe ma miejsce, gdy projektanci kopiują stronę internetową i 

osadzają kod, który kieruje roboty wyszukiwarek do ponownego odwiedzania duplikatu każdego dnia, ale 

bez buforowania (tj. Przechowywania) strony. Fałszywe strony internetowe udające legalne witryny 

pojawiają się następnie wyżej w wynikach wyszukiwania. Innym powszechnym podejściem jest 

„spamowanie linkami”, w ramach którego projektanci stron internetowych tworzą setki, a nawet tysiące 

fałszywych witryn prowadzących do tej samej strony. Ta praktyka jest stosowana w celu oszukania 

wyszukiwarek, które oceniają liczbę linków lub zawartość stron zawierających linki do witryny podczas 

określania trafności.  

Zarządzanie problemami z rozpowszechnianiem i fałszowaniem. 

Menedżerowie marki często wysyłają listy do niepowiązanych stron trzecich, używając logo lub nazw 

marek na różne sposoby, które grożą odwróceniem uwagi klientów. W tych listach z szacunkiem pytamy, 

czy te witryny mają już istniejące umowy na używanie znaków towarowych lub wyświetlanych logo. Jeśli 

tego nie zrobią, strony trzecie są proszone o usunięcie logo lub nazwy marki. Gdy strony, z którymi się 

kontaktują, mają formalną umowę, są proszone uprzejmie listownie, aby poprawić niewłaściwe 

przedstawienie marki. Niektóre firmy decydują się na wysyłanie do takich witryn kopii swoich wytycznych 

internetowych. Często korporacyjne działy prawne angażują się tylko wtedy, gdy strona trzecia nie 

odpowiada. Chociaż wskaźniki zgodności znacznie się różnią, w zależności od branży i konkretnego 

problemu, witryny bez wcześniejszych umów są umiarkowanie mniej responsywne. Witryny, które mają 

obowiązujące umowy, zazwyczaj szybko rozwiązują problem. Duża firma farmaceutyczna stosuje 

dotychczasową metodologię bardzo skutecznie chronił marki swoich produktów przed 

wykorzystywaniem do odwracania uwagi klientów. Incydenty, które traktują priorytetowo, to 

niewidoczne rozsiewanie treści w metatagach i nadużywanie logo. Przestępcami o najwyższym 

priorytecie są nieautoryzowani dystrybutorzy lub witryny internetowe promujące ziołowe alternatywy 

dla marek leków firmy. Ta firma farmaceutyczna najpierw potwierdza, że witryna nie jest legalnym 

dystrybutorem jej leku. Po upewnieniu się, że witryna narusza prawa, zespół prawny wysyła 

rejestrującemu witrynę pismo o zaprzestaniu działalności faksem i listem poleconym. Około 90 procent 

zgłoszonych witryn spełnia żądanie usunięcia nazwy produktu w ciągu miesiąca od powiadomienia. W 

przypadku dystrybucji ziołowych zamienników swoich produktów firma farmaceutyczna składa 



zamówienie na produkt i analizuje je, aby upewnić się, że zastrzeżony związek chemiczny we własnych 

produktach nie jest używany. 

Płatne miejsce docelowe 

Większość wyszukiwarek oferuje obecnie płatne umieszczanie lub linki sponsorowane, znane również 

jako „płać za grę”, gdzie pobierają opłatę za zagwarantowanie widocznego wyświetlenia lub wyższą 

pozycję w wynikach dla określonych wyszukiwanych haseł, w tym nazw marek. Często te płatne miejsca 

docelowe są wyświetlane w innym miejscu niż bezpłatne wyniki, chociaż często są one pierwszą rzeczą, 

jaką widzą użytkownicy wyszukujący po wyświetleniu zwracanych zapytań. Wiele wiodących 

wyszukiwarek zleca licytację i proces składania ofert firmom, takim jak Overture Services, Google czy 

Findwhat.com (które połączyły się z europejską siecią reklamową typu pay-per-click). w 2003). Szybkie i 

szerokie rozpowszechnienie płatnych reklam za pośrednictwem miejsc docelowych stworzyło zupełnie 

nowy problem z zarządzaniem marką, ponieważ marki i slogany są jednymi z najpopularniejszych 

wyszukiwanych haseł, na które składają oferty firmy, niezależnie od tego, czy mają do tego prawo. Firmy 

oferujące płatne miejsca docelowe prowadzą rodzaj wirtualnej aukcji, podczas której lista licytanta z 

najwyższą ofertą pojawi się w odpowiedzi na zapytanie dotyczące tej marki. Śledzenie, kto licytuje Twoją 

markę, jest wyzwaniem, ponieważ rośnie liczba płatnych miejsc docelowych, a odmiany pojedynczej 

marki są praktycznie nieograniczone. Na przykład ktoś, kto próbuje zarządzać marką Hyatt, może znaleźć 

konkurentów i biura podróży oferujące zniżki na następujące nazwy:  

*  Hotele Hyatt 

*  Rezerwacja Hyatt 

*  Rezerwacje Hyatt 

*  Zniżka Hyatt 

*  Hyatt Regency 

*  Witryna internetowa firmy Hyatt 

*  Wakacje w Hyatt 

*  Hyatt Atlanta 

*  Hyatt New York 

*  Hyatt Minneapolis itp.  

Czy zauważyłeś, że podczas wyszukiwania wyszukiwarka wyświetla również konwencjonalne banery lub 

reklamy multimedialne produktu związanego z wyszukiwanymi hasłami? Oprócz płatnego lokowania, 

niektóre wyszukiwarki sprzedają bardziej konwencjonalne reklamy, które są wyświetlane w odpowiedzi 

na konkretne zapytania użytkowników, w tym znaki towarowe. Czasami wyszukiwanie nazwy marki 

wywołuje konkurencyjną reklamę, co zostało skutecznie zakwestionowane w sądach przez firmy takie jak 

Estee´ Lauder. Jeśli musisz podjąć działania przeciwko stronie trzeciej, która kupuje miejsce docelowe w 

wyszukiwarkach lub reklamy w odpowiedzi na zapytania dotyczące Twojej marki, możesz zastosować 

kilka podejść. Pierwsza opcja to wzięcie sprawy z firmą sprzedającą reklamy. Niektóre firmy reagują 



szybciej niż inne. Na przykład Google zabrania tego typu nadużyć, a także usuwa reklamodawców, którzy 

nie utrzymują wystarczająco wysokiego współczynnika klikalności. Drugą możliwością jest skierowanie 

sprawy bezpośrednio do oferenta. Jest to szczególnie skuteczne, jeśli oferent jest partnerem lub 

dystrybutorem. Aby uniknąć nieporozumień, zasady i procedury dotyczące płatnego stażu powinny być 

zawarte w internetowych wytycznych partnerów. Jeśli wszystkie inne podejścia zawiodą, masz do 

dyspozycji dwie inne opcje:  

1. Zapłać „okup” i utrzymaj najwyższą stawkę za własne znaki towarowe. Zwróć uwagę, że to podejście 

może być mniej kosztowne, jeśli wykluczasz partnerów z procesu składania ofert.  

2. Zasięgnij porady w sprawie działań prawnych przeciwko oferentowi lub firmie ułatwiającej nadużycie. 

Oprogramowanie reklamowe 

Firmy takie jak The Gator Corporation i WhenU wywołały jeszcze więcej kontrowersji, udostępniając 

środki, za pomocą których firmy mogą reklamować się osobom odwiedzającym witryny konkurencji. 

Gator i WhenU oferują darmowe narzędzia, które użytkownicy mogą pobrać na swoje komputery, które 

zapewniają usługi, takie jak e-portfele, zegary cyfrowe lub paski pogodowe. W zamian za udostępnienie 

użytkownikom tych narzędzi firmy zastrzegają sobie prawo do wyświetlania reklam, gdy ich użytkownicy 

poruszają się po Internecie. Reklamy są wyświetlane użytkownikom po otwarciu nowego okna na górze 

oglądanej strony. Jednym z powodów, dla których oprogramowanie reklamowe wzbudziło tak wiele 

kontrowersji, jest fakt, że firmy oferujące te narzędzia często sprzedają reklamy bezpośredniemu 

konkurentowi witryny, w której jest wyświetlana. Na przykład komputer z oprogramowaniem 

WeatherCast firmy WhenU może uruchomić reklamę Delta Airlines, gdy jeden z 20 milionów ich 

użytkowników odwiedza sekcję rezerwacji w witrynie Southwest Airlines. Użytkownik, który ma zamiar 

dokonać rezerwacji na Southwest, może zobaczyć ogłoszenie i zamiast tego zdecydować się na zbadanie 

sprawy Delta. Celując w kogoś, kto zamierza dokonać zakupu od konkurenta, praktyka ta może odciągnąć 

dużą liczbę klientów.  

Wskazówka: monitorowanie, kto reklamuje się w Twojej witrynie, jest stosunkowo łatwe pobierz 

oprogramowanie reklamowe i okresowo przeglądaj własną witrynę internetową.  

United Parcel Service pozwał Gator za wyświetlanie reklam FedEx użytkownikom odwiedzającym witrynę 

UPS. InterContinental Hotels Group, PLC, również pozwała Gator, powołując się na naruszenie praw 

autorskich i znaków towarowych, nieuczciwą konkurencję i włamanie do komputera. Terence Ross, 

partner w biurze DC firmy Gibson, Dunn & Crutcher z siedzibą w Los Angeles, uważa, że Gator narusza 

prawo autorskie, ponieważ „zmienia zamierzony wygląd ich witryn wydawców i firma skutecznie tworzy 

nieautoryzowane prace pochodne - strona internetowa z wyskakującą reklamą ''. Mówi również, że 

wyskakujące reklamy uruchamiane przez oprogramowanie Gator naruszają ustawę Lanham, która jest 

federalnym prawem dotyczącym znaków towarowych, ponieważ widzowie mogą błędnie sądzić, że 

reklamy są powiązane z witryną.  

„Gator sprzedaje reklamy na stronach internetowych, które nie są ich własnością, robiąc to bez 

upoważnienia, a następnie do kieszeni zysków z tej sprzedaży. ” - Terence Ross, prawnik zajmujący się 

prawem autorskim.  

Chociaż nie wszyscy zgadzają się z interpretacją modelu biznesowego Gator przedstawioną przez Rossa, 

nikt nie kwestionuje tego, że jego praktyki są agresywne i kontrowersyjne. Pomimo potencjalnych 



implikacji prawnych i trwających postępowań sądowych korzystanie z tych reklam jest powszechne i 

stanowi rażący manewr w celu kradzieży klientów. Oprócz pozywania, opcje zarządzania tą kwestią są 

bardzo podobne do tych, które masz do dyspozycji w przypadku płatnego stażu. Możesz rozwiązać 

problem, kupując firmę lub ułatwiając reklamę. Niektórzy reklamodawcy mogą nawet nie zdawać sobie 

sprawy, jak działają te bezpłatne narzędzia i przestaną używać ich do marketingu docelowego, gdy się 

dowiedzą. Na przykład, kiedy The New York Times Company dowiedział się, że jego reklamy były 

wyświetlane w witrynach konkurencji bez zgody wydawcy witryny, zaprzestał tej praktyki. Inne firmy 

wykorzystują technologię do zwalczania tego problemu i opracowały oprogramowanie, które może 

wykryć, czy osoby odwiedzające ich witryny mają na swoim komputerze programy takie jak Gator. 

Możesz także wykupić wyjście, choć może to być kosztowne. Firma Extended Stay America, Inc. 

zauważyła w pismach sądowych, że jeśli firma kupi kampanię reklamową z Gator, może uniknąć 

wyskakujących reklam we własnej witrynie za kwotę przekraczającą 50 000 USD.  

Błędnie oznaczone linki  

Niektórzy ludzie wolą poruszać się po Internecie, przechodząc z jednej witryny do drugiej za pomocą 

hiperłączy. Witryny celowo będą nieprawidłowo oznaczać linki, aby skierować odwiedzającego do 

miejsca innego niż miejsce, do którego się udaje. Ta praktyka jest częstsza niż większość ludzi zdaje sobie 

sprawę i jest kolejnym sposobem, w jaki nieetyczne witryny czasami wykorzystują wartość zaufanej 

marki na własną korzyść. Większość firm stosuje takie samo podejście do tych witryn, jak w przypadku 

witryn niepowiązanych, które używają logo lub umieszczają w swojej witrynie marki. Firma zwraca się do 

serwisu o niezwłoczne naprawienie sytuacji. Wskaźniki sukcesu są podobne do innych taktyk 

przekierowania klientów.  

Niezamówione wiadomości e-mail 

Badania pokazują, że spam stanowi obecnie ponad dwie trzecie ruchu pocztowego, a ilość niechcianej 

poczty elektronicznej nadal rośnie. E-mail jest łatwy w użyciu i tani w wysyłaniu. Niekontrolowana 

dystrybucja i niskie koszty zaowocowały dużą liczbą wiadomości, która kwaśnie klientów i marnuje ich 

czas. Jupiter Research szacuje, że do 2007 r. Internauci mogą spodziewać się około 3 800 niechcianych 

wiadomości rocznie. Taktyki stosowane do wysyłania niechcianych komercyjnych wiadomości e-mail 

stają się coraz bardziej wyrafinowane, ponieważ spamerzy walczą o przechytrzenie filtrów 

zaprojektowanych do zatrzymywania spamu przed skrzynką pocztową. Podobnie jak w przypadku witryn 

internetowych, poczta elektroniczna okazała się rajem dla oszustów. E-mail służy również jako lejek, 

który przyciąga konsumentów do podejrzanych witryn internetowych, których nie można znaleźć w inny 

sposób. Niektóre e-maile wymagają transakcji za pośrednictwem innych kanałów, w tym telefonu, faksu 

lub amerykańskiej poczty.  

„Spam stał się przestępczością zorganizowaną w Internecie”.  

Nadużywanie marki szerzy się w niechcianej poczcie Oszuści i nieznane przedsiębiorstwa znajdują silną 

markę, która może pomóc im w ustaleniu poczucia legitymacji. Prawie każda duża marka jest 

wykorzystywana przez spam i pozostaje jednym z najtrudniejszych do monitorowania i obrony przed 

nadużyciami.  

Utrzymanie klienta  



Przemysł pornograficzny od dawna uważany jest za technologię „kryształowej kuli”, a przyjęcie przez 

główny nurt taktyki znanej jako „tarło” pokazuje, że to powiedzenie jest nadal aktualne. Jako produkt 

uboczny branży pornografii internetowej, spawnowanie wiąże się z automatycznym uruchamianiem 

nowych okien przeglądarki lub otwieraniem ukrytych okien „ukradkowych” po wejściu na stronę lub 

opuszczeniu jej albo z opóźnieniem. Reklamy pop-up i pop-under zostały powszechnie przyjęte jako 

nieco mniej uciążliwa odmiana tej irytującej taktyki. Te interaktywne reklamy przyjmują wiele różnych 

form, czasami zawierają klipy wideo i dźwiękowe jako reklamodawcy objąć format multimedialny. Ta 

praktyka różni się od praktyki firm takich jak Gator, ponieważ reklamy są umieszczane i uruchamiane 

przez właściciela witryny. W przypadku nadużywania technologii reklama przekracza granicę. W 

niektórych przypadkach projektanci witryn osadzają kod, który wielokrotnie uruchamia dziesiątki nowych 

okien przeglądarki szybciej, niż klient może je zamknąć, skutecznie przejmując kontrolę nad ekranem 

komputera użytkownika. Ta taktyka jest często używana w połączeniu z drugą sztuczką zwaną „pułapką 

na myszy”. Wychwytywanie myszy to internetowy odpowiednik zamykania drzwi za klientem, aby nie 

mógł opuścić strony internetowej. Strony naruszające zasady często zastawiają pułapkę, manipulując 

przyciskami „wstecz” lub „historii” przeglądarki, aby uniemożliwić kupującemu opuszczenie witryny, lub 

dezaktywując funkcje „wyjścia” lub „zamknięcia” przeglądarki. Pułapka na myszy to kolejny produkt 

branży porno online, który staje się coraz bardziej powszechny. „Myślę, że to zło” - mówi Donna 

Hoffman, profesor na Uniwersytecie Vanderbilt specjalizująca się w marketingu online i zachowaniach 

konsumentów. „Myślą: „Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zatrzymać użytkowników w 

naszej witrynie”. To więcej niż irytujące, jest obraźliwe. brak widocznej ramki lub elementów sterujących. 

Jedynym sposobem opuszczenia witryny przez klienta jest kliknięcie przycisku w reklamie, aby 

zaakceptować ofertę, pobrać oprogramowanie lub poprosić o dalsze informacje. W innych przypadkach 

przyciski „zakończ” lub „odrzuć” faktycznie działają jako przyciski „zaakceptuj”. Strony typu 

„Przekierowanie”, czyli strony, które natychmiast przekierowują użytkownika na inną stronę, mogą 

również służyć do powstrzymywania użytkownika przed opuszczeniem witryny. Strony przekierowujące 

są czasami obecne w uzasadnionych celach, takich jak równoważenie obciążenia lub wysyłanie 

odwiedzających do wersji witryny obsługującej region geograficzny odwiedzającego. Przekierowania są 

uważane za pułapki myszy, gdy witryna pomija dobrą etykietę projektową i umożliwia stronie 

przekierowania wejście do historii przeglądarki, skutecznie blokując kupującego przed wycofaniem się z 

witryny. Inna odmiana pułapki myszy ma miejsce, gdy kupujący naciska przycisk Wstecz i zostaje wysłany 

w niewłaściwe miejsce, za co przestępca może pobrać opłatę za polecenie. Podczas gdy kupujący 

uważają, że kierują się w stronę wyjścia, w rzeczywistości kierują się do drzwi do innego sklepu.  

„Konsumenci są narażeni na coraz bardziej wyrafinowane i agresywne techniki w Internecie, które 

odwracają uwagę kupujących i przekształcają ruch w przychody ”.  

Wreszcie, niektóre witryny próbują zatrzymać kupujących w witrynie, „umieszczając w ramkach” okno 

przeglądarki, gdy przeglądają treści z innych domen. Ramka jest widoczna dla użytkownika jako 

internetowa wersja funkcji obrazu w obrazie dostępnej w niektórych modelach telewizorów. „Ramka” 

jest czasami widoczna dla celów budowania marki, ale bardziej przebiegłe witryny celowo ją ukrywają, 

aby kupujący myśleli, że opuścili witrynę, podczas gdy w rzeczywistości wciąż na niej są, ale w osobnej 

ramce. Takie postępowanie jest nie tylko niewygodne, ale może zagrozić prywatności kupujących i 

narazić ich na większe ryzyko oszustwa lub kradzieży tożsamości. Następstwem kadrowania jest 

„wstawianie”, w którym wybrane fragmenty treści, takie jak obrazy, są „wypożyczane” i wyświetlane z 



innej witryny. Chociaż inlining ma wiele uzasadnionych zastosowań, może być również używany jako 

sposób na wykorzystanie treści chronionych prawem autorskim bez zezwolenia.  

FTC powstrzymuje oszustwa polegające na przejęciu Internetu  

Rząd USA pomógł zniechęcić do nikczemnych taktyk technologicznych, we wszystkich ich przejawach, 

niemal natychmiast po ich pojawieniu się w Internecie. W swojej setnej akcji organów ścigania 

wymierzonej w oszustwa w Internecie Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych (FTC) zwróciła 

się do sędziego Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych o powstrzymanie oszustwa internetowego 

wykorzystującego „przechwytywanie stron”' i „łapanie myszy" aby wabić ludzi do sieci stron 

pornograficznych działających w Portugalii i Australii. „Operatorzy ci „porywali” strony internetowe, 

„porywali” konsumentów i trzymali ich w niewoli” - powiedziała Jodie Bernstein, była dyrektor Biura 

Ochrony Konsumentów FTC. „Wystawili internautów, w tym dzieci, na najcichszy rodzaj materiałów i 

obezwładnione przyciski komputera, aby nie mogli uciec. Skopiowali aż 25 milionów stron internetowych 

z witryn tak różnych, jak Harvard Law Review i Japanese Friendship Garden''. Zgodnie ze skargą, w 

ramach praktyki zwanej strony publikowane przez szeroką gamę niepowiązanych stron, w tym 

wbudowany kod używany przez wyszukiwarki do indeksowania tematyki witryny. Kiedy wyszukiwarki 

wyświetlały fałszywe strony jako wyniki wyszukiwania, internauci wywnioskowali z wykazów, że strony 

oskarżonych zawierały poszukiwane przez nich informacje. Kiedy jednak kliknęli listę, polecenie 

przekierowania osadzone w witrynie naśladowczej natychmiast przekierowało konsumentów do witryny 

zawierającej materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym. Tam konsumenci byli „uwięzieni w  

pułapce na myszy '' - to znaczy przyciski „wstecz”' i „zamknij” przeglądarki internetowej były 

obezwładnione, więc gdy próbowali opuścić witrynę, byli odsyłani do dodatkowych witryn dla dorosłych 

w nieuniknionej, pozornie niekończącej się pętli. Bernstein spekulował, że wysoki poziom ruchu 

generowanego przez „porwanych” internautów pozwolił oskarżonym na naliczanie wyższych opłat za 

reklamy w ich witrynie. Ponadto pozwani mogli uzyskiwać dochody z opłat za skierowanie lub prowizję 

poprzez przekierowywanie internautów na inne strony internetowe dla dorosłych. Wspomagana w 

dochodzeniu przez Australijską Komisję ds. Konkurencji i Konsumentów oraz portugalski Instituto do 

Consumidor, FTC odniosła sukces w zamknięciu naruszających prawa witryn. Ponadto sprawcom 

powstrzymywano się od kopiowania stron internetowych, używania poleceń przekierowania, fałszywego 

przedstawiania zawartości swoich witryn, zastępowania funkcji przeglądarki użytkownika lub 

rejestrowania jakichkolwiek nowych nazw domen. 

Przywrócenie klienta 

Kolejną sztuczką twórcy kreacji jest wprowadzenie zmiany w przeglądarce użytkowników, która 

spowoduje powrót do witryny w późniejszym czasie. Obejmuje to dodanie witryny do listy ulubionych 

kupującego lub nieautoryzowaną zmianę strony głównej przeglądarki kupującego. Ta taktyka, znana jako 

przechwytywanie strony głównej, automatycznie zwraca kupujących do witryny przy następnym 

uruchomieniu przeglądarki . Tylko bardzo doświadczeni internauci zdadzą sobie sprawę, że mogą użyć 

narzędzi przeglądarki, aby zresetować adres swojej strony głównej. Wreszcie jedną z najbardziej 

zdradliwych praktyk jest nieautoryzowane pobieranie oprogramowania na komputer odwiedzającego, w 

tym wirusów lub wtyczek, takich jak oprogramowanie szpiegowskie, które może śledzić naciśnięcia 

klawiszy przez użytkownika lub zapewniać dostęp do komputera użytkownika z zewnątrz. 

Nieautoryzowane oprogramowanie narusza prywatność konsumenta, a także może narazić go na 

oszustwo lub kradzież tożsamości. Czasami ta taktyka jest połączona z niewłaściwym etykietowaniem 



przycisków, tak że gdy użytkownik jest proszony o wybór, czy pobrać oprogramowanie, jest ono 

pobierane niezależnie od tego, czy klient wybierze „tak”, czy „nie”.  

WCIĄGNIĘTY W INTERNET 

W badaniu Cyveillance skontrolowano stosowanie taktyk technologicznych na 100 000 witryn 

internetowych. Każda taktyka została oceniona i sklasyfikowana zgodnie z kryteriami częstotliwości, 

stopnia natrętności i możliwości uszkodzenia. Częstotliwość odzwierciedla popularność tej praktyki, 

podczas gdy poziom ingerencji został zdefiniowany jako stopień, w jakim technologia zakłóca korzystanie 

z Internetu przez klienta. „Możliwość uszkodzenia” to stopień, w jakim taktyka może stanowić 

zagrożenie, takie jak narażenie dzieci na nieodpowiednie treści, naruszenie bezpieczeństwa lub narażenie 

kupującego na oszustwo. W badaniu zidentyfikowano dziesięć najważniejszych taktyk technologicznych, 

które są wykorzystywane do uwikłania klientów w sieci: 

Lista dziesięciu najlepszych 

1. Tarło 

2. Pułapka na myszy 

3. Niewidoczne wysiewanie 

4. Nieautoryzowane pobieranie oprogramowania 

5. Fałszywe strony 

6. Typo-piractwo i cybersquatting 

7. Zmiana strony głównej lub ulubionych 

8. Widoczne wysiewy 

9. Błędne oznakowanie linków 

10. Kadrowanie&nbsp;(&hellip;)  

Motyw 

Mówiąc najprościej, marki są nadużywane poprzez stosowanie tych i innych taktyk w celu zarabiania 

pieniędzy. Wypłata może przybierać różne formy. Pierwszym sposobem na zwiększenie przychodów jest 

pozyskiwanie nowych klientów. Dzieje się tak często, gdy konkurenci nadużywają Twojej marki. Dotyczy 

to również wielu nowatorskich firm, które próbują zdobyć zaufanie lub legitymację. Drugim głównym 

sposobem zarabiania pieniędzy poprzez przekierowywanie i łapanie klientów są przychody z reklam i 

programy partnerskie. Programy dzielenia się przychodami często opierają się na pewnych wskaźnikach 

reklamowych online, takich jak średni czas, jaki ktoś spędza w witrynie, liczba ponownych odwiedzin lub 

liczba odwiedzających. Programy partnerskie wypłacają gotówkę za polecenia, zwykle bez względu na 

taktykę zastosowaną do przechwytywania ruchu. W maju 2002 roku sąd federalny Stanów 

Zjednoczonych nakazał właścicielowi sieci internetowej spłacić ponad 1,8 miliona dolarów, które zarobił, 

zwabiając niczego nie podejrzewających internautów na strony internetowe związane z pornografią, a 

następnie zatrzymując ich tam. Korzystając z taktyk, takich jak cybersquatting, pułapki na myszy i tarło, 

sieć witryn generowała opłaty za skierowanie od niczego niepodejrzewających programów partnerskich. 



Oprócz utraty nielegalnego dochodu, sprawcy nakazano powstrzymanie się od przekierowywania lub 

utrudniania dostępu konsumentom internetowym w przyszłości. Podczas gdy ten przestępca został 

złapany, większość przestępców pozostaje bezkarna. Środowisko internetowe sprzyja mentalności „każdy 

dla wszystkich”, a nieuregulowane witryny mają niewielką motywację do przestrzegania prawa lub nawet 

podstawowych zasad etyki biznesowej. W rzeczywistości można argumentować, że jest wręcz 

przeciwnie. Wskaźniki reklam online nie uwzględniają kontekstu, w jakim zostały osiągnięte, a zatem 

mogą nieświadomie stanowić zachętę do nadużyć. Na przykład załóżmy, że wystawca karty kredytowej 

nagradza podmioty stowarzyszone, które publikują jego reklamy, płacąc im opłatę za każde polecenie, 

które staje się posiadaczem karty. Partner może zdecydować się na złamanie wytycznych i stosowanie 

taktyk przechwytywania bez zasad, takich jak spam, fałszywe obietnice i manipulacje w wyszukiwarkach, 

ponieważ im więcej odwiedzających może przyciągnąć, tym więcej potencjalnych posiadaczy kart może 

zarobić na prowizji. Takie podejście zwiększa liczbę skierowań 1000 razy, ale stosowanie podstępnych 

taktyk zmniejsza współczynnik konwersji z 1,0 do 0,01 procent. Wynik? Zarobione opłaty partnerskie 

nadal rosną dziesięciokrotnie. Jednak negatywny wizerunek marki, ilość potencjalnych klientów skażona i 

koszt rozpatrywania wszystkich skarg obsługi klienta sprawiają, że jest to bardzo zła transakcja dla banku. 

Aby uniknąć takiej sytuacji, wystawca karty kredytowej może po prostu monitorować odsyłanie adresu 

URL jej największych podmiotów stowarzyszonych, aby upewnić się, że są to legalne strony, zgodnie z 

umową firmy, która zabrania marketingu e-mailowego. Jeśli wystawca karty kredytowej stwierdzi 

zamiast tego, że odsyłający adres URL to tylko strona, która automatycznie przekierowuje ludzi, 

prawdopodobnie podmiot stowarzyszony używa poczty e-mail do generowania ruchu.  

Zakres problemu 

Zgodnie z cytowanym wcześniej badaniem ponad 25% witryn internetowych stosuje jedną z tych 

agresywnych taktyk, najwyraźniej próbując odwrócić uwagę i złapać kupujących. Przyjęcie takiej taktyki 

przez strony głównego nurtu koresponduje z presją ekonomiczną, ponieważ firmy starają się generować 

przychody za pomocą wszelkich dostępnych im środków. Korzystanie z tych technik w dużym stopniu 

zakłóca wrażenia klienta i podkreśla krótkowzroczność, desperację i brak doświadczenia w niektórych 

przedsięwzięciach online.  

„Stosowanie zbyt agresywnych praktyk w Internecie może poważnie zagrozić budowaniu pozytywnego 

doświadczenia klienta związanego z marką i zaszkodzić reputacji Twojej marki”.  

Na szczęście istnieją sposoby zarządzania taktykami przekierowywania klientów.  

Przyszłość 

Każdego roku Internet wnika głębiej w życie przeciętnego człowieka, pod pewnymi względami, które są 

oczywiste, i na wiele innych, które są subtelne. Możesz teraz uzyskać dostęp do Internetu, na przykład, z 

większości nowych samochodów, a także z niektórych towarów elektroniki użytkowej. W 2002 r. Merloni 

Elettrodomestici, trzeci co do wielkości w Europie producent urządzeń AGD, zaczął „rozdawać” nowe 

pralki przewodowe, które są instalowane w domu i podłączone do Internetu. Następnie maszyny 

elektronicznie rozliczają rachunki bankowe właścicieli domów za każde pranie. Wiele bieżni i lodówek 

również przechodzi do trybu online. Urządzenia są zwykle wyposażone w Internet dla wygody, na 

przykład w celu zapewnienia dostępu online do klienta lub automatycznego powiadamiania producenta 

o nieprawidłowym działaniu urządzenia. Można liczyć na to, że przestępcy i osoby nadużywające marki 

będą wyprzedzać konkurencję i zawsze opracowują nowe, innowacyjne sztuczki. Może już nie nadejdzie 



taki dzień, kiedy zamiast łapania myszy sprytny, inwazyjny sprzedawca online wyłączy Twoją zmywarkę, 

wyśle reklamę na cyfrowym wyświetlaczu lub wygeneruje fałszywe żądanie konserwacji! To nie jest tak 

naciągane, jak myślisz. Cyfrowe sztuczki już się rozprzestrzeniły od komputerów do telefonów 

komórkowych. Na przykład w Japonii miał miejsce incydent, w którym wiadomości e-mail wysyłane na 

telefony komórkowe zawierały łącze internetowe, które po kliknięciu powodowało, że telefony dzwoniły 

pod krajowy numer alarmowy. W Europie kod binarny został wysłany na telefony komórkowe za pomocą 

usługi krótkich wiadomości lub SMS-ów, co spowodowało awarię telefonów, zmuszając użytkowników do 

odłączenia baterii i ponownego uruchomienia. Jedno jest pewne - ponieważ coraz więcej aspektów 

codziennego życia klienta jest ze sobą powiązanych, taktyki online mające na celu przyciągnięcie lub 

odwrócenie uwagi klientów będą odgrywać większą rolę w ich doświadczeniach, zarówno podczas 

zakupów, jak i po zakupie. Stopień, w jakim te doświadczenia są pozytywne lub negatywne, będzie 

odgrywał istotną rolę w kształtowaniu wizerunku marki. Ochrona klientów przed najbardziej 

agresywnymi i negatywnymi taktykami będzie coraz ważniejszym elementem obrony marki. W 

przypadku firm o ugruntowanych markach praktyki technologiczne mogą odwracać klientów od 

zamierzonych miejsc docelowych i siać spustoszenie w ich doświadczeniach, powodując dokonywanie 

alternatywnych zakupów lub po prostu rezygnację z frustracji. Pozostawione niezarządzane, 

nadużywanie marki może podważyć przychody i wartość marki. Poniższy przykład ilustruje, jak 

przekierowanie klientów może przełożyć się na utratę przychodów. Reprezentuje również przyrostowe 

przychody, które można by uzyskać, broniąc marki.  

Przykład 

Menedżer marki luksusowej sieci hoteli i kasyn odkrył, że witryny hazardowe i konkurenci używają jego 

marki do przekierowywania klientów online. Zastosowane metody obejmują między innymi manipulację 

wyszukiwarkami, cybersquatting, typo-piractwo i pułapki na myszy. Stosowanie tych taktyk budzi 

szczególne obawy, ponieważ treści na obraźliwych stronach mogą spowodować, że przekierowani klienci 

zmienią zdanie na temat sieci hoteli i przenieść swoją firmę gdzie indziej. Aby obliczyć, jak 

przekierowanie klientów może wpłynąć na przychody sieci hoteli, menedżer marki zastosował 

następującą formułę i założenia krok po kroku:  

Założenia kroku 

1 Przeciętna miesięczna liczba odwiedzających witrynę sieci hoteli: 300 000 

2 Przeciętna miesięczna liczba przekierowanych odwiedzających: 30 000 

3 Współczynnik konwersji w witrynach naruszających zasady: 1,5% 

4 Średnia miesięczna strata klientów na rzecz konkurencji = (2) x (3) = 450 

5 Całkowita liczba utraconych klientów rocznie = (4) x 12 x 5400 

6 Średnia wartość klienta: 2000 USD 

7 Całkowity roczny koszt przekierowania klientów online = (5) x (6) = 10 800 000 $ 

Konkurenci i inne podmioty internetowe stosują agresywne taktyki, aby odciągnąć klientów za pomocą 

własnych marek. Pamiętaj, że:  



*  Podstępne i natrętne techniki, które kiedyś ograniczały się do witryn dla dorosłych, teraz stały się 

głównym nurtem.  

*  Kupujący online mają do czynienia z szeregiem agresywnych i wyrafinowanych taktyk 

„przechwytywania”, które żerują na markach, powodując zamieszanie i frustrację.  

*  Każdy aspekt korzystania z internetu przez konsumenta jest atakowany, ponieważ witryny 

agresywnie walczą o przychody.  

*  Pozostawione niezarządzane, nadużywanie marki może odwrócić uwagę klientów, siać spustoszenie 

w ich doświadczeniach i podważyć wartość marki.  

*  Witryny obraźliwe zamieniają przekierowanych klientów na przychody dzięki konkurencyjnym 

ofertom, manipulowaniu danymi reklamowymi i programom polecającym.  

*  Niezależnie od tego, czy firma prowadzi działalność online, część przekierowanych klientów oznacza 

utratę przychodów, a koszty mogą szybko się sumować, jeśli nie będziesz bronić marki.  



Partnerzy online i problemy z dystrybucją 

Zgodność partnera zarządzającego 

Silna marka jest podstawą lojalności klientów i przyczynia się do powtarzających się strumieni 

przychodów o wyższych marżach. Wiedząc o tym, strategie biznesowe coraz bardziej koncentrują się 

na wykorzystywaniu wartości marki w celu pozyskania i utrzymania klientów. Jednym ze sposobów jest 

poszerzenie zasięgu marki i wzmocnienie marki dzięki partnerom. Sieci partnerów online mogą być 

skutecznymi narzędziami do wykorzystania marki i przyciągania potencjalnych klientów do witryny 

firmy. Wadą sieci partnerskich jest ograniczona kontrola nad doświadczeniem klienta i wykorzystaniem 

marki. Na przykład, jeśli witryny partnerskie są trudne w nawigacji, wykazują tandetną jakość, stosują 

podstępne taktyki lub odciągają klientów od właściciela marki, sieci partnerskie mogą szybko stać się 

odpowiedzialnością. Jest to bardziej prawdziwe niż kiedykolwiek w świecie cyfrowym, w którym 

różnica między właścicielem marki a jego partnerami jest często zatarta. Rola partnerów często 

rozszerza się online, a włączanie ich do strategii budowania marki staje się coraz ważniejsze, zwłaszcza 

że klienci przenoszą się do sieci nie tylko w celu dokonywania transakcji, ale także w celu wyszukiwania 

informacji o zakupach offline. W niektórych przypadkach role partnerów rozszerzyły się do tego 

stopnia, że kontakt klienta z marką jest całkowicie poza bezpośrednią kontrolą właściciela marki, od 

momentu świadomości marki do spełnienia. Pod wieloma względami partnerzy są „ambasadorami” 

marki online, więc sposób, w jaki zdecydują się reprezentować Ciebie, kształtuje wizerunek Twojej 

marki. Obecność Twojej marki - czy to w postaci logo, sloganu, opisu produktu, specyfikacji lub 

informacji o cenach - jest powierzona partnerowi i jest dokładna lub niedokładna, to, co ten partner 

robi z Twoją marką, odgrywa znaczącą rolę w doświadczeniu klienta .  

„W świecie WideWeb marka jest doświadczeniem, a doświadczenie jest marką”.  

Dlatego należy brać pod uwagę partnerów i zarządzać nimi, podejmując wszelkie wysiłki w celu 

zbudowania spójnej, markowej obsługi klienta. Pozostawione samym sobie, sieci partnerskie mogą 

osłabić doświadczenia klientów, zniszczyć wartość marki i skierować dochody do konkurencji. W 

związku z tym skuteczne strategie ochrony marki obejmują zarządzanie partnerami online.  

Doświadczenie klienta 

Jak stwierdza Tom Peters w swojej książce In Search of Excellence: „Są tylko dwa sposoby na tworzenie 

i utrzymywanie doskonałych wyników na dłuższą metę. Po pierwsze, zadbaj o swoich klientów w 

wyjątkowy sposób poprzez doskonałą obsługę i najwyższą jakość. Po drugie, nieustannie wprowadzaj 

innowacje”. Zadowoleni i lojalni klienci są kluczem do sukcesu każdej firmy. O ile doświadczenia 

klientów nie spełniają lub przewyższają oczekiwania, konsumenci prawdopodobnie przeniosą swoją 

działalność gdzie indziej. Niestety, chociaż organizacje inwestują miliony dolarów w opracowywanie i 

wdrażanie strategii zorientowanych na klienta, niewiele osób zdaje sobie sprawę z potrzeby 

zarządzania całym doświadczeniem klienta, w tym jego interakcją z partnerami online. Niektóre firmy 

traktują priorytetowo zapewnienie spójnej obsługi klienta we wszystkich kanałach. Na przykład 

sprzedawcy Lowe’s i Ann Taylor dołożyło wszelkich starań, aby ich witryny internetowe były jak 

najbardziej dopasowane i wspierały ich doświadczenia w sklepach offline. Jednocześnie ich strategie 

online ograniczają wiedzę i kontrolę nad doświadczeniem klienta do granic ich własnych witryn 

internetowych, mimo że klienci spotykają ich marki również w szerszym Internecie. Avis Rent A Car 

osiągnął wysoki poziom lojalności klientów, mając obsesję na punkcie każdego etapu obsługi klienta, 

chociaż jego wysiłki były głównie offline. Jednak gdy klienci Avis przenoszą się do Internetu, aby 

planować podróże, firmy zewnętrzne, takie jak biura podróży, w coraz większym stopniu kształtują ich 

doświadczenia. Przyszłe inicjatywy lojalnościowe dla klientów muszą uwzględniać zakres, w jakim 

klienci wchodzą w interakcje online z partnerami i innymi osobami deklarującymi relacje z Avis. W 



rzeczywistości ponad 98% obecności marki w Internecie przeciętnej firmy wykracza poza jej własną 

domenę, z czego większość zazwyczaj znajduje się w witrynach partnerów. Obecność marki w 

witrynach partnerskich nie jest przypadkowa, ponieważ partnerzy mogą czerpać wielką wartość z 

liberalnego promowania swojego związku z renomowaną marką. Niestety, jeśli marka nie jest aktywnie 

zarządzana, partnerzy mogą angażować się w taktyki samoobsługowe, które mogą zakłócić 

doświadczenia klientów i osłabić markę.  

Zmiana dynamiki 

Szereg czynników wpływa na potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na partnerów online. Jeden to 

konflikt kanałów. Chociaż względna pozycja firmy w łańcuchu wartości pozostaje ważna, w niektórych 

przypadkach Internet sprawił, że pośrednicy byli mniej znaczący lub dodali kolejny poziom złożoności 

do już skomplikowanych relacji partnerskich. Powstające modele i wskaźniki online mogą czasami 

nieumyślnie zachęcać do nadużyć, szczególnie w przypadku braku wytycznych lub egzekwowania. 

Sytuacja pogarsza się, gdy wytyczne dla partnerów nie istnieją, nie są prawidłowo przekazywane lub 

nie są monitorowane i egzekwowane.  

Partnerzy online 

Dążąc do udziału w rynku i pozyskiwania klientów, firmy wykorzystują wszystkie swoje zasoby, aby 

sprostać rosnącym wymaganiom klientów internetowych. Ci klienci przeprowadzają badania online, są 

pod wpływem marketingu online i mogą dokonywać transakcji online lub nie. Do najpopularniejszych 

strategii mających na celu zdobycie tych widzów online należą afiliacyjne sieci marketingowe, czyli 

programy mające na celu rozszerzenie zasięgu marki poprzez strategiczne relacje w celu zwiększenia 

ruchu w witrynie i zwiększenia udziału w rynku. Firmy uczą się również wykorzystywać marki swoich 

dostawców, opracowując wytyczne i zasady internetowe, które łączą strategie i umowy o zakazie 

konkurencji w celu kierowania sprzedażą przez ich własne kanały. Korzyści płynące z relacji online są 

powszechnie uznawane. Tworzą ramy dla wydajności operacyjnej, radykalnego rozszerzenia zasięgu 

marki oraz wzrostu sprzedaży i udziału w rynku. Jednocześnie każda relacja staje się przedłużeniem 

organizacji - delegatem, że tak powiem, pozycjonowania marki, celów i wartości organizacji. Ci delegaci 

często robią pierwsze wrażenie na kliencie, a jeśli nie są odpowiednio zarządzani, mogą mieć 

negatywny wpływ na wyniki finansowe firmy. Partnerzy internetowi mogą angażować się w szeroki 

zakres działań, które mogą zagrozić markowym doświadczeniom klientów. Przykłady zawierają:  

*  Wyświetlanie nieaktualnych, wprowadzających w błąd, zmienionych lub fałszywych promocji, cen i 

informacji o produktach 

*  Wyświetlanie zmienionych lub nieaktualnych logo lub sloganów 

* Angażowanie się w nielegalne działania, takie jak sprzedaż produktów objętych kontrolą lub 

zakazanych 

*  Angażowanie się w nadużywanie marki (np. Cybersquatting, manipulacja usługami wyszukiwania, 

ramkowanie lub inne taktyki), które odwracają i zatrzymują klientów 

*  Brak jasnego ujawnienia obsługiwanego regionu geograficznego 

*  Wyświetlanie potencjalnie kontrowersyjnych treści, takich jak pornografia, wulgaryzmy lub szerzenie 

nienawiści 

*  Niezapewnienie bezpieczeństwa lub naruszenie prywatności klienta 



*  Używanie spamu do generowania ruchu lub masowych postów na czatach, grupach dyskusyjnych 

lub forach dyskusyjnych 

*  Pozostawianie uszkodzonych, nieaktualnych lub błędnie oznaczonych linków, czasami określanych 

jako „zgnilizna linków”  

*  Korzystanie z „głębokich linków”, które kierują konsumenta w inne miejsce w witrynie, niż zamierzał, 

z pominięciem ważnych informacji, takich jak branding i oświadczenia o prywatności lub zastrzeżenia 

*  Kopiowanie „wyglądu i stylu” witryny i dezorientowanie klienta 

*  Sprzedaż w ramach bezpośredniej konkurencji, reklamy lub wyświetlanie konkurencyjnych treści lub 

uprzywilejowane pozycjonowanie i traktowanie konkurentów.  

Aby zarządzać ryzykiem związanym z działaniami partnerów online, wiele firm opracowało wytyczne, 

których powinni przestrzegać ich partnerzy. Aby zilustrować, w jaki sposób obawy związane z 

zarządzaniem partnerami są odzwierciedlone w warunkach umownych rzeczywistych umów 

partnerskich, w Załączniku B zamieszczono przykładowe fragmenty licencji i wskazówek dotyczących 

korzystania z programów partnerskich. Warunki umów zapewniają wgląd w wiele problemów, które 

mogą i występują. regularnie; wytyczne dotyczące użytkowania obejmują wszystko, od zmienionych 

logo po używanie marki w związku z „gloryfikowanym zażywaniem narkotyków lub alkoholu”. Chociaż 

na pozór niektóre z przestępstw mogą wydawać się stosunkowo niewielkie, mogą mieć znaczący wpływ 

- szczególnie gdy dotyczą dużych sieci partnerskich. Na przykład weźmy pod uwagę podmiot 

stowarzyszony, który również uczestniczy w sieci stowarzyszonej konkurencji. Zarówno twoje logo, jak 

i logo konkurenta znajdują się obok siebie, ale twoje jest zepsute łącze, które prowadzi użytkowników 

donikąd. Z drugiej strony, łącze Twoich konkurentów jest funkcjonalne i łatwo przenosi odwiedzających 

do ekranu zamówień konkurenta. Taki scenariusz może odciągnąć klientów, choćby z innego powodu 

niż zwykła wygoda. 

Podmioty stowarzyszone 

Ze względu na ich potencjał do generowania znacznych przychodów programy partnerskie rozrosły się 

w świecie online. Istnieje powiązanie partnerskie między sprzedawcą produktu lub usługi a 

właścicielem witryny, który promuje oferty sprzedawcy. Podmioty stowarzyszone są czasami 

nazywane „wydawcami”, ponieważ wyświetlają logo lub inną formę reklamy. Chociaż struktury 

programów partnerskich są różne, partner może otrzymać niewielką prowizję od sprzedawcy za każde 

polecenie, które skutkuje sprzedażą. Taka umowa motywuje partnerów do pozyskiwania 

wykwalifikowanych potencjalnych klientów. W innych przypadkach podmiot stowarzyszony może 

zostać nagrodzony za skierowany ruch, niezależnie od kursów wymiany. W zależności od okoliczności 

marka może skorzystać na oferowaniu programu marketingu afiliacyjnego lub dołączeniu do niego. 

Jednocześnie programy partnerskie mogą zaszkodzić marce. Wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość 

generowania przychodów w Internecie, przedsiębiorcze strony internetowe odnajdą wszelkie słabości 

systemu i wykorzystają je. Programy partnerskie nie są wyjątkiem. Starając się podnieść opłaty za 

polecenie, partnerzy czasami uciekają się do taktyk, których odpowiednik offline nigdy nie byłby 

tolerowany. Przykłady obejmują wyświetlanie przesadnych lub fałszywych promocji, przechwytywanie 

klientów w ich witrynie lub wysyłanie milionów niechcianych e-maili z wprowadzającymi w błąd 

wiadomościami. Niektórzy partnerzy podważają system, gdy rekompensują sobie brak możliwości 

przyciągania wartościowych potencjalnych klientów, stosując oszukańcze taktyki, aby przyciągać jak 

najwięcej poleceń. Odkryto nawet, że podmioty stowarzyszone podnoszą swoje opłaty, generując 

fałszywą sprzedaż za pomocą skradzionych kart kredytowych, które są łatwo dostępne u złodziei na 

czatach internetowych. Pozostawione niezarządzane sieci afiliacyjne mogą zacząć żyć własnym życiem 



i wymknąć się spod kontroli. Niestety, chociaż korzyści płynące z programu partnerskiego są 

natychmiast widoczne w zakresie pozyskiwania klientów, jeśli sieć afiliacyjna nie jest monitorowana, 

prawdziwa cena płacona za te polecenia nie zawsze jest oczywista. Pozbawieni skrupułów partnerzy 

będą używać marki, aby angażować się w takie same praktyki przekierowywania klientów, jak 

operatorzy witryn pornograficznych. Aby sieci afiliacyjne były skuteczne, należy ustalić i 

zakomunikować korporacyjne wytyczne dotyczące brandingu. Następnie działania stowarzyszone 

muszą być monitorowane, a wytyczne egzekwowane. Podmioty stowarzyszone są czasami pierwszym 

kontaktem klienta z Twoją marką, więc nadużycia należy traktować poważnie. Kary za 

nieprzestrzeganie muszą być surowe. Jeśli partnerzy nie widzą, że konsekwencje nadużycia marki 

przeważają nad potencjalnymi nagrodami, prawdopodobnie pojawią się problemy.  

 

„Najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla swoich klientów, jest przewidywanie i eliminowanie 

przeszkód i opóźnień w kontaktach z Tobą”. 

Dostawcy 

Ogólnie rzecz biorąc, dostawcy mają większe możliwości w Internecie, ponieważ Internet zwiększa ich 

zdolność do integracji i sprzedaży bezpośrednio klientom. Jest to szczególnie ważne w przypadku 

dostawców, którzy mają silną własną markę i nie są zależni od usług komplementarnych lub dużych 

dystrybutorów. Ponadto dostawcy mają dobrą pozycję, aby służyć konsumentom jako źródło 

informacji, utrzymując aktualne, szczegółowe informacje o produktach i specyfikacje w swoich 

ofertach. Ankieta Yankelovich Partners wykazała, że 93% ankietowanych konsumentów szukało 

informacji o produktach w internecie.5 Wraz z rosnącą liczbą badań przeprowadzanych w Internecie 

dostawcy odgrywają większą rolę w doświadczeniach klientów. Odpowiednio zarządzani i zintegrowani 

z doświadczeniem klienta online, dostawcy mogą być cennym zasobem i generować polecenia 

sprzedaży. Dostawcy mogą również nadużywać Twojej marki i wykorzystywać swoją nowo odkrytą 

widoczność, aby eksperymentować z modelami biznesowymi i generować nowe źródła przychodów 

Twoim kosztem. Przykłady obejmują odsyłanie odwiedzających do konkurencji, a nawet samodzielne 

angażowanie się w bezpośrednią konkurencję. Maytag Corporation postanowiła nie konkurować z 

dystrybutorami - przynajmniej na razie. „[G] oing direct oznaczałoby konkurowanie z naszymi 

obecnymi klientami” - mówi Arthur Learmonth, dyrektor ds. Produkcji, inżynierii i logistyki w Maytag - 

„a to nie jest coś, co chcemy robić”. Zamiast tego Maytag generuje leady na swojej stronie i wysyła je 

do partnerów detalicznych, którzy są najbliżej konsumenta - dając sprzedawcy możliwość skorzystania 

z przedsprzedaży, nawet bez pytania. Podejście firmy Wal-Mart do konfliktu kanałów jest kolejnym 

powodem, dla którego dostawcy tacy jak Maytag obawiają się gniewu dużych detalistów. Do 

zarządzania dostawcami przyjęli surowe podejście, podobne do The Home Depot. „Gdy nasi dostawcy 

rozpoczną sprzedaż online, stają się naszymi konkurentami” - mówi Melissa Berryhill, specjalistka ds. 

Public relations w Wal-Mart. „I musimy ponownie ocenić ich dostęp do naszego systemu sprzedaży 

detalicznej. Nie mówimy naszym dostawcom, jak mają prowadzić swoją działalność, tylko jak 

zamierzamy prowadzić naszą działalność. '' Niewielu detalistów ma jednak taką dźwignię, jak Wal-Mart 

i The Home Depot, a nawet jeśli dostawcy nie sprzedają ich produkty online, inne problemy z 

dostawcami mogą być równie szkodliwe. Na przykład detaliści muszą zwrócić uwagę na sposób, w jaki 

dostawcy używają marki lub w jaki sposób kierują potencjalnych klientów do dalszych badań i 

ewentualnego zakupu. Kiedy dostawcy wzbudzają zaufanie i zwiększają ruch w witrynie, korzystając z 

dobrze znanej marki, takiej jak The Home Depot, a następnie aktywnie kierują nabywców do listy `` 

Gdzie kupić '' lub listy dealerów, która nie zawiera tej marki, nie ma problemu skarbowy. Jak często 

występuje niezgodność dostawcy? Firma Cyveillance przejrzała tysiące dostawców jednego dużego 

sprzedawcy detalicznego, badając niedziałające linki, treści konkurencyjne, sprzedaż w bezpośredniej 



konkurencji i inne działania w witrynie, które stanowiły niezgodność z zasadami sprzedawcy. Badanie 

wykazało, że tylko 5 procent dostawców faktycznie przestrzegało wytycznych. Z 95% dostawców, 

którzy nie przestrzegali przepisów, 15% sprzedawało produkty w bezpośredniej konkurencji lub 

aktywnie kierując kupujących do konkurencyjnych kanałów sprzedaży detalicznej. Konsekwencje braku 

zgodności są znaczące. Większość ludzi korzysta z Internetu do robienia zakupów lub wyszukiwania 

informacji o zakupach offline. Ponadto wśród osób, które dokonują zakupów online, badania online 

mają duży wpływ również na zakupy offline. Sprzedawcy muszą zdawać sobie sprawę, że znaczna część 

sprzedaży generowana jest obecnie z badań online, niezależnie od tego, gdzie odbywa się transakcja. 

The Home Depot 

Podobnie jak wiele firm, The Home Depot boryka się z konfliktami i wyzwaniami związanymi z 

zarządzaniem kanałami i wytycznymi dla dostawców, ponieważ Internet całkowicie zmienia relacje 

między producentami, dostawcami, dystrybutorami i detalistami. Wpływ Internetu na działalność The 

Home Depot jest znacznie większy niż wartość sprzedaży online na rynku materiałów budowlanych i 

artykułów do majsterkowania; rozciąga się na właścicieli domów poszukujących informacji o swoich 

projektach „zrób to sam” oraz wykonawców badających swoje zakupy materiałów eksploatacyjnych. 

Klienci szukają wskazówek zamiast rozmawiać ze sprzedawcą przeglądających sklepy stacjonarne. 

Konsekwencją tego trendu jest to, że Home Depot ma mniejszą kontrolę nad doświadczeniami 

związanymi z zakupami klientów - alarmujący trend dla firmy, która zbudowała swoją reputację na 

doskonałej obsłudze klienta i doświadczonych sprzedawcach. Internet umożliwia również klientom 

bezpośredni dostęp do dostawców The Home Depot jako logicznego źródła informacji o produktach i 

badań. Po uzyskaniu dostępu do witryny dostawcy klienci mogą zostać skierowani do konkurenta lub 

mogą całkowicie ominąć sprzedawców detalicznych i dokonać zakupu bezpośrednio od producenta. 

Dostawcy prowadzący sprzedaż online w konkurencji ze sprzedawcami detalicznymi mogą być 

szczególnie uciążliwi, gdy ceny są zaniżone. Home Depot dostrzegł potencjalne niebezpieczeństwa 

związane z brakiem pośrednictwa i próbował wcześnie zatrzymać konflikt kanałów, wysyłając dobrze 

nagłośniony list do tysięcy swoich dostawców. Pismo to zawierało częściowo:  

Szanowny Dostawco. . . Ważne jest, abyś był świadomy obecnej pozycji Home Depot na [jej] 

sprzedawcach konkurujących z firmą za pośrednictwem handlu elektronicznego bezpośrednio do 

dystrybucji konsumenckiej. Uważamy, że ignorowanie przez sprzedawców wartości dodanej, jaką 

nasze sklepy detaliczne wnoszą do sprzedaży ich produktów, jest krótkowzroczne. . . Uznajemy, że 

sprzedawca ma prawo sprzedawać za pośrednictwem dowolnych kanałów dystrybucji. Jednak my 

również mamy prawo do selektywnego wybierania dostawców, których wybieramy, i wierzymy, że 

możesz zrozumieć, że firma może wahać się, czy robić interesy ze swoimi konkurentami.  

 

Anegdotyczne dowody wskazują, że Home Depot odniósł pewien sukces dzięki tak wczesnemu 

podejściu. Na przykład firma Rubbermaid odniosła się później do listu The Home Depot, gdy zapytano 

ją o decyzję o wstrzymaniu jej wypadu na arenę e-commerce. „Sprzedawaliśmy online, ale półtora roku 

temu Home Depot wysłał list do większości swoich dostawców” - powiedział kierownik odpowiedzialny 

za witrynę internetową Rubbermaid. „Wtedy zdecydowaliśmy się nie sprzedawać online. Zagroziło to 

naszym relacjom z firmami stacjonarnymi, które są naszymi klientami ”.  

 

W sekcji Często zadawane pytania w witrynie firmy Rubbermaid znajduje się pytanie: „Dlaczego nie 

oferujesz bezpośredniego zamówienia przez Internet?” Odpowiedź firmy Rubbermaid jest prosta: 



sklepy detaliczne są obecnie najlepszym sposobem dystrybucji naszych produktów i obsługi klientów. 

Firma Rubbermaid wysyła swoje produkty całkiem bezpośrednio do magazynów dystrybucyjnych 

sklepu detalicznego. Oni z kolei wysyłają do poszczególnych lokalizacji sklepów w pobliżu Twojego 

domu. Zalecamy sprawdzenie u lokalnych sprzedawców produktów zilustrowanych na tej stronie.  

Dystrybutorzy 

Ze swej natury sieci dystrybucji są skierowane do klienta i dlatego odgrywają ważną rolę w prezentacji 

marki dostawcy konsumentowi końcowemu. Chociaż dobrze zarządzana sieć dystrybucji może 

generować przychody i wzmacniać markę, istnieje wiele potencjalnych pułapek. Jeśli witryny sklepowe, 

agenci lub dealerzy nie przestrzegają wytycznych, mogą podważyć wartość marki. Przykłady 

szkodliwych działań, które są powszechne w sieciach dystrybucji online, obejmują: 

*  Nieautoryzowane lub wprowadzające w błąd promocje 

*  Fałszywe lub brakujące informacje o produkcie 

*  Niespójne schematy cenowe 

*  Nieważne gwarancje i gwarancje 

*  Niepożądane lokowanie produktu 

*  Niespójna marka firmy 

Dystrybutorzy mogą angażować się w szkodliwe działania online, prezentując konkurencyjne produkty, 

nadużywając marki w nazwie domeny lub tworząc bezpośrednie linki do witryny konkurenta. Firmy 

mogą zarządzać ryzykiem związanym z brandingiem poprzez tworzenie i wdrażanie wytycznych. 

Załącznik C zawiera przykłady niektórych wytycznych dotyczących monitorowania i egzekwowania, 

które sieci hoteli ustanowiły dla poszczególnych hoteli i właścicieli franczyz. Wytyczne odnoszą się do 

wyżej wymienionych punktów, a także innych kwestii, takich jak linki do witryn, prywatność i 

wymagania operacyjne. Chociaż niektóre z tych przestępstw dystrybutorów mogą nie wydawać się zbyt 

groźne, nieprzestrzeganie przez dystrybutora i dealera jest czymś więcej niż tylko irytacją. Utrata 

kontroli nad dystrybucją może mieć poważny wpływ na wyniki organizacji, skutkując znacznym 

nadszarpnięciem marki, wyciekiem przychodów, rozległą obsługą klienta i kosztami gwarancji, a nawet 

odpowiedzialnością prawną. Na przykład klienci nieświadomie kupujący od nieautoryzowanych 

dealerów nadal będą oczekiwać standardowych gwarancji i gwarancji satysfakcji klienta od firmy 

macierzystej. Nieaktualne lub fałszywe promocje i nieprawidłowe ceny mogą kosztować czas i 

pieniądze, powodując zalew telefonów do działów obsługi klienta. Umieszczenie wysokiej klasy zegarka 

w tym samym miejscu, co plastikowy zegarek za 10 dolarów może zdewaluować prestiż produktu i 

marki w umyśle klienta. Chociaż producenci muszą martwić się działalnością dystrybutorów, muszą 

również zachować ostrożną równowagę w zależności od tego, czy działają z pozycji siły. Pamiętaj, że 

dystrybutorzy obawiają się, że Internet pozwoli producentom zakłócić doświadczenia klientów 

związane z ich marką i odwrócić od nich przychody. Zbyt agresywne podejście producenta bez 

możliwości wsparcia go może zrujnować relacje z dystrybutorami. Jako producent, Twoja sytuacja jest 

najbardziej niepewna, a potencjalne konsekwencje najbardziej tragiczne, gdy kilku dystrybutorów jest 

odpowiedzialnych za duży procent sprzedaży. Dostawcy z większymi sieciami dystrybucji mają swój 

własny zestaw problemów i komplikacji. Jednym z najpoważniejszych wyzwań jest uzyskanie spójności 

w budowaniu marki i obsłudze klientów w dużych sieciach agentów lub dealerów, którzy mogą 

angażować się w działalność sprzedażową zarówno online, jak i offline. Próba przejęcia kontroli nad 

tysiącami przedstawicieli może wydawać się podobna do zaganiania kotów. Jednak zarządzanie siecią 



jest złem koniecznym, ponieważ łączny zasięg twoich agentów i dealerów jest taki, że ich wpływ na 

wizerunek marki może czasami przyćmić wpływ właściciela marki. Pomimo wyzwań, niektórzy 

producenci odnieśli wielki sukces w swoich wysiłkach, aby uniknąć konfliktu kanałów i zachować 

kontrolę nad swoją marką, jednocześnie czerpiąc korzyści z prowadzenia działalności online. W branży 

ubezpieczeniowej firmy takie jak SAFECO i Allstate przypisują tradycyjnego agenta każdemu 

kupującemu online i udzielają mu obniżki, nawet jeśli transakcja jest zakończona online. Inne firmy, 

takie jak Polaris i Mary Kay, poszły jeszcze dalej. 

MARY KAY 

Zamiast sprzedawać w konkurencji z 800 000 konsultantów ds. urody, Mary Kay, Inc. postanowiła im 

pomóc, udostępniając narzędzia online i indywidualne witryny, ułatwiając konsultantom zarządzanie 

biznesem. Witryna firmowa Mary Kay kieruje klientów do spersonalizowanej witryny lokalnego 

konsultanta, gdzie mogą robić zakupy, składać zamówienia online lub znaleźć numer, pod który mogą 

dzwonić po pomoc telefoniczną. Oprócz uniknięcia wszelkich konfliktów kanałów, to innowacyjne 

podejście pozwoliło firmie kosmetycznej z Teksasu na zwiększenie wydajności operacyjnej, sprawuje 

kontrolę nad doświadczeniem klienta i utrzymuj spójność marki. Konsultanci kosmetyczni są bardziej 

produktywni, a klienci mają wygodny sposób robienia zakupów, kiedy tylko chcą. „Internet uwolnił mój 

czas i pozwolił mi pozostać w kontakcie z moimi klientami” - stwierdziła konsultantka ds. Urody, która 

ma 500 klientów na swojej liście adresów e-mail. „Moja usługa jest lepsza, a moja firma potroiła się w 

ciągu trzech lat. Najważniejsze jest to, że moi klienci mogą się ze mną skontaktować w dowolnym 

momencie ”.” Chociaż inicjatywa wymagała znacznej inwestycji, przynosi ogromne korzyści. Wygoda 

zakupów online jest teraz integralnym aspektem doświadczenia klienta marki Mary Kay. Zamówienia 

internetowe stanowią ponad 70 procent przychodów Mary Kay i zwiększyły rentowność, przyczyniając 

się do wzrostu wydajności. Na przykład koszt przetwarzania zamówień online wynosi około jednej 

trzeciej kosztów zamówień offline. „Wspieranie konsultanta ds. Urody to podstawa naszej działalności” 

- mówi Kregg Jodie, wiceprezes i dyrektor ds. Informatyki. „Kluczem do naszego sukcesu było 

opracowanie technologii, która wzmocni nasz model biznesowy”. 

POLARIS 

Kiedy producent skuterów śnieżnych Polaris Industries, Inc. uruchomił Purepolaris.com, zadbał o to, 

aby jego starannie przygotowana strona internetowa przyciągnęła nowych klientów i zbudowała 

markę, jednocześnie promując dobrą wolę wśród 1500 dealerów. Aixam zdecydował, że posiadanie 

witryny e-commerce jest konieczne, chociaż „nie tyle do sprzedaży, co do obsługi”. Aby ograniczyć 

kanibalizację sprzedaży przez dealerów, Aixam nie sprzedaje skuterów śnieżnych online. Zamiast tego 

wykorzystuje siłę swojej marki, promując szeroką gamę wysokomarżowych produktów, takich jak 

odzież, akcesoria i przedmioty kolekcjonerskie marki Polaris - produkty, których sprzedawcy są mniej 

skłonni do magazynowania w sklepach stacjonarnych ze względu na koszty zapasów i fizyczne 

ograniczenia przestrzenne. Aby rozszerzyć markę i przyciągnąć więcej klientów do witryny, Aixam 

zaprosił również sprzedawców detalicznych do przyłączenia się do ekskluzywnego programu, który 

wypłaca wyższą prowizję dealerom, którzy promują i łączą swoje witryny z Purepolaris.com. Jego 

strategia okazała się korzystna dla kanału. Jeśli kupujący przyjeżdża za pośrednictwem witryny 

sprzedawcy, sprzedawca otrzymuje większy procent zakupów dokonanych przez konsumenta w 

Internecie. Dealerzy, którzy nie uczestniczą, nadal otrzymują prowizję, ale po niższej stawce. „Szczerze 

mówiąc, potrzebowaliśmy rozwiązania e-commerce, które pomogłoby nam generować przychody bez 

zakłócania naszego kanału” - powiedział Scott Swenson, dyrektor generalny Pure Polaris. Aby jeszcze 

bardziej wzbudzić życzliwość z dystrybutorami, Aixam wdrożył również oprogramowanie na swojej 

stronie internetowej, aby kierować klientów do lokalizacji najbliższego dealera i dostarczać informacje, 

takie jak godziny pracy dealera i rodzaje usług. Odkąd Pure Polaris pojawił się na rynku, ponad 900 z 



1500 dealerów Aixam w USA utworzyło bezpośrednie linki ze swoich witryn do Purepolaris.com. Cała 

inicjatywa z powodzeniem zwiększyła sprzedaż i zbliżyła producenta do klientów - dając firmie cenny 

wgląd w dane demograficzne klientów i trendy handlowe. 

Osoby trzecie 

Nie wystarczy martwić się działaniami sieciowymi swoich legalnych, autoryzowanych partnerów. 

Klienci mogą również napotkać Twoje marki, produkty lub usługi w innych witrynach obsługiwanych 

przez podmioty niebędące Twoimi partnerami. Niepowiązane witryny osób trzecich, które wydają się 

mieć związek z Twoją firmą lub marką, mogą pozytywnie wpływać na doświadczenia klientów, pod 

warunkiem, że marka i informacje o produkcie są spójne i dokładne. Na przykład witryny fanów to 

witryny osób trzecich, które mogą czasami dodać wartość poprzez wzmocnienie marki. Jednak witryny 

innych firm mogą negatywnie wpływać na wrażenia klientów, gdy fałszywie przedstawiają Twoją 

markę, źle pozycjonują Twoje produkty lub sprzedają towary z szarej strefy. Witryny niepowiązane 

często wykorzystują marki, aby przyciągnąć dodatkowych użytkowników, którzy w przeciwnym razie 

mogliby przejść do oficjalnej witryny właściciela marki lub witryny jednego z jego legalnych partnerów. 

Co gorsza, za każdym razem, gdy używana jest Twoja marka, Twoi klienci mogą nie być w stanie 

odróżnić, czy relacja jest uzasadniona, czy nie. Klienci najprawdopodobniej trafią na nieautoryzowane 

witryny sprzedające Twoje produkty lub takie, które wyraźnie twierdzą, że są z Tobą w związku. 

Niektóre witryny mogą publikować „oficjalne” oświadczenie, fałszywie twierdząc, że są Twoimi 

autoryzowanymi partnerami. W innych przypadkach relacja może być bardziej domniemana, na 

przykład w przypadku niepowiązanej witryny wyświetlającej Twoje logo lub łącze. Chociaż te witryny 

mogą nie mieć z Tobą formalnych relacji, wątpliwe jest, aby klient zrozumiał tę różnicę. Autor Don 

Tapscott zauważył: `` Aby trwałe relacje z klientami były silne, firmy muszą patrzeć na świat oczami 

swoich klientów ''. Każde doświadczenie, jakie klient ma na stronie internetowej, która twierdzi lub 

sugeruje związek z Tobą, prawdopodobnie wpłynie na postrzeganie klienta Twojej marki. 

CZERWONY KRZYŻ 

Amerykański Czerwony Krzyż (Czerwony Krzyż) na własne oczy przekonał się, jak pozbawione 

skrupułów mogą być strony internetowe osób trzecich. W następstwie ataków terrorystycznych z 11 

września 2001 r. pojawiła się fala oszukańczych e-maili, postów w Internecie i witryn internetowych, 

które wykorzystywały markę Czerwonego Krzyża do żerowania na chęci pomocy ofiarom. Według 

niektórych raportów oszukańcze wiadomości e-mail ze spamem zaczęły pojawiać się w ciągu godziny 

od katastrofy. E-maile i strony internetowe zabiegały o darowizny i fałszywie twierdzono, że są 

sponsorowane, stowarzyszone lub „oficjalne” strony Czerwonego Krzyża. „Ludzie chcą wykorzystać to 

[wydarzenie] jako okazję do osiągnięcia zysku” - powiedział Phil Zepeda, rzecznik Czerwonego Krzyża. 

„„ To jest prawie niezrozumiałe. To kolejna tragedia wykraczająca poza to, co już się wydarzyło ”. Poza 

witrynami, które popełniły jawne oszustwa, setki sprzedawców internetowych wykorzystywało markę 

Czerwonego Krzyża do promowania się lub napędzania handlu, oświadczając, że przekaże część swoich 

dochodów Czerwonemu Krzyżowi. Wielu nawet nie ujawniło warunków ani tego, jaka część zostanie 

przekazana. Chociaż intencje niektórych kupców były dobre, praktyka ta bezpośrednio narusza zasady 

Czerwonego Krzyża, które zabraniają używania jego marki w ten sposób. Aby zapewnić, że wszystkie 

darowizny trafią do organizacji i zostaną należycie uznane, Czerwony Krzyż zawarł pięć oficjalnych 

umów partnerskich, aby ułatwić darowizny online. Wszyscy inni kupcy twierdzący, że zbierają 

pieniądze w imieniu Czerwonego Krzyża, nie przestrzegali oficjalnych wytycznych i nie ma 

rzeczywistego sposobu na ustalenie, czy fundusze ostatecznie trafiły z powrotem do Czerwonego 

Krzyża. W rzeczywistości, jeśli nieupoważnieni kupcy zbierali fundusze bezpośrednio, mogli naruszyć 

prawo, które stanowi: Ktokolwiek nosi lub nosi znak Czerwonego Krzyża lub jakiekolwiek insygnia w 

jego imitacji w oszukańczym celu przekonania, że jest członek lub agent Amerykańskiego Narodowego 



Czerwonego Krzyża. . . sala [s] podlega karze grzywny. . . lub uwięzieniu. (Kodeks Stanów 

Zjednoczonych, sekcja 706). Każdy, kto w Stanach Zjednoczonych fałszywie lub oszukańczo podaje się 

za członka lub agenta Amerykańskiego Narodowego Czerwonego Krzyża w celu zabiegania o, zbierania 

lub otrzymywania pieniędzy lub materiałów, podlega karze grzywny. . . . lub pozbawiony wolności nie 

więcej niż pięć lat. (Kodeks Stanów Zjednoczonych, Rozdział 917) Chociaż marka Czerwonego Krzyża 

była głównym celem nadużyć w Internecie, organizacja nie była sama. Grupy zajmujące się ochroną 

konsumentów i agencje rządowe, takie jak Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i 

brytyjska National Criminal Intelligence Service (NCIS), próbowały dotrzeć do opinii publicznej. 

Rzecznik NCIS powiedział Reuterowi: „Po atakach bardzo szybko dowiedzieliśmy się o szeregu oszustw 

i nie byliśmy zaskoczeni. Ci oszuści zazwyczaj wykorzystują ludzką niedolę. . . . Nie mają skrupułów, bo 

w ten sposób zarabiają pieniądze. To bardzo brudne pieniądze ”. Zarówno Czerwony Krzyż, jak i Better 

Business Bureau rozpoczęły kampanie edukacji publicznej. W ciągu trzech dni od ataku obie organizacje 

wydały komunikaty prasowe mające na celu odstraszenie przestępców i edukację potencjalnych 

darczyńców. Rozmawiali także z dziennikarzami i opublikowali ostrzeżenia w Internecie. Czerwony 

Krzyż poszedł jeszcze dalej, rozpoczynając agresywną kampanię marketingową w celu proaktywnego 

powstrzymania dalszych nadużyć poprzez bezpośrednie dotarcie do darczyńców. Reklamy skutecznie 

kierowały darczyńców we właściwe kanały, zapewniając, że środki nie wpadły w niepowołane ręce. W 

ciągu sześciu tygodni po zamachach terrorystycznych z 11 września przekazano ponad 1 miliard 

dolarów darowizn, a około 15–25% tych darowizn zostało przekazanych online.19 Doświadczenie 

Czerwonego Krzyża podkreśla fakt, że właściciele marek muszą zachować szczególną czujność. kiedy 

na linii są pieniądze. Strach przed wąglikiem dodatkowo ilustruje potencjał oszustw internetowych, gdy 

różne strony wykorzystywały markę Bayer Corporation Cipro, aby polować na publiczne obawy i 

popełniać kolejną rundę oszustw internetowych. 

Monitorowanie Partnerów 

Ocena witryn partnerskich jest niezbędnym elementem zrozumienia ogólnych doświadczeń klientów 

online w związku z Twoją marką. Nawet jeśli nie utrzymujesz obecności w internecie, Twoi klienci 

prawdopodobnie przechodzą do sieci i w jakiś sposób mają do czynienia z Twoją marką. Klienci często 

wchodzą w interakcje z Twoimi partnerami. Oto proces krok po kroku dotyczący przeciwdziałania 

potencjalnym nadużyciom marki u partnerów internetowych sieci. 

Krok 1: Priorytetyzacja 

W zależności od poziomu zasobów, które musisz przeznaczyć na monitorowanie sieci online, 

pierwszym krokiem będzie ustalenie priorytetów dla twoich wysiłków. Uzyskanie najlepszego zwrotu z 

działań związanych z monitorowaniem oznacza spędzanie czasu tam, gdzie będziesz mieć największy 

wpływ. Jeśli Twoja firma utrzymuje witrynę internetową, dobrym pierwszym krokiem jest sprawdzenie 

dzienników serwera, aby zobaczyć, skąd pochodzi większość ruchu. Na przykład, jeśli korzystasz z 

programu partnerskiego, jest to powszechne w przypadku stosunkowo niewielkiego odsetka 

podmiotów stowarzyszonych do generowania większości ruchu w witrynie, dlatego warto skupić się 

na tych partnerach. Oto inne pomysły, które pomogą Ci ustalić priorytet czasu: 

*  Ustal priorytety swoich największych partnerów, ponieważ często są to relacje, w których masz 

najwięcej do stracenia. 

*  Daj wyższy priorytet partnerom, którzy mają własne znane marki. Mają większą motywację do 

angażowania się w praktyki mające na celu zwiększenie wartości swojej marki Twoim kosztem. 



*  W przypadku sieci dostawców i afiliantów monitoruj, jak współczynniki konwersji różnią się od 

różnych źródeł poleceń. Na przykład duży ruch i niskie współczynniki konwersji mogą wskazywać, że 

użytkownicy są wabieni w nieautoryzowany sposób. 

*  Monitoruj skierowania w czasie. Wahania w górę lub w dół są warte zbadania i mogą ujawnić 

zarówno naruszenia, jak i najlepsze praktyki. 

*  Ustal priorytety partnerów, o których wiesz, że są dzieleni z twoimi konkurentami. 

Strony internetowe tych partnerów są najprawdopodobniej „polem bitwy”, na którym zdobywa się i 

traci udział w rynku, ponieważ klienci będą wykorzystywać te witryny do podejmowania decyzji 

prowadzących do ostatecznego zakupu. 

*  Okresowo próbuj wyszukać nazwę swojej marki za pomocą wyszukiwarek. Warto przyjrzeć się 

praktykom partnerów, którzy często pojawiają się w wynikach wyszukiwania, aby ocenić, w jakim 

stopniu wykorzystują Twoją markę. 

*  Poszukaj niespójności w tym, co dzieje się offline. Na przykład, jeśli Twój największy dostawca 

sklepów stacjonarnych nie kieruje Twojego ruchu do internetu, dobrym pomysłem może być zbadanie 

przyczyny. 

*  Zwróć szczególną uwagę na partnerów „problemowych”. Jeśli w przeszłości zdarzały Ci się problemy 

ze zgodnością - w trybie online lub offline - ci partnerzy są bardziej skłonni do wielokrotnych naruszeń. 

Krok 2: Zarządzanie marką 

Po dokonaniu oceny charakteru i zakresu problemów z partnerami należy aktywnie zarządzać 

obecnością marki w witrynach partnerów. Oznacza to wykraczanie poza monitorowanie witryn 

partnerów pod kątem zgodności z wytycznymi i zasadami; Oznacza to opracowanie ofensywnej 

strategii, aby przygotować się na przyszłe ataki konkurencyjne i wykorzystać brak uwagi lub słabość 

konkurenta. Jednym z pierwszych kroków jest staranne opracowanie i przekazanie zasad i wytycznych 

dla partnerów. Zaleca się również proaktywne zaspokajanie popytu na treści i funkcje związane z marką 

- dostarczanie partnerom regularnych aktualizacji zatwierdzonych treści, logo, kolorów, linków itp., 

Aby mieć pewność, że wspierają pożądane doświadczenia klientów. Wytyczne są konieczne i powinny 

być ustalone i utrzymywane w żywym dokumencie. Powinno się wyciągnąć wnioski z monitorowania 

sieci partnerskich być włączone do wytycznych na przyszłość. Równie ważne jak wytyczne są skuteczne 

przekazywanie i wspieranie ich. Na przykład wymaganie od partnerów używania logo w określonym 

formacie jest znacznie łatwiejsze, jeśli kanał komunikacji został już ustanowiony, a partnerzy mają do 

dyspozycji narzędzia umożliwiające łatwe pobranie najnowszej wersji. 

Krok 3: Egzekwowanie 

Wreszcie, wytyczne niewiele dają, jeśli nie są monitorowane i egzekwowane. Ostatecznie decyzje 

partnerów są podyktowane praktyczną oceną kosztów i korzyści. Motywacja do przestrzegania 

przepisów (lub koszt nieprzestrzegania) musi przeważać nad korzyściami, jakie partner uzyskuje dzięki 

innym opcjom. Na przykład, jeśli wiesz, że partner może generować większe przychody, nie ujawniając 

dokładnie warunków promocji, ważne jest, aby partner zdał sobie sprawę, że wszelkie niezgodności 

mogą zostać wykryte i że kara za wykroczenie jest surowa. . 

Dobrze zarządzane sieci partnerskie mogą służyć jako ambasadorzy marki i mogą być skutecznym 

sposobem na zwiększenie zasięgu marki. Sieci partnerskie mogą być jedyną ekspozycją klientów na 

markę lub mogą być wykorzystywane do dyskretnych elementów obsługi klienta online, takich jak 



wstępne badanie lub przetwarzanie transakcji zakupu. W obu przypadkach, gdy klienci napotykają 

Twoją markę w sposób przedstawiony przez innych, istnieje niejawne skojarzenie. Nawet jeśli strony 

internetowe Twoich partnerów stanowią tylko część ogólnego doświadczenia klienta, mogą odgrywać 

znaczącą rolę w wywieraniu wpływu na wizerunek marki i proces podejmowania decyzji przez klienta, 

co może działać na Twoją korzyść lub na niekorzyść. Rozważając wpływ, jaki może mieć 

nieprzestrzeganie przez partnera wytycznych korporacyjnych na przychody Twojej firmy, należy zbadać 

wiele czynników. Obejmują one popularność marki, wielkość sieci, siłę marek własnych partnera, 

stopień wyszukiwania produktów lub usług w internecie oraz wiele innych czynników, w zależności od 

konkretnej sytuacji. 

Przykład pierwszy 

Pewien producent samochodów odkrył, że 50 procent z jego 1500 salonów internetowych nie 

przestrzega wytycznych i zasad, które ustalił. Najczęstsze problemy z niezgodnością obejmują 

wyświetlanie konkurencyjnych treści, angażowanie się w taktyki przekierowywania klientów, takie jak 

cybersquatting, oraz brak napraw linki do strony producenta. Niektórzy dealerzy faktycznie 

wykorzystują marki producenta samochodów, aby przyciągnąć ruch w witrynie, a następnie sprzedają 

reklamy konkurencji. Badania pokazują, że większość kupujących nowe samochody szuka informacji o 

swoich zakupach online. Chociaż każdy problem z niezgodnością może zakłócić satysfakcję klienta i 

zaszkodzić przychodom, poniższe obliczenia ilustrują, w jaki sposób jeden z czynników, w szczególności, 

jest konkurencyjny w treści, może przyczynić się do utraty sprzedaży. 

Krok : Założenie 

1 : Liczba dealerów wyświetlających konkurencyjne treści: 50 

2 : Średnia liczba miesięcznych konkurencyjnych wyświetleń na witrynę: 20 000 

3 : Odsetek klientów, którzy kliknęli na konkurencyjną witrynę: 1% 

4 : Współczynnik konwersji klientów, którzy kliknęli: 0,5% 

5 : Całkowita liczba utraconych klientów (1) x (2) x 12 x (3) x (4) 600 

6 : Średnia wartość klienta: 20000 USD 

7 : Całkowity koszt roczny (5) x (6) 12 000 000 USD 

Przykład drugi 

Sprzedawca A ma 10 000 partnerów w swoim programie partnerskim. Partnerzy otrzymują prowizje 

od wszystkich klientów, którzy najpierw odwiedzają witrynę stowarzyszoną, a następnie przechodzą 

do witryny sprzedawcy i przeprowadzają transakcję. Sprzedawca B, bezpośredni konkurent, oferuje 

podobny program i ma wiele takich samych podmiotów stowarzyszonych, ale uruchomił plan zdobycia 

udziału w rynku poprzez wypłacanie wyższych prowizji. Szereg popularnych podmiotów 

stowarzyszonych decyduje się wykorzystać swój status jako partnerów, aby zwiększyć swoje prowizje 

od sprzedawcy B. Te podmioty stowarzyszone w widoczny sposób prezentują markę sprzedawcy A, aby 

przyciągnąć większy ruch. Potem zmieniają wiele z nich logo i linki do Sprzedawcy A w ich witrynie, tak 

aby faktycznie prowadziły użytkowników do Sprzedawcy B. W ten sposób podmioty stowarzyszone 

wykorzystują kapitał marki Sprzedawcy A do przekierowywania klientów i zwiększania opłat za 

polecenia od Sprzedawcy B. Koszt Sprzedawcy A w sprzedaży utraconych klientów w ciągu roku, można 

zastosować następujące założenia: 

Kroku : Założenie  



1 : Liczba podmiotów stowarzyszonych nadużywających marki: 100 

2 : Średnia miesięczna liczba unikalnych użytkowników witryny stowarzyszonej: 50 000 

3 Całkowite potencjalne ekspozycje klientów rocznie = (1x (2) x 12 = 60 000 000 

4 : Odsetek kupujących przekierowanych do konkurencji = 2% 

5 : Współczynnik konwersji w witrynie konkurencji = 2% 

6 : Całkowita liczba utraconych klientów = (3) x (4) x (5) = 24000 

7 : Średnia życiowa wartość klienta: 400 USD 

8 : Całkowity koszt roczny = (6) x (7) = 9600000 USD 

Podobnie jak w przypadku większości taktyk przekierowania klientów, to zwodnicze podejście nigdy 

nie byłoby tolerowane offline. Można to uznać za odpowiednik narożnego sklepu z narzędziami ,z 

wiszącą na zewnątrz tabliczki z napisem The Home Depot. Jednak w środku klient zdaje sobie sprawę, 

że tak naprawdę nie jest to Home Depot, o którym myślisz - to konkurent. 

Role partnerów zmieniają się online. Sieci partnerskie oferują możliwości poszerzenia zasięgu marki i 

pozyskania nowych klientów. Jednak niezarządzane sieci partnerskie online mogą czasami osłabiać 

wrażenia klientów i niszczyć wartość marki. Pamiętaj o następujących kwestiach: 

*  Środowisko online dodało kolejną warstwę złożoności do dynamiki relacji partnerskich. 

*  Konflikt kanałów i nowe modele przychodów doprowadziły do wyjątkowo wysokiego poziomu 

niezgodności między sieciami partnerskimi. 

*  Ponieważ istnieje silna zachęta dla stron trzecich do deklarowania przynależności do silnej marki, 

problemy z partnerami mogą wykraczać poza firmy, które mają oficjalne relacje. 

*  Nadużycia marki i problemy z niezgodnością partnerów mogą każdego roku kosztować firmę miliony 

dolarów, nawet w przypadku firm, które nie prowadzą działalności online. 

*  Starannie zarządzane sieci partnerskie dają możliwość wzmocnienia marki, poprawy jakości obsługi 

klienta i zdobycia rynku dzielić. 



Fałszerstwa i szare rynki 

Chociaż Internet otworzył cenne nowe możliwości dystrybucji dla wielu firm, w niektórych przypadkach 

doprowadził do utraty kontroli. Te same cechy internetu, które czynią go atrakcyjnym - globalny zasięg 

i dostępność - doprowadziły do powstania „szarej strefy” i sprzedaży podróbek. Szare rynki istnieją, 

gdy produkty markowe są kierowane z normalnych lub autoryzowanych kanałów dystrybucji. 

Konwencjonalne kanały dystrybucji są wystarczająco trudne do ochrony; Ponieważ szare rynki w 

Internecie i problemy z podróbkami są mniej zrozumiałe, firmom może być jeszcze trudniej owinąć 

ramiona. Dystrybutorzy online organizacji (np. Sklepy stacjonarne) prawdopodobnie będą odpowiadać 

za większość doświadczeń klientów. Sposób reprezentowania marki i jej produktów lub usług 

dystrybuowanych w Internecie będzie miał coraz większy wpływ na marże, udział w rynku i wizerunek 

marki. Podrabianie lub nielegalna sprzedaż markowych produktów wpływa negatywnie na 

doświadczenia klientów i przychody firmy. Podrabiane towary i towary z szarej strefy są szeroko 

rozpowszechniane w Internecie i obejmują wszystko, od cygar i piłek golfowych po części 

samochodowe i kosmetyki. Różne czynniki - przestarzałe systemy regulacyjne i egzekwujące, wpływ 

globalizacji oraz brak czujności korporacyjnej - doprowadziły do powstania środowiska online gdzie 

przestępstwa związane z fałszerstwem pozostają w dużej mierze bezkarne, z wyjątkiem zapewnienia, 

że Internet będzie miał nieproporcjonalnie duży udział w stratach branży. Występują nie tylko 

problemy z brandingiem i konsekwencje finansowe takiej sprzedaży, ale także bezpieczeństwo 

klientów może być zagrożone. Na przykład wiodący producent kasków zdał sobie sprawę, że ma 

poważny problem z szarą strefą - setki sprzedawców sprzedawały swoje produkty online, praktykę, 

której producent surowo zabrania ze względów bezpieczeństwa. Wynikający z tego niepokój 

koncentrował się nie na utracie dochodów, ale raczej na ochronie klientów. W tym przypadku 

gwarancja bezpieczeństwa producenta kasku nie może zostać zachowana, chyba że zatwierdzeni 

sprzedawcy odpowiednio dopasują kask dla każdego indywidualnego konsumenta. Oprócz zagrażania 

życiu, ta nieautoryzowana sprzedaż internetowa narusza warunki umów dystrybucyjnych, kanibalizuje 

sprzedaż dealerów przestrzegających zasad i naraża producenta na potencjalne problemy z 

odpowiedzialnością. 

Szare rynki 

Gdy produkty są dostarczane przez zatwierdzone kanały dystrybucji, firmy mogą chronić swoje marki, 

zapewniając odpowiedni poziom jakości, obsługi i wsparcia. Niestety produkty czasami docierają do 

konsumenta w sposób nieautoryzowany, często nazywany szarej strefy. Witryna Nortel Networks 

definiuje szary marketing jako „nowy. . . produkty są sprzedawane przez nieautoryzowanych 

sprzedawców i / lub upoważnionych partnerów biznesowych z naruszeniem ich umów 

dystrybucyjnych, tj. sprzedaż nieautoryzowanym sprzedawcom lub sprzedaż poza ich autoryzowanymi 

terytoriami. granicami, a ekspansywny zasięg sieci cyfrowych zaostrzył problem. Może również 

obejmować dystrybucję produktów przez niezamierzone kanały, takie jak sprzedaż produktów 

instytucjonalnych na rynku konsumenckim. W przypadkach, gdy nieautoryzowana działalność 

sprzedażowa ma na celu unikanie płacenia podatków lub ma charakter nielegalny, określa się ją jako `` 

czarny rynek ''. nieautoryzowane zwroty i utrata kontroli nad dystrybucją produktów. Niemal zawsze 

produkty szare i czarnorynkowe są sprzedawane po niższej cenie niż oferuje to autoryzowany dealer. 

Przykładem popularnego celu dla szarej i czarnorynkowej jest preparat dla niemowląt - co dodatkowo 

pokazuje, że przestępcy internetowi będą atakować każdy możliwy rynek, na którym można zarobić. 

FBI twierdzi, że kradzież sproszkowanej formuły to wielomilionowy biznes dla międzynarodowych 

organizacji przestępczych, które przepakowują proszek. Do produktu dołączane są nowe etykiety, aby 

formuła wyglądała na droższą odmianę lub aby zmienić datę ważności, narażając dzieci na ryzyko. 



W jednym przypadku funkcjonariusze organów ścigania przejęli w Teksasie ponad 60 000 puszek 

skradzionej mieszanki dla niemowląt. Niektóre daty ważności zostały zastąpione, a następnie formuła 

została przepakowana w sfałszowane pudełka i wysłana do dużych miast północnych w celu 

dystrybucji. Często takie szare i czarnorynkowe mieszanki dla niemowląt są sprzedawane przez 

Internet przez sprzedawców i na portalach aukcyjnych. Producenci preparatów dla niemowląt muszą 

również zwalczać internetową sprzedaż produktów instytucjonalnych konsumentom. Przekierowanie 

produktów instytucjonalnych o niższych cenach do kanału konsumenckiego podważa ceny i może 

skutkować utratą dochodów w milionach dolarów. 

Zwalczanie szarej strefy 

Anti-Grey Market Alliance (AGMA), grupa branżowa utworzona w celu rozwiązania problemu 

nieautoryzowanej dystrybucji, sugeruje, aby firmy podjęły kilka działań w celu zwalczania szarej strefy: 

➤ Wdrożenie kontroli wewnętrznej w celu ochrony przed wyciekiem produktów do szarej strefy 

➤ Szkolić pracowników sprzedaży, aby szukali sygnałów ostrzegawczych podczas dokonywania 

pierwszej sprzedaży 

➤ Szkolić personel serwisowy i gwarancyjny, czego szukać w produkcie niespełniającym norm 

➤ Informuj kanały dystrybucji o korozyjnym wpływie praktyk szarej strefy 

HEWLETT - FIRMA PACKARD 

Znane marki, które padły ofiarą nadużyć w szarej strefie, takie jak Compaq Computer (obecnie Hewlett-

Packard Company), podjęły jeszcze bardziej walkę z szarymi rynkami, promując na swoich stronach 

internetowych swoje wysiłki mające na celu zniechęcenie przestępców. Oprócz ścisłej współpracy z 

organizacjami branżowymi, takimi jak AGMA i Information Technology Association of America, 

Compaq uruchomił szereg proaktywnych inicjatyw wewnętrznych. Na przykład utworzyła „biuro 

transgraniczne” w ramach swojego ogólnoświatowego działu sprzedaży i marketingu, aby poprawić 

relacje z klientami. Biuro jest przeznaczone specjalnie do zapobiegania odsprzedaży produktów 

Compaq w szarej strefie. Firma Compaq ustanowiła również Kodeks postępowania w szarej strefie dla 

wszystkich swoich pracowników i edukuje pracowników na całym świecie o zagrożeniach związanych 

z szarą strefą marketingową. Wewnętrzne zasady i praktyki sprzedaży mają na celu zminimalizowanie 

przepływu produktów z szarej strefy, podczas gdy program świadomości partnerów ma na celu 

zwiększenie świadomości partnerów biznesowych firmy Compaq w zakresie ryzyka i konsekwencji 

związanych z uczestnictwem w szarej strefie. Jednym ze skutecznych wysiłków zmierzających do 

ograniczenia działalności w szarej strefie jest zapewnienie odpowiednich środków odstraszających. 

Compaq dyscyplinuje lub zwalnia pracowników, którzy byli stroną umów o szarej strefie. Producent 

komputerów grozi również cofnięciem autoryzacji odsprzedawcom uznanym za nielegalnych 

pośredników w sprzedaży produktów oraz podjęciem kroków prawnych w przypadkach naruszenia 

umów lub przepisów. `` Compaq zobowiązuje się do utrzymania integralności swoich produktów oraz 

wysokiego poziomu jakości produktów i usług, których oczekują nasi klienci '' - powiedział starszy 

wiceprezes i radca prawny firmy Compaq, Thomas C. Siekman, po przeprowadzeniu poszukiwań. 

operacja konfiskatowa prowadzona we współpracy z marszałkami USA. „„ Firmy lub osoby, które będą 

próbowały podrabiać produkty Compaq - lub nielegalnie przekierowywać produkty Compaq za pomocą 

szarej strefy - zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Będziemy nadal chronić naszych klientów, 

naszych autoryzowanych partnerów handlowych i markę Compaq. . . . ”” Przestępcy, strzeżcie się 

Podrabianie 



Chociaż problemy stworzone przez szare rynki mogą być problematyczne, dystrybucja podróbek może 

być jeszcze bardziej szkodliwa dla marki. Reconnaissance International, firma wydawnicza / 

konsultingowa, szacuje, że podrabianie na całym świecie jest problemem o wartości 500 miliardów 

dolarów, a dochody z podrabiania są wykorzystywane do finansowania organizacji przestępczych i 

gwarantowania terroryzmu. „To, co widać w zniszczeniach marki, to tylko wierzchołek góry lodowej” - 

mówi rzecznik New Balance Athletic Shoe Inc., która podjęła działania mające na celu powstrzymanie 

podrabiania produktów. „Im dłużej marketer pozwala na to, tym bardziej szkoda przyspiesza.” Poza 

krótkoterminowymi przychodami i utratą zysków są długoterminowe konsekwencje utraty lojalności 

wobec marki zarówno wśród klientów, jak i autoryzowanych dealerów. Klienci narażeni są na niską 

jakość podrobionych produktów. Sprzedawcy nie tylko muszą konkurować z nielegalnymi produktami, 

ale także są wzywani przez klientów do rozwiązywania problemów spowodowanych przez podróbki. 

Tommy Hilfiger Corp., Polo Ralph Lauren Corp. i Nike, Inc. toczą nieustanną walkę z podrabianiem 

markowej odzieży. Trzej producenci połączyli siły w pozwie przeciwko firmie Visionary Content 

Management, która rzekomo sprzedawała podrabiane produkty Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren i 

Nike na swojej stronie DesignersDirect.com. Oprócz dochodzenia odszkodowania, producenci zwrócili 

się do sądu o trwałe zakazanie firmie Visionary Content Management nieuprawnionego 

wykorzystywania ich znaków towarowych. „Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren i Nike nadal bardzo 

czujnie podejmują wysiłki na rzecz ochrony integralności swoich marek, szczególnie w Internecie, gdzie 

wielu nieautoryzowanych sprzedawców, którzy nie kupują„ bezpośrednio ”od tych„ projektantów ” 

nadal oferować podrobione towary niczego nie podejrzewającym konsumentom '' - powiedział Steven 

Gursky, prawnik dla powodów. 

Materiały do kopiarek 

W międzyczasie firmy takie jak Xerox Corporation i Lexmark International toczą bitwę z internetową 

dystrybucją podrobionych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek. W ankiecie przeprowadzonej 

przez Imaging Supplies Coalition, stowarzyszenie branżowe zrzeszające producentów sprzętu do 

przetwarzania obrazu i materiałów eksploatacyjnych, oszacowano, że wpływ podrobionych tonerów, 

atramentów, wkładów i innych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek wynosi ponad 1 miliard USD 

corocznie na całym świecie. W maju 2000 r. Lexmark złożył pozew przeciwko EFAM Enterprises w 

Nowym Jorku, domagając się stałego nakazu sądowego i odszkodowania w wysokości 6 milionów 

dolarów. Amerykańskie służby celne przejęły ponad 2000 podrobionych kaset z tonerem 

importowanych przez EFAM, na których umieszczono nieautoryzowane reprodukcje znaków 

towarowych Lexmarka. „Będziemy agresywnie ścigać tych, którzy próbują sprzedawać podrabiane 

produkty Lexmarka” - powiedział Paul Curlander, prezes i dyrektor generalny Lexmarka. „Ta działalność 

wprowadza naszych klientów w błąd i niszczy kapitał własny, jaki zbudowaliśmy w naszej marce”. 

Konkurent Lexmarka Xerox stanął przed tymi samymi wyzwaniami. „Podrabianie szkodzi naszej 

reputacji i marce w oczach naszych klientów” - powiedział Kamalakar Shenai, wiceprezes działu 

materiałów do przetwarzania obrazu firmy Xerox. „Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić 

satysfakcję klientów i wartość marki Xerox”. Starając się rozwiązać ten problem, firma Xerox 

przeprowadza audyt Internetu w celu wykrycia oszukańczych witryn i wyeliminowania nielegalnego 

wykorzystania materiałów eksploatacyjnych marki Xerox. „„ Wzmocnienie naszego nadzoru online 

uzupełnia ogólną strategię firmy Xerox polegającą na agresywnej ochronie marki, gdziekolwiek się ona 

pojawia. Co ważniejsze, pomaga nam to dodatkowo chronić klientów Xerox, którzy oczekują, że 

kupując produkty i materiały eksploatacyjne marki Xerox, kupują również oryginalną jakość Xerox ”- 

powiedziała Donna Del Monte, kierownik ds. Strategii materiałów eksploatacyjnych w Xerox Supplies 

Group. Za agresywne podejście do monitorowania online i inne inicjatywy zarządzania mające na celu 

zwalczanie dystrybucji podrabianych tonerów i materiałów eksploatacyjnych firma Xerox otrzymała w 



2002 r. Nagrodę za „wybitne osiągnięcie firmy” od Authentication News, publikacji branżowej i Global 

AntiCounterfeiting Group 

Farmaceutyki 

Przemysł farmaceutyczny to kolejny dobry przykład tego, jak dystrybucja podróbek przez Internet 

może wpłynąć na biznes w XXI wieku. Konsumenci coraz częściej zastępują wyjazd do apteki 

wygodniejszym kliknięciem w Internecie, gdzie znajdują strony internetowe oferujące imponującą 

różnorodność i dostępność, konkurencyjne ceny i pozytywne doświadczenia klientów. W dzisiejszym 

bardzo konkurencyjnym środowisku apteki internetowe przyciągają nowych klientów, oferując 

wygodę i poczucie prywatności, które trudno osiągnąć w lokalnej aptece. Niestety internet jest również 

szybko rozwijającym się kanałem dystrybucji podrabianych leków. Światowa Organizacja Zdrowia 

szacuje, że 10 procent światowych leków to podróbki, co powoduje straty w przychodach przemysłu 

farmaceutycznego rzędu dziesiątek miliardów dolarów rocznie.  

„Wraz z pojawieniem się witryn internetowych sprzedających leki na receptę prawie bez ram 

prawnych, środowisko i zachęta do używania podrobionych leków, wytwarzania fałszywych leków i 

sprzedaży ich bezpośrednio konsumentom są oczywiste”. 

Wraz z szybkim wzrostem liczby konsumentów kupujących leki na receptę i bez recepty w Internecie, 

wzrostem kosztów oryginalnych farmaceutyków oraz wzrostem wyrafinowania produkcji i dystrybucji 

podrabianych leków, dostępność podrabianych leków w Internecie może gwałtownie wzrosnąć, 

przekraczając już i tak alarmujące wskaźniki. Agencje rządowe i organizacje globalne, takie jak 

Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC), dostrzegły skalę i pilność zagrożeń związanych z dystrybucją 

podrabianych leków w Internecie. 

Monitorowanie online 

Aby skutecznie walczyć z szarymi rynkami i fałszerstwami w nowym tysiącleciu, firma musi opracować 

i utrzymywać kompleksową, wielowymiarową strategię, w której Internet jest podstawowym 

elementem. Przy tak dużej liczbie stron z treścią w Internecie identyfikacja, analiza i ustalanie 

priorytetów dystrybutorów online może być trudnym zadaniem. W zależności od charakteru produktu 

mogą istnieć tysiące potencjalnych rynków zbytu. Podejrzane transakcje są rutynowo dokonywane za 

pośrednictwem komercyjnych witryn internetowych, osobistych stron internetowych, witryn 

aukcyjnych, grup dyskusyjnych Usenet, kanałów IRC (Internet Relay Chat) i poczty elektronicznej. 

Biorąc pod uwagę rozległość i złożoność problemu, wyzwaniem staje się zidentyfikowanie 

dystrybutorów i ustalenie priorytetów działań mających na celu osiągnięcie jak największego wpływu 

przy ograniczonych zasobach. Chociaż ręczne wyszukiwanie informacji może być nieefektywne, w 

połączeniu z innymi strategiami, czasami może być najlepszym podejściem dla małych firm. W 

przypadku głównych marek leków przeznaczonych dla konsumentów, w przypadku których stawka jest 

większa, sensowne może być droższe, ale dokładne rozwiązanie do monitorowania Internetu. Na rynku 

dostępne są zastrzeżone technologie eksploracji i analizy danych, które można zaprogramować 

specjalnie w celu monitorowania podejrzanych dystrybutorów. Aby wskazać, jak szeroki może być 

problem, amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) poświęciła ponad 10 000 roboczogodzin 

miesięcznie na badanie witryn internetowych pod kątem dystrybucji online podrabianych leków. Po 

zidentyfikowaniu podejrzanych sprawców pozostaje istotne zadanie potwierdzenia, że strona zajmuje 

się dystrybucją szarej strefy lub fałszywe produkty. Wysiłek może być skomplikowany przez fakt, że 

strony zaangażowane w niewłaściwe działania dystrybucyjne są bardziej skłonne do stosowania taktyk 

podobnych do tych stosowanych w branży pornograficznej, które tworzą jeszcze szerszą sieć i 

utrudniają egzekwowanie. Na przykład pojedyncze witryny mogą znajdować się w centrum dziesiątek 

innych witryn przekierowujących lub mogą być jedną z wielu witryn „lustrzanych” (zduplikowanych). 



Takie sieci mogą być tworzone specjalnie po to, aby wymknąć się władzom lub oszukać wyszukiwarki i 

przekierować klientów. 

Kryteria, które mogą sygnalizować podejrzanemu dystrybutorowi 

Dobra wiadomość jest taka, że stosowanie tych wątpliwych taktyk i obecność pewnych treści może 

wskazywać, że witryna jest zaangażowana w podejrzaną aktywność. Poszukiwanie konkretnych 

wskazówek, które wskazują, że strona jest bardziej skłonna do angażowania się w podejrzaną 

działalność, jest skutecznym sposobem ustalenia priorytetów dalszych działań dochodzeniowych. Przy 

ograniczonych zasobach warto kierować działania związane z egzekwowaniem prawa na najbardziej 

podejrzane strony. Oto kilka kryteriów, które mogą sygnalizować, że witryna internetowa dystrybutora 

jest podejrzana: 

➤ Produkt jest oferowany poniżej kosztów lub po nieracjonalnie niskich cenach. 

➤ Podano nieodpowiednie, mylące lub fałszywe opisy produktów. 

➤ Nie ma zasad dotyczących zwrotów ani informacji o gwarancji. 

➤ Witryna nie jest zarejestrowaną domeną, ale częścią większej społeczności, takiej jak strony 

osobiste hostowane przez dostawcę usług internetowych. 

➤ Witryna używa żargonu i języka potocznego tylko dla osób „w” branży, które będą rozumieć. 

➤ Witryna stosuje zbyt agresywne taktyki przechwytywania, bardziej powszechne w branży 

pornograficznej, takie jak przekierowania, seeding, literówki-piractwo, „witryny lustrzane”, łapanie 

myszy lub tarło 

➤ Witryna nie oferuje możliwości bezpiecznych transakcji lub nie ma określonej polityki prywatności. 

➤ Witryna reklamuje cudowne lub „niesamowite” wyniki. 

➤ Witryna jest zlokalizowana poza krajem, do którego klienci są kierowani. 

➤ Błędy ortograficzne lub pochodne właściwej nazwy marki są ewidentne. 

➤ Witryna nie podaje krajowego adresu ani numeru telefonu do obsługi klienta lub informacje 

kontaktowe nie są zgodne z informacjami rejestracyjnymi witryny. 

Przegląd i ustalanie priorytetów podejrzanych dystrybutorów na podstawie tych i innych kryteriów 

branżowych jest najbardziej wydajnym i skutecznym sposobem uzyskania najlepszego zwrotu z 

inwestycji w egzekwowanie prawa. Zwiększenie wysiłków dzięki technologii może dodatkowo pomóc 

w oznaczaniu podejrzanych witryn do podjęcia działań dochodzeniowych  

Wskazówka: firmy mogą znaleźć przykłady nieautoryzowanej dystrybucji, korzystając z bezpłatnych 

narzędzi wyszukiwania zakupów online, takich jak Froogle.com, których zaawansowane funkcje 

wyszukiwania obejmują możliwość ograniczenia wyników do przedziału cenowego zdefiniowanego 

przez użytkownika. 

Testowanie autentyczności 

Po zidentyfikowaniu, przeanalizowaniu i ustaleniu priorytetów podejrzanego dystrybutora 

internetowego, pozostałe kroki to uzyskanie, przetestowanie i zweryfikowanie autentyczności 

produktu. W przypadkach, gdy agencja, stowarzyszenie lub firma składa zamówienia od podejrzanego 



dystrybutora internetowego, dla prowadzącego dochodzenie skorzystanie ze skrytki pocztowej lub 

innego ukrytego adresu w celu zmniejszenia szansy, że sprawca internetowy rozpozna śledczego, 

będzie korzystne. Po uzyskaniu próbki podejrzanego produktu należy zbadać autentyczność. Otwarte 

urządzenia zabezpieczające, takie jak hologramy i plomby, są jedną z miar autentyczności. Najlepsze 

praktyki zarządzania problemem podróbek obejmują również kryminalistyczne pobieranie odcisków 

palców lub osadzanie ukrytych „znaczników” w produkcie. W zależności od potrzeb, tego rodzaju 

rozwiązania zapobiegające podrabianiu mogą być zlecane firmom, które mają doświadczenie 

niezbędne do skutecznego zarządzania tajnymi znakami i uwierzytelnianiem produktów. Nawet gdy 

egzekwowanie przepisów staje się bardziej agresywne, udaremnienie nadużyć w zakresie dystrybucji 

online jest w najlepszym przypadku trudne. W przeciwieństwie do sprzedawców ulicznych, którzy mają 

tendencję do gromadzenia się w pewnych obszarach, dystrybutorzy internetowi są rozproszeni po 

cyberprzestrzeni i obejmują zarówno zorganizowanych, wyrafinowanych kupców, jak i podejrzanych 

producentów, a także dzieciaki w wieku szkolnym działające w piwnicy. Kolejną komplikacją działań 

jest możliwość, że kiedy witryna zostanie zamknięta, może wkrótce pojawić się ponownie w innym 

miejscu. Identyfikowanie, analizowanie i ustalanie priorytetów internetowych szarej strefy i fałszywych 

dystrybutorów jest poważnym przedsięwzięciem, o czym świadczy liczba agencji i poziom wysiłku 

obecnie zaangażowanego w to dążenie. Jednak jest powód, dla którego wiodące firmy atakują ten 

problem. Stawka jest zbyt duża, jeśli chodzi o utraconą sprzedaż lub utraconą wartość marki, aby 

zignorować problem. Firmy, które poświęciły środki na zmierzenie się z problemami, są na ogół dobrze 

wynagradzane za swoje wysiłki. 

Ryzyko dla dobrobytu publicznego jest najwyraźniej największym kosztem związanym z dystrybucją 

podróbek w internecie, ponieważ podejrzane strony internetowe obchodzą ustalone procedury 

mające na celu ochronę konsumentów. Ale nawet w przypadkach, gdy sprzedaż podrobiona nie 

stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa, firmy mogą ponosić znaczne koszty w wyniku utraty sprzedaży 

i rozmycia marki. Relacje medialne na temat skażonych lub podrobionych produktów mogą znacznie 

osłabić zaufanie publiczne i wizerunek marki, zrażając klientów i osłabiając przychody na lata. Sprzedaż 

podróbek osłabia również dochody innych przedsiębiorstw w łańcuchu wartości i grozi osłabieniem 

relacji z legalnymi dystrybutorami. Oczekuje się, że producenci będą proaktywnie utrzymywać 

integralność swoich kanałów dystrybucji. Jeśli firmy nie zastosują rozsądnych środków ostrożności 

przeciwko fałszerstwom, mogą również narazić się na odpowiedzialność, a nawet naruszyć prawo. 

„Coraz częściej producenci będą zobowiązani przez organy ścigania do zachowania należytej 

staranności w ochronie ich produktów przed kopiowaniem” - przewiduje Peter Lowe, zastępca 

dyrektora Biura Wywiadu ds. Podrabiania w ICC. Zalecając właścicielom marek, aby nieustannie szukali 

sposobów ochrony swoich produktów, stwierdza, że „producenci nie mogą sobie pozwolić na to , że 

nie staniesz się ofiarą podrabiania ”. 

Przykład 

Producent piłek golfowych odkrył, że w Internecie sprzedawane są duże ilości podrabianych piłek. 

Piłeczki golfowe są zapakowane w imitację i oznaczone marką producenta. Piłki premium zazwyczaj 

kosztują około 40 dolarów za tuzin, chociaż podróbki są sprzedawane za 24 dolary. Fałszerze 

rozprowadzają duże ilości piłek golfowych za pośrednictwem wielu różnych kanałów internetowych, w 

tym aukcji i witryn e-commerce. Większość zakładów znajduje się w krajach rozwijających się, a 

produkty są wysyłane za granicę. Możemy oszacować, ile traci producent, korzystając z następujących 

założeń krok po kroku i obliczeń: 

Krok : Założenie  

1 : Liczba miejsc sprzedaży piłek: 50 



2 : Średnia ilość pudełek sprzedawanych dziennie w każdej witrynie: 15 

3 : Łączna liczba pudełek sprzedanych w witrynach handlu elektronicznego rocznie  = (1) x (2) x 365  = 

274 000 

4 : Roczne utracone przychody z powodu podróbek internetowych (3) x 40$ ≅ 11 mln USD 

Nieautoryzowana dystrybucja online, w tym działalność w szarej strefie i podrabianie, może podważyć 

zyski, zniszczyć wartość marki, a nawet zagrozić dobru klientów. Kluczowe punkty, o których muszą 

pamiętać właściciele marek, to: 

➤ Utrzymanie integralności kanałów dystrybucji pozwala zapewnić odpowiedni poziom jakości, usług 

i wsparcia. 

➤ Podrabianie i szary marketing podważają relacje z autoryzowanymi dealerami, zmuszając ich do 

konkurowania z fałszywymi produktami i do obsługi klientów, którzy kupili przekierowane lub fałszywe 

produkty. 

➤ Aby walczyć z szarymi rynkami i fałszerstwami, firma musi opracować i utrzymywać kompleksową, 

wielowymiarową strategię, w której Internet jest podstawowym elementem. 

➤ Istnieją najlepsze praktyki, które pomagają firmom w ustalaniu priorytetów w zakresie 

monitorowania online i egzekwowania prawa. 

➤ Korzyści związane z ochroną marki przed fałszerstwami i szarymi rynkami zwykle przewyższają 

koszty. 



Obrona przed piractwem cyfrowym 

Technologia cyfrowa i Internet zwiększyły łatwość kopiowania i rozpowszechniania wysokiej jakości 

grafiki, tekstu, dźwięku, wideo i oprogramowania. W rezultacie ogromne repozytoria markowych treści 

cyfrowych są teraz dostępne za jednym kliknięciem - książki, filmy, muzyka, notowania giełdowe i gry 

komputerowe - a wszystko to za darmo. Co to znaczy? Jeśli Twoja propozycja wartości koncentruje się 

wokół zasobów cyfrowych, kwestie praw autorskich stanowią bezprecedensowe zagrożenie 

biznesowe. Piractwo może całkowicie podważyć integralność Twoich kanałów dystrybucji. „Gwałtowny 

wzrost liczby użytkowników Internetu spowodował równie gwałtowny wzrost liczby osób 

nadużywających Internetu” - powiedział Brent Renouf, kanadyjski badacz ds. podróbek w kanadyjskiej 

fili Microsoft. „ Cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują szybkość i anonimowość Internetu do 

sprzedaży i dystrybucji fałszywego oprogramowania, muzyki i filmów na całym świecie. Potencjalne 

straty dochodów legalnych firm są ogromne.” Piractwo od dawna stanowi problem dla osób z branży 

treści, ale zakres obecnej sytuacji nie ma sobie równych w historii. Kilka prostych zapytań dotyczących 

wiodącej sieci wymiany plików typu peer-to-peer (P2P) powinno skutecznie rozwiać wszelkie 

wątpliwości co do skali sytuacji. W sieciach P2P wszystko, od odcinków Seinfelda po ulubione ścieżki 

dźwiękowe Beatlesów, jest na wyciągnięcie ręki. Każdy, kto chce, może łatwo pobrać, zazwyczaj za 

darmo, cyfrowe wersje drukowane i audio najlepiej sprzedających się książek, muzyki lub wybranych 

najnowszych filmów - często zanim trafią do kin! Wygoda jest bezprecedensowa, podobnie jak jakość, 

szybkość i niemal nieograniczone możliwości rozpowszechniania. Wskaźniki przyjęcia przez 

konsumentów odzwierciedlają wartość dodaną i wygodę - badania pokazują, że na przykład ponad 

połowa wszystkich użytkowników Internetu pobierała muzykę. Według organizacji Cable and 

Telecommunications Association for Marketing ponad połowa Amerykanów korzysta również z 

mediów strumieniowych. Nie widać łatwego rozwiązania, ponieważ coraz lepsze technologie (np. 

Techniki kompresji, sieci szerokopasmowe, usługi udostępniania plików) i trendy demograficzne 

dodatkowo pogłębiają problemy związane z piractwem cyfrowym i utrudniają egzekwowanie prawa. 

Problem jest złożony i stanowi trudne wyzwanie dla właścicieli praw własności intelektualnej. Poza 

siecią WWW istnieje wiele środowisk internetowych, w których występuje piractwo, w tym grupy e-

mailowe, pokoje rozmów, sesje komunikatorów internetowych, aukcje, sieci wymiany plików, binarne 

grupy dyskusyjne i witryny protokołu przesyłania plików (FTP). Istnieje również wiele technologii i 

praktyk wspomagających, w tym „kadrowanie” treści internetowych, wstawianie i udostępnianie 

haseł, które ułatwiają kopiowanie i rozpowszechnianie treści cyfrowych. Firmy z różnym skutkiem 

walczą z piractwem. W zależności od konkretnej sytuacji czasami można proaktywnie zapobiegać 

wyciekowi dochodów poprzez identyfikację nieuprawnionego użycia i dystrybucji zasobów cyfrowych. 

Gdy na przykład pirackie treści są rozpowszechniane za pośrednictwem witryn internetowych, niektóre 

firmy i stowarzyszenia branżowe nie tylko odzyskały „utracone” przychody, ale nawet dodały 

dodatkowe strumienie przychodów, zmieniając dystrybutorów treści w licencjobiorców. 

Muzyka 

Przemysł muzyczny ma wątpliwe wyróżnienie jako świnka morska piractwa cyfrowego. Jest to jedna z 

pierwszych branż, w której internet staje twarzą w twarz ze zdolnością podważania integralności 

bardziej konwencjonalnych kanałów dystrybucji. Przeważająca ilość muzyki do pobrania, dostępnej 

online z usług takich jak między innymi KaZaa, BearShare i Morpheus, wywołała gwałtowne 

kontrowersje dotyczące kwestii praw autorskich i zaowocowała pozornie niekończącą się serią szeroko 

nagłośnionych batalii prawnych. Stawka jest oczywiście wysoka, ponieważ piractwo muzyczne nadal 

rozprzestrzenia się w Internecie, chociaż szacunki finansowe są bardzo zróżnicowane. Amerykańskie 

Stowarzyszenie Przemysłu Nagrań (RIAA) zażądało od MP3.com odszkodowania w wysokości 150 000 

USD za każde dzieło objęte prawem autorskim za umożliwienie użytkownikom pobierania utworów 



chronionych prawem autorskim. W innej bardzo nagłośnionej batalii prawnej heavy-metalowy zespół 

Metallica pozwał Napstera o odszkodowanie w wysokości ponad 10 milionów dolarów, ustalając 

wartość na 100 000 dolarów za każdą piracką piosenkę. RIAA wymieniła piractwo internetowe jako 

główny czynnik, gdy całkowita roczna dostawa amerykańskich wytwórni płytowych spadła o ponad 10 

procent w 2001 roku, co oznacza spadek wartości o około 600 milionów dolarów.  „Kiedy 23 procent 

ankietowanych konsumentów muzyki twierdzi, że nie kupuje więcej muzyki, ponieważ pobierają lub 

kopiują swoją muzykę za darmo, nie możemy ignorować wpływu na rynek” - powiedział Hilary Rosen, 

dyrektor generalny RIAA, w odniesieniu do badanie przeprowadzone przez Peter Hart Research 

Associates. W tym samym okresie sprzedaż muzyki spadła o pięć procent na poziomie globalnym do 

33,7 miliardów dolarów. Choć przynajmniej częściowo winę za to ponosi gospodarka, Międzynarodowa 

Federacja Przemysłu Fonograficznego (IFPI) przypisała znaczną część spadku rozpowszechnianiu się 

bezpłatnej muzyki w Internecie. „Problemy branży odzwierciedlają brak spadku popularności nagrań 

muzycznych. Odzwierciedlają raczej fakt, że komercyjna wartość muzyki jest szeroko dewaluowana 

przez masowe kopiowanie i piractwo”- powiedział Jay Berman, prezes i dyrektor generalny IFPI. Po 

drugiej stronie spektrum niektórzy twierdzą, że efekty netto są pozytywne, argumentując, że 

zwiększona dostępność plików muzycznych jest wygodą, za którą ludzie będą skłonni zapłacić, co 

pomoże napędzać wzrost sprzedaży muzyki, zarówno offline, jak i online. Sprzedaż przenośnych 

cyfrowych odtwarzaczy muzycznych jest jednym ze wskaźników rosnącego zapotrzebowania 

konsumentów na pliki muzyczne do pobrania, co może dobrze wróżyć przyszłym potencjalnym 

dochodom z subskrypcji muzyki online. „Subskrypcje muzyki cyfrowej mogą ożywić słabnącą branżę 

muzyczną” - powiedział Aram Sinnreich, starszy analityk Jupiter Research. Chociaż takie optymistyczne 

prognozy mogą ostatecznie się sprawdzić, większość ludzi nadal nie płaci za pobieraną muzykę, a 

organizacje, których stawką jest najwięcej, postanowiły nie pozostawiać sprawy przypadkowi. Koalicje 

w branży muzycznej rozwiązały problem piractwa, próbując kontrolować nieautoryzowane pobieranie 

dzieł artystów, jednocześnie współpracując z nowymi kanałami dystrybucji online. Niektórzy liderzy 

branży podjęli kroki prawne, aby wyeliminować dostawców, którzy ułatwiają bezpłatną dystrybucję 

muzyki, jak widać w procesach wytoczonych przeciwko Napsterowi i MP3.com przez główne 

wytwórnie płytowe. Może to być jedyny sposób, w jaki niektórzy właściciele własności intelektualnej 

mogą walczyć z bezpłatną dystrybucją w sieciach wymiany plików peer-to-peer (P2P) 

Prowadzi sprzedaż 

Strony internetowe i FTP rozpowszechniające piracką muzykę oferują inne możliwości. Stowarzyszenia 

przemysłu muzycznego, takie jak American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) i 

Broadcast Music, Inc. (BMI), wykorzystały możliwości, jakie daje transfer muzyki online, agresywnie 

udzielając licencji stronom internetowym oferującym muzykę. swoich członków. W ten sposób 

stowarzyszenia te podjęły pierwsze kroki w pozycjonowaniu do zdobycia udziału miliardów dolarów w 

prognozowanych przychodach z muzyki online. To proaktywne podejście do licencjonowania jest 

podobne do tego, w jaki sposób właściciele własności intelektualnej danych rynkowych i tekstów 

atakują online, aby generować przychody. Historycznie najlepszy zwrot z inwestycji w przekształcanie 

przestępców w sprzedaż licencji osiąga się, koncentrując się na najbardziej wykwalifikowanych 

potencjalnych klientach, co umożliwia stowarzyszeniu szybkie podjęcie działań w witrynach, które są 

najbardziej prawdopodobne aby pomóc im odzyskać dochody z licencji. Każda witryna, która nie chce 

być licencjonowana, oraz wszelkie witryny, które mogą być niepożądanymi licencjobiorcami, powinny 

być rozpatrywane na drodze sądowej w celu ochrony praw autorskich i ochrony legalnych kanałów 

dystrybucji. Jednym ze sposobów oceny, czy witryny internetowe zajmujące się piractwem mogą być 

odpowiednimi licencjobiorcami, jest oszacowanie liczby Pliki muzyczne objęte licencją są obecne oraz 

czy pliki muzyczne są plikami dźwiękowymi, pełnometrażowymi utworami, plikami programów czy 

plikami strumieniowymi. Poziom ruchu w witrynie może być również cenny w przybliżaniu potencjalnej 



skali dystrybucji oraz, w przypadku witryn zajmujących się reklamą lub handlem, określając, ile 

przychodów mogą one generować w wyniku dystrybucji muzyki. Zdolność witryny do uiszczania opłat 

licencyjnych może się znacznie różnić i należy ją wziąć pod uwagę przy wykorzystywaniu ograniczonych 

zasobów sprzedażowych do pozyskiwania dużej liczby potencjalnych klientów. Oprócz oceny natężenia 

ruchu w witrynie inne sposoby przybliżonej oceny potencjału witryny obejmują sprawdzenie obecności 

reklam lub działań komercyjnych oraz zwrócenie uwagi na poziom profesjonalizmu widoczny w 

projekcie witryny. Większe firmy są lepszymi celami sprzedaży, więc obecność informacji dla 

inwestorów i innych szczegółów dotyczących firmy może być wskaźnikiem wielkości. To, czy witryna 

jest właścicielem własnej domeny (w przeciwieństwie do korzystania ze stron osobistych, których 

domena główna jest częścią większej społeczności, takiej jak AOL lub Yahoo!), jest kolejnym 

wskaźnikiem potencjału komercyjnego witryny. Niestety, podczas gdy przemysł muzyczny i nagraniowy 

boryka się z problemami związanymi z dystrybucją w Internecie, staje w obliczu ciągłej walki z innymi 

środowiskami. Miliardy plików muzycznych są obecnie wymieniane co miesiąc za pomocą popularnych 

sieci wymiany plików P2P, które umożliwiają bezpłatną wymianę i pobieranie muzyki chronionej 

prawami autorskimi. Sieci P2P stanowią forum, na którym osoby fizyczne mogą otwarcie i anonimowo 

udostępniać pliki cyfrowe i okazuje się, że jest to trudny orzech do zgryzienia. Zdecentralizowane sieci 

P2P, takie jak Gnutella i FastTrack, zyskały popularność, skutecznie zmieniając domowe komputery 

członków w serwery sieciowe. Ponieważ sieci te nie mają centralnego punktu, w którym można 

zamknąć system, stanowią one bardziej skomplikowaną zagadkę dla stowarzyszeń praw niż sieci 

scentralizowane, takie jak Napster, których serwery przechowują indeks dostępnych utworów.  

Wideo 

Internetowe piractwo wideo pozostaje w tyle za muzyką, głównie ze względu na duży rozmiar 

cyfrowych plików wideo, który wydłuża czas pobierania. Nie oznacza to, że problem jest nowy. Na 

przykład już w 1999 roku Lucasfilm Ltd. współpracowała z zewnętrznymi prawnikami, aby pomóc w 

obronie filmu Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo przed piractwem internetowym w tygodniach 

bezpośrednio poprzedzających i następujących po publicznym otwarciu. Udało im się zamknąć ponad 

300 stron internetowych oferujących pirackie kopie filmu. Wiele witryn rozprowadzało kopie jeszcze 

przed otwarciem filmu w kinach. Oprócz tych, które zostały zamknięte, setki innych osób, które 

udostępniały film do pobrania, dobrowolnie wycofały swoje kopie po otrzymaniu ostrzeżenia. To samo 

zjawisko powtórzyło się w maju 2002 roku, kiedy nielegalne kopie Gwiezdnych wojen: część II - Atak 

klonów pojawiły się w sieci na tydzień przed planowaną premierą. Z drugiej strony, zespół 

marketingowy Lucasfilm w pełni wykorzystał popyt na treści online i udostępnił fanom promocyjne 

zwiastuny wideo do pobrania ze strony Star Wars. Być może dając wgląd w przyszłość, ponad 35 

milionów kopii zwiastunów filmu Phantom Menace zostało pobranych przed debiutem filmu. Obecnie 

jest cytowany na stronie internetowej Lucas-film jako jedno z największych pobrań z Internetu w 

historii. „Liczba pobrań zwiastunów mogła przyciągnąć więcej ludzi do kina” - powiedział Jim Ward, 

wiceprezes ds. Marketingu firmy Lucasfilm. `` Ale szczerze mówiąc, naszym głównym celem jest 

utrzymanie jak największej liczby osób zaangażowanych w markę Star Wars tak długo, jak to możliwe. 

'' Pomimo sukcesu promocji Lucasfilm, który był możliwy dzięki niewielkiemu rozmiarowi klipów, wideo 

pliki do pobrania nadal napotykają ograniczenia technologiczne. Jednak ostatnio postęp w technologii 

kompresji i dostęp do szybkich połączeń internetowych za pośrednictwem cyfrowej linii abonenckiej 

(DSL) i usług modemu kablowego dramatycznie przyspieszył handel filmami. Forum piractwa wideo 

przeniosło się również na kanały P2P i Internet Relay Chat (IRC), czyli „pokoje rozmów” (patrz Rysunek 

6-4). Chociaż wciąż jest w powijakach, według niektórych szacunków dzienne pobieranie filmów 

fabularnych wynosi 600 000 dziennie. Piractwo wideo obejmuje całą gamę programów, od programów 

telewizyjnych i kreskówek po teledyski, ale najbardziej niepokojący wydaje się być przemysł filmowy 

warty miliardy dolarów. Chociaż pobrany film może nie być w stanie poważnie konkurować z 



wrażeniami kinowymi klienta, nie jest to największa obawa. Cztery piąte dochodu typowego filmu 

pochodzi ze sprzedaży po premierze w kinie. Obejmuje to sprzedaż wideo, wypożyczanie i przychody z 

telewizji kablowej, z których wszystkie mogą być zagrożone przez szalejące piractwo internetowe. 

Wiedząc, jak rozwinęły się sprawy w przemyśle muzycznym, studia filmowe zabezpieczają swoje 

zakłady i atakują problem na wielu frontach. Oprócz podejmowania wybiórczych działań prawnych 

właściciele praw autorskich zintensyfikowali wysiłki lobbystyczne i eksperymentują z technologiami 

szyfrowania i kanałami dystrybucji online, które generują przychody z opłat licencyjnych i / lub 

abonamentowych. 

Zaprzestania i zaniechania 

Podejście do cyfrowych naruszeń praw autorskich, takich jak piractwo wideo, różni się znacznie w 

zależności od zakresu problemu, którym organizacja próbuje się zająć. Na przykład organizacje 

prawnicze lub stowarzyszenia branżowe mogą zajmować się milionami przypadków piractwa w ciągu 

roku w imieniu swoich członków. Aby wysiłek nie wymknął się spod kontroli, organizacje te często 

polegają na zastrzeżonej technologii do monitorowania, ustalania priorytetów i zarządzania 

przepływem pracy. Na przykład Motion Picture Association of America (MPAA) zawiera umowy ze 

sprzedawcą, który monitoruje wykroczenia i dostarcza raporty incydentów za pomocą narzędzia, które 

ułatwia śledzenie działań poprzez automatyczne łączenie danych kontaktowych dostawcy usług 

internetowych (ISP) w szablony listów. Niektóre organizacje przetwarzają te komunikaty w partiach, 

chociaż prawie zawsze przed wysłaniem są pobieżnie sprawdzane. Organizacje zazwyczaj podejmują 

działania, aby zaradzić incydentowi z pomocą dostawcy usług internetowych przestępcy zgodnie z 

postanowieniami ustawy Digital Millennium Copyright Act lub innych przepisów regionalnych. W 

rezultacie sprawca często na pewien czas traci dostęp do Internetu. Zgodnie z orzeczeniem sądu z 2003 

r. Dostawcy usług internetowych muszą przestrzegać żądań właścicieli praw autorskich, aby wyśledzić 

użytkowników komputerów, którzy nielegalnie pobierają materiały chronione prawem autorskim. 

Sprawa powstała w wyniku starań RIAA o wyśledzenie klienta Verizon, który udostępniał pliki 

muzyczne. 

Wygoda klienta 

Jednym z powodów, dla których sieci wymiany plików online przyciągają tak wielu użytkowników, jest 

to, że oferują użytkownikom wyższy poziom wartości i wygody w porównaniu z konwencjonalnymi 

metodami dystrybucji. Klienci mają tendencję do przyjmowania praktyk, które wymagają 

najmniejszego wysiłku z ich strony i dają najlepsze rezultaty. Podczas gdy pobieranie wideo online 

oferuje olbrzymi potencjał w zakresie wygody i elastyczności dla klientów, obecne sieci udostępniania 

plików mają szereg wad. Historycznie rzecz biorąc, jednym z nich był czas pobierania. Witryna 

Movielink.com zauważa, że w zależności od rozmiaru pliku filmowego i szybkości połączenia 

użytkownika pobieranie może potrwać 40 minut lub dłużej. Nawet przy szybkich połączeniach 

internetowych, czas pobierania pozostaje obecnie niedogodnością, chociaż maleje. Klienci wolą 

natychmiastową realizację. „W tej chwili trudniej jest pobierać filmy niż muzykę” - zauważa David 

Kessler, dyrektor francuskiego Narodowego Centrum Kinematografii. ''W w przyszłości będzie to 

równie łatwe ””. Drugą niedogodnością jest to, że użytkownicy naprawdę nie mają pewności, jak 

stwierdzić, co pobierają, aż do zakończenia pobierania - co może nastąpić kilka godzin później. A nawet 

jeśli jest to właściwy film, swobodnie rozpowszechniane pliki mają czasem gorszą jakość - kopie 

wykonane przez kogoś w kinie filmującego ekran za pomocą podręcznej kamery wideo. Wreszcie, mogą 

istnieć technologiczne przeszkody, które komplikują proces. Właściciele praw zaczęli badać sposoby 

frustrowania piratów przy użyciu różnych technik, takich jak przeprowadzanie mini ataków typu 

„odmowa usługi”, które blokują serwery oferujące pliki do nielegalnego pobrania. Inni właściciele praw 

popierają „podszywanie się” lub zalewanie sieci P2P „przynętami” popularnych plików, które nie 



działają. W jednym z pierwszych nagłośnionych przypadków podszywania się w przemyśle muzycznym 

zespół Barenaked Ladies wydał w sieci w 2000 r. Szereg utworów, które wydawały się być zgodne z 

prawem, ale zawierały krótką próbkę utworu i wiadomość od członka zespołu stwierdzającą: „Chociaż 

myślałeś, że pobierasz nasz nowy singiel, w rzeczywistości pobierasz reklamę naszego nowego 

albumu.” Cary Sherman, prezes RIAA, nazywa spoofing „odpowiednią odpowiedzią na problem 

piractwa peer-to-peer '' i '' środek samopomocy, który jest całkowicie zgodny z prawem. . . . Myślę, że 

byłoby szalone, gdyby wytwórnie płytowe, studia filmowe lub inni właściciele treści nie skorzystali z 

tego rodzaju środków. ”” Wielu innych właścicieli własności intelektualnej eksperymentowało z 

cyfrowymi znakami wodnymi lub szyfrowaniem. Technologie ochrony przed kopiowaniem i plany 

zarządzania prawami cyfrowymi to jedne z podejść stosowanych przez branżę filmową w celu 

zwalczania problemu piractwa. Ochrona przed kopiowaniem i zarządzanie prawami cyfrowymi. 

Zamiast ścigać piratów online, niektórzy zdecydowali się chronić swoje treści, wdrażając technologie 

ochrony przed kopiowaniem, takie jak wprowadzenie cyfrowych  „znaków wodnych”. Inni uważają, że 

rozwiązanie można rozwiązać, modyfikując interaktywny sprzęt, taki jak komputery i magnetowidy, 

czynią je niezdolnymi do powielania materiałów chronionych prawem autorskim. Jack Valenti, szef 

Motion Picture Association of America, oświadczył, że zanim legalne kopie filmów będą dostępne dla 

każdego, kto ma szybkie łącze do pobierania online, konieczna będzie silna technologia ochrony przed 

kopiowaniem.  Gdy cenne dzieła będą mogły być chronione, zajmie to szerokopasmowe łącze i Internet 

- powiedział Valenti, ale na razie - filmy nie mogą rozkwitać w Internecie z powodu kradzieży. . Żadna 

forma szyfrowania nie jest nieprzenikniona. Zanim pojawi się rozwiązanie chroniące przed 

kopiowaniem, w sieci krąży zwykle jakieś narzędzie, które pozwala piratom go złamać. W 

przemówieniu inauguracyjnym skierowanym do uczestników kongresu National Association of 

Broadcasters, współzałożyciel Netscape, Marc Andreessen, powiedział, że wysiłki na rzecz ochrony 

muzyki, filmów i programów telewizyjnych są skazane na niepowodzenie. „Jeśli komputer może to 

zobaczyć, wyświetlić i odtworzyć - może to skopiować” - powiedział Andreessen. Na poparcie swojego 

argumentu, że ochrona przed kopiowaniem jest nieskuteczna, przytoczył kosztowne, nieudane próby 

szyfrowania w branży oprogramowania. Nie oznacza to jednak, że branża nie powinna podejmować 

kroków w celu ochrony treści, czy to filmów, czy innych zasobów cyfrowych. Firmy lub organizacje 

zajmujące się prawami autorskimi muszą ocenić, czy inwestycja we wdrażanie systemów ochrony 

przed kopiowaniem stworzy wystarczająco istotny czynnik zniechęcający ludzi do wyszukiwania treści 

z legalnych źródeł. Innymi słowy, czy system powoduje na tyle niedogodności, że klienci wolą szukać 

treści za pośrednictwem legalnych kanałów dystrybucji? Jeszcze ważniejsze jest, aby zdać sobie 

sprawę, że istnieją dwie strony tego równania. „Piractwo jest często objawem niedogodności i braku 

odpowiednich cen” - powiedział Peter Chernin, prezes NewsCorp. Skuteczne, trwałe rozwiązania 

koncentrują się nie tylko na środkach odstraszających, ale także na alternatywach prawnych. 

Prawdopodobieństwo powodzenia planu jest bezpośrednio związane zarówno z konsekwencjami 

piractwa, jak iz wygodą związaną z innymi opcjami dostępnymi dla klienta. Aby przeciwdziałać usługom 

wymiany plików, pięć głównych studiów filmowych - Sony Pictures, Paramount Pictures, Universal 

Studios, Warner Brothers i Metro-Goldwyn-Mayer Studios - utworzyło spółkę joint venture o nazwie 

Movielink, aby świadczyć usługi wideo na żądanie przez Internet zakodowane przy użyciu technologii 

zarządzania prawami cyfrowymi. Przewidywany Valenti: `` Jeśli dasz ludziom uzasadnioną alternatywę 

dla kradzieży, wybiorą tę uzasadnioną alternatywę ''. Valenti uważa, że potencjał dostarczania filmów 

online jest wystarczająco duży, aby jeszcze bardziej przyspieszyć przejście do szybkich połączeń 

internetowych poprzez tworzenie wzrost wydatków konsumentów na łącza szerokopasmowe.  

Oprogramowanie 

Chociaż szacunki są bardzo zróżnicowane, nikt nie może argumentować, że piractwo komputerowe nie 

jest wielkim biznesem - i tak było od lat. Internet tylko zaostrzył problem. Rozwój technologii, zarówno 



online, jak i offline, podsycił duży popyt na oprogramowanie i stworzył kwitnący rynek dla pirackich 

towarów, tworząc globalny przemysł przestępców warty miliardy dolarów. „Piractwo to ogromny 

problem - znacznie większy, niż się wydaje” - powiedziała Julia Phillpot, menedżer ds. antypiractwa i 

zgodności licencyjnej w firmie Microsoft. ”Oficjalne dane z Business Software Alliance [którego 

Microsoft jest członkiem założycielem] jedna czwarta instalacji oprogramowania pochodzi z kopii, ale 

jest to więcej niż 70 lub 80 procent. '' Internet sprawia, że dystrybucja pirackiego oprogramowania jest 

wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej - użytkownicy mogą teraz łatwo zlokalizować i kupić online 

oprogramowanie z czarnego i szarego rynku. Mogą także pobierać pirackie wersje wszystkiego, od 

popularnych gier wideo po narzędzia do pracy, wszystko za darmo przez sieci P2P, strony FTP i inne 

fora internetowe. W rezultacie branża oprogramowania staje przed wyzwaniem, jakim jest zwalczanie 

kwestii piractwa, podobnie jak w branży filmowej, muzycznej i książkowej. Anne Kelley, prawnik 

korporacyjny Microsoft, potwierdza, że problemy z dystrybucją online są poważne. Aby nadać priorytet 

przestępcom, jej dział koncentruje się głównie na wnoszeniu spraw przeciwko sprzedawcom. „„ Duzi 

sprzedawcy. . . te tradycyjne, z którymi nie mamy problemów. To internetowe serwisy aukcyjne ”- 

powiedziała. „Kiedy dokonujemy zakupów testowych, okazuje się, że 90 procent produktu, który 

uzyskujemy w Internecie, jest podrobione.” Business Software Alliance (BSA) zgadza się z tą oceną i 

określa piractwo wysyłkowe w Internecie jako poważne zagrożenie dla branży oprogramowania, 

odpowiadając za rosnącą część z szacowanej na 11 miliardów dolarów utraconej sprzedaży, którą 

wydawcy oprogramowania cierpią co roku. „W miarę jak konsumenci coraz częściej kupują 

oprogramowanie online, coraz większa liczba sprzedawców oferujących pirackie produkty jest 

głównym problemem dla branży” - powiedział Bob Kruger, wiceprezes ds. Egzekwowania prawa w 

Business Software Alliance. „BSA stara się powstrzymać tę falę, podejmując działania egzekucyjne, 

edukując konsumentów i pozyskując pomoc operatorów witryn aukcyjnych i dostawców usług 

internetowych”. ”Podejmowanie działań komplikuje fakt, że przestępcy znajdują się na całym świecie. 

Kampania Microsoft przeciwko piractwu internetowemu i fałszerstwom obejmowała działania prawne 

w wielu krajach, w tym w Argentynie, Brazylii, Kanadzie, Kolumbii, Niemczech, Hongkongu, Węgrzech, 

Makau, Malezji, Peru, Filipinach, Chińskiej Republice Ludowej, Polsce, Rumunii, Singapur, Tajwan, 

Tajlandia, Wenezuela, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Problem jest szczególnie dotkliwy w Azji i 

Europie Wschodniej. Wydawca oprogramowania Adobe Systems doświadczył tak wielu problemów w 

Azji, że firma ogłosiła, że może być konieczne zaprzestanie produkcji chińskich i innych azjatyckich 

wersji językowych produktów Adobe. Podczas gdy dyrektorzy Adobe dostrzegają ogromny potencjał 

rynkowy w regionie, poziom piractwa w Chinach szacuje się na ponad 90 procent. W Wietnamie to 

ponad 95 procent. Ponieważ tylko 5–10 procent oprogramowania trafia do klientów płacących, firmie 

Adobe trudno jest uzyskać dobry zwrot z inwestycji. Ponieważ firmy programistyczne atakują problem 

indywidualnie, stowarzyszenia branżowe podejmują również szersze wysiłki, aby zapewnić wsparcie 

taktyczne jako centralni koordynatorzy między biznesem, rządem, organami ścigania i 

społeczeństwem. Przykłady obejmują BSA, Software & Information Industry Association (SIIA) oraz The 

Interactive Digital Software Association (IDSA), które jest stowarzyszeniem branżowym 

reprezentującym firmy publikujące gry wideo i komputerowe. Stowarzyszenia branżowe zapewniają 

również edukację i szkolenia oraz lobbują na rzecz polityki i ustawodawstwa, które pomogą 

powstrzymać piractwo. 

AGFA MONOTYPE CORPORATION 

Agfa Monotype jest wiodącym producentem czcionek i technologii czcionek. Zawiera ponad 3000 

czcionek w swojej kolekcji krojów, w tym niektóre z najbardziej rozpoznawalnych na świecie czcionek, 

takich jak Arial i Times New Roman. Firma sprzedaje swoje oprogramowanie do obsługi czcionek 

bezpośrednio konsumentom za pośrednictwem witryny fonts.com. Ponadto udziela licencji na czcionki 

twórcom oprogramowania i sprzętu komputerowego, takim jak Adobe, Lexmark i Microsoft. Ponieważ 



oprogramowanie czcionek można łatwo powielać i rozpowszechniać, piractwo stanowi poważne 

zagrożenie dla firmy Agfa Monotype. Pozostawione niezarządzane naruszenia znaków towarowych i 

praw autorskich grożą osłabieniem modelu biznesowego firmy i osłabieniem jej znaków towarowych. 

Uznając krytyczną potrzebę ochrony swojej własności intelektualnej, Agfa Monotype przyjęła 

agresywne podejście do monitorowania online i ochrony swoich zasobów cyfrowych. „Agfa Monotype 

zainwestowała znaczne środki w kolekcję czcionek” - mówi Bill Davis, wiceprezes ds. Marketingu. 

„Uważnie chronimy naszą własność intelektualną ”. 

Ogólnie rzecz biorąc, Agfa Monotype stosuje dwa podejścia do ochrony swoich zasobów cyfrowych: 

1. Monitorowanie środowisk online i offline pod kątem oprogramowania i sprzętu używającego 

czcionek Agfa Monotype. Te zdarzenia stanowią możliwości uzyskania licencji. 

2. Monitorowanie Internetu pod kątem nielicencjonowanej dystrybucji czcionek. Agfa Monotype 

zazwyczaj wysyła tym przestępcom pisma o zaprzestaniu działalności. Agfa Monotype ściśle 

współpracuje z firmą prawniczą Stack & Filpi z siedzibą w Chicago, aby identyfikować i powstrzymywać 

wszelkie naruszenia jej praw autorskich i znaków towarowych. Prawnicy monitorują Internet zarówno 

pod kątem nazw znaków towarowych czcionek, jak i nazw plików czcionek. Ponadto pracownicy Agfa 

Monotype nieustannie poszukują produktów, które mogą zawierać jej czcionki bez odpowiedniej 

licencji. W ciągu ostatniej dekady to podejście doprowadziło do wykrycia wielu naruszeń, zarówno w 

trybie online, jak i offline, oraz środków zaradczych w przypadku takich naruszeń. Agfa Monotype 

zidentyfikowała setki witryn internetowych, które w niewłaściwy sposób redystrybuowały czcionki 

firmy. Wiele z tych witryn internetowych zawiera czcionki bezpłatne lub typu shareware i 

nieświadomie opublikowało komercyjne czcionki firmy. Do tych przestępców wysyłane są stanowcze 

listy z żądaniem usunięcia czcionek. Kiedy Agfa Monotype znajduje firmę sprzedającą swoje czcionki 

bez odpowiedniej licencji, zazwyczaj przyjmuje bardziej agresywną postawę i może grozić dalszymi 

działaniami prawnymi, jeśli sytuacja nie zostanie natychmiast naprawiona w sposób zadowalający. 

Tekst i obrazy 

Filmy, muzyka i oprogramowanie to nie jedyne treści, które można pobrać online. Internet otworzył 

nowe kanały dystrybucji obrazów i treści tekstowych, takich jak e-booki, wiadomości i usługi 

internetowe. Wykorzystując kanał online, media i tradycyjne serwisy informacyjne z powodzeniem 

zwiększyły rozmiar bazy swoich klientów, co pozwala im wykorzystać ich zawartość i pozyskać nowe 

źródła przychodów. Niestety, Internet ułatwił również przestępcom kopiowanie zastrzeżonych treści i 

wykorzystywanie ich dla własnego zysku. Treść jest teraz bardziej niż kiedykolwiek podatna na 

nieautoryzowane użycie i szeroką dystrybucję. Na przykład artykuły informacyjne lub zdjęcia można 

powielać, po prostu kopiując i wklejając. Kodowanie podstawowe może tworzyć ramkę dla innej 

witryny lub wbudowanego obrazu, wyświetlając go z serwera innej osoby, a tym samym wykorzystując 

przepustowość łącza właściciela treści, a także kradnąc jego własność intelektualną. 

Książki elektroniczne 

Chociaż książki elektroniczne nie są tak powszechnie pobierane jak muzyka czy filmy, łatwo jest znaleźć 

piracką wersję prawie każdej popularnej książki w Internecie. Wydawcy, którzy poważnie traktują 

zagrożenie, monitorują problem, aby ocenić jego powagę. Pirackie książki pojawiają się online w kilku 

różnych formatach. Niektóre z nich to zhakowane wersje e-booków chronionych przed kopiowaniem, 

wydane przez legalnych wydawców i dostępne do pobrania w księgarniach, takich jak Amazon.com. 

Większość z nich to zeskanowane wersje tradycyjnych książek papierowych, które zostały 

przekonwertowane na tekst lub format cyfrowy. W formacie tekstowym e-booki mogą następnie 

pojawiać się w standardowym formacie HTML - zwykle w Internecie lub w grupach dyskusyjnych (tj. W 



internetowych grupach dyskusyjnych, które działają jak publiczna skrzynka pocztowa). w formacie 

tekstowym nie jest jednak płodny. Znacznie bardziej powszechne jest rozpowszechnianie książek 

online w postaci cyfrowych plików audio, podobnie jak pliki muzyczne lub wideo. Podczas gdy 

dostępność i lokalizacja plików jest często omawiana w grupach e-mailowych lub pokojach rozmów, 

pliki można łatwo znaleźć w podobnych środowiskach, jak muzyka lub filmy - P2P, IRC i FTP. 

Środowiska, w których wymieniane są pliki cyfrowe, sprawiają, że rynek podręczników uniwersyteckich 

o wartości 7,1 miliarda dolarów jest szczególnie wrażliwy. Studenci są zwykle bystrymi użytkownikami 

Internetu i intensywnymi użytkownikami sieci P2P. Przy średniej cenie podręcznika wynoszącej prawie 

70 USD zakup podręczników na typowy semestralny ładunek kursu może być kosztowną propozycją. 

Jeśli uczniowie mogą bezpłatnie pobrać zawartość online w sieciach P2P, „zniżka” może przeważyć inne 

kwestie. 

Eksperyment Stephena Kinga. 

Stephen King był liderem modeli dystrybucji e-booków online, publikując powieść Riding the Bullet 

wyłącznie w Internecie za pośrednictwem swojego wydawcy, Simona & Schustera. W ramach 

bezpłatnej promocji strony internetowe oferujące książkę wygenerowały około 400 000 pobrań w 

pierwszym dniu. „Torując drogę dla małego faceta” King później całkowicie pominął swojego wydawcę 

i zaoferował swoją książkę The Plant bezpośrednio konsumentom za symboliczną opłatą. Czytelnicy 

pobrali książkę na raty bezpośrednio z jego strony internetowej. Niedawno firma King zapuściła się w 

dystrybucję bezprzewodową, udostępniając zbiór opowiadań do transmisji do osobistych asystentów 

cyfrowych (PDA). Bardzo dobrze nagłośnione wyprawy Stephena Kinga w erę cyfrową również 

przetestowały zagrożenie piractwem e-booków. Chociaż hakerzy złamali zaszyfrowaną wersję Riding 

the Bullet, eksperyment został powszechnie uznany za sukces. Doświadczenie Kinga dostarczyło 

mocnych dowodów na zapotrzebowanie konsumentów na książki w formatach cyfrowych. Jednak z 

punktu widzenia wydawców szklanka była w połowie pusta. Fakt, że szyfrowanie zostało zhakowane, 

zaostrzył obawy przed piractwem e-booków i niekontrolowaną dystrybucją online. Przyjmując 

ostrożne podejście, wydawcy błądzą teraz po stronie wysokowydajnych rozwiązań w zakresie ochrony 

przed kopiowaniem i zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu ochrony przed piractwem. To 

stawia treści cyfrowe w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z tradycyjnymi książkami papierowymi, 

które można swobodnie czytać i udostępniać znajomym. Ponieważ te ograniczenia technologiczne 

sprawiają, że obsługa klienta jest bardziej uciążliwa, popyt na książki w formacie cyfrowym będzie 

prawdopodobnie zaspokajany piractwem, dopóki nie zostaną wdrożone bardziej zrównoważone 

rozwiązania, które równoważą łatwość obsługi z potrzebą ochrony praw autorskich. 

Serwisy informacyjne 

Chociaż piractwo tekstowe i graficzne może wpłynąć na każdego, kto generuje zastrzeżone treści, jest 

to szczególnie szkodliwe dla usług takich jak The Associated Press (AP), Reuters i United Press 

International, które opierają się na opłatach licencyjnych jako głównym źródle przychodów. Strony, 

które zawierają pirackie serwisy informacyjne, powodują wyciek dochodów i dewaluują treści, 

podważając szersze strategie licencyjne. Ponadto, gdy witryna redystrybuuje treści bez płacenia 

wymaganych opłat, może to podważyć ogólną strategię serwisu informacyjnego i ustanowić precedens 

dla bezpłatnych treści, czyniąc je towarem poprzez tworzenie wielu źródeł. Oprócz łatwości, z jaką 

można kopiować treści informacyjne, piraci atakują również wiadomości, ponieważ rośnie popyt 

konsumentów. Treści informacyjne premium mogą pomóc przyciągnąć klientów i zwiększyć przychody 

dzięki reklamom, merchandisingowi i opłatom za polecenie. Ale tylko najlepsze treści mogą generować 

dochody; Doświadczenie klienta jest osłabione, gdy treść jest nieaktualna lub zdezorganizowana, a 

wtedy odwiedzający raczej nie powrócą. Klienci wyznaczają wysokie standardy. Oczekują zdjęć i 

historii, które są niczym innym jak aktualnymi, zabawnymi, pouczającymi i wnikliwymi. Kluczem do 



ataku na piractwo informacyjne jest podjęcie ofensywy i przekształcenie popytu konsumentów w 

dochód. Legalni dostawcy wysokiej jakości informacji i treści informacyjnych muszą się bronić, 

aktywnie wykorzystując wartość swoich produktów i usług do podpisywania umów licencyjnych. 

Innymi słowy, zastosuj kombinację marchewki i kija. Zazwyczaj strony internetowe, które piratyzują 

treści informacyjne, są często najlepszym celem, jeśli chodzi o przychody z licencji (podobnie jak w 

przypadku muzyki online, jak wspomniano wcześniej). Właściciele praw autorskich powinni o tym 

pamiętać, decydując, jakie działania podjąć. Chociaż czasami konieczne jest agresywne podjęcie 

działań lub nawet zamknięcie takich witryn, właścicielom treści często lepiej jest je podpisać - zwłaszcza 

jeśli witryna jest profesjonalna i wydaje się spełniać wiele kryteriów dobrego licencjobiorcy. Każdy 

przypadek powinien zostać oceniony, uszeregowany pod względem ważności i odpowiednio 

rozwiązany. Jednym ze sposobów ustalenia priorytetów działań związanych z egzekwowaniem prawa 

jest odnotowanie, które witryny wykorzystują treści wiadomości do generowania przychodów, a nie 

zwykłe publikowanie kopii. Poprzednie przestępstwo stanowi bardziej poważne zagrożenie i daje 

silniejszą podstawę do dalszych działań, gdyby było to konieczne. Jednocześnie generowanie 

przychodów w witrynie może również wskazywać na potencjalną zdolność tej witryny do uiszczenia 

wymaganych opłat licencyjnych. 

Kryteria identyfikowania możliwości uzyskania przychodów z licencji. 

Jedną z metod, która okazała się skuteczna w przypadku niektórych właścicieli praw własności 

intelektualnej, jest grupowanie przestępców według zestawu niestandardowych kryteriów. Proces ten 

może być pomocny w ustalaniu priorytetów naruszeń i określaniu, które dalsze działania są najbardziej 

odpowiednie. Przykłady kryteriów, które okazały się przydatne dla organizacji informacyjnych, 

obejmują: 

➤ Stopień kradzieży. Czy jest to zdarzenie jednorazowe, czy kradzież zdarza się cyklicznie? Czy pirackie 

treści są głównym elementem witryny? 

➤ Generowanie dochodów. Czy w witrynie znajduje się handel lub reklama? Czy witryna wykorzystuje 

Twoje treści w celu uzyskania korzyści finansowych? 

➤ Kontekst. Jakie inne treści są obecne i czy są obraźliwe lub niezgodne z wizerunkiem marki? Jak 

profesjonalny jest projekt strony? Czy jest dobrze utrzymany? 

➤ Liczba witryn pirackich treści. Czy jest to jedna witryna osobno, czy też istnieje zorganizowana sieć 

witryn pirackich treści z wiadomościami? 

➤ Istniejący związek. Czy sprawca narusza warunki istniejącej umowy licencyjnej, czy jej umowa 

wygasła, czy też nie ma żadnego wcześniej istniejącego związku? 

➤ Widoczność. Jak popularna jest ta witryna? Ilu unikalnych użytkowników odwiedza witrynę każdego 

miesiąca? 

Associated Press  

AP odniósł duży sukces w obronie swojej marki, zarządzając problemami związanymi z dystrybucją 

online. Associated Press pilnie monitoruje Internet, aby aktywnie identyfikować nieautoryzowane 

wykorzystanie jego treści, nie tylko w celu zwiększenia przychodów, ale także w celu ochrony AP i jego 

członków, w tym ponad 15 000 abonentów gazet, radia i telewizji na całym świecie. „Zbieranie 

wiadomości i informacji dla naszych członków to serce i dusza naszej działalności” - powiedział James 

R. Williams III, wiceprezes i dyrektor działu transmisji AP. Rozprawiając się z piratami i upewniając się, 



że wszystkie treści online są objęte licencją, AP zapewnia „prawidłowe wykorzystanie naszych treści i 

zachowanie integralności naszych produktów do wyłącznego użytku naszych klientów”. 

Dane rynkowe 

Migracja klientów online w sektorze usług finansowych wyprzedziła większość innych branż. Obecnie 

istnieją dziesiątki milionów kont online, a także wiele innych kont offline, na których transakcje 

finansowe są uzależnione od wyszukiwania informacji online. Badanie przeprowadzone przez Harris 

Interactive oszacowało, że procent klientów bankowych i 74 procent klientów domów maklerskich 

wykorzystuje Internet jako źródło gromadzenia informacji finansowych31. Odbiorcy inwestorów, 

którzy polegają na tych informacjach rynkowych w Internecie, poszerzają się wraz ze wzrostem rynków 

finansowych i korzystania światowy. Jednym z rezultatów tej ewolucji była zmiana oczekiwań klientów. 

W szczególności inwestorzy internetowi oczekują teraz natychmiastowego dostępu do informacji i 

badań przy niewielkich lub zerowych kosztach, aby pomóc im w podjęciu decyzji. Podczas gdy wiele 

sektorów ma problemy z identyfikacją trwałych źródeł przychodów w Internecie, dostawcy danych z 

rynków finansowych - w tym giełdy, indeksy rynkowe, dostawcy danych i hosty - jednocześnie stają 

przed wyjątkową i ogromną szansą. Jednak aby czerpać korzyści z kanału online, należy opracować i 

wdrożyć proaktywne strategie. W przeciwnym razie piractwo danych rynkowych osłabi wartość marki 

i całkowicie podważy integralność dystrybucji danych rynkowych  na kanały. Ponieważ brokerzy 

internetowi oraz serwisy informacyjne, inwestycyjne i doradcze konkurują ze sobą, aby przyciągnąć i 

zatrzymać klientów, indeks rynkowy i dane dotyczące akcji stały się nieodzowne dla ich sukcesu. Bez 

względu na świadomość marki lub jakość witryny finansowej, uwzględnienie notowań giełdowych i 

indeksów rynkowych, a nawet powiązanie ze znanymi indeksami marek, takimi jak marki Dow, Nasdaq, 

Russell 2000 lub FTSE, zwiększa wiarygodność lub legitymizację do witryny. Wysoki popyt i wartość 

związane z dobrze rozpoznawalnymi indeksami marek i giełdami stawiają właścicieli i dystrybutorów 

danych kapitałowych i indeksowych na pozycji siły w łańcuchu wartości. Zasadniczo każda witryna w 

Internecie, która obecnie wyświetla notowania giełdowe, dane rynkowe lub zastrzeżone metodologie 

indeksowania, stanowi potencjalną możliwość uzyskania licencji. Jeśli możliwości uzyskania 

przychodów zostaną zignorowane, piractwo zdziesiątkuje wartość związaną z indeksem rynku marek 

premium lub informacjami o akcjach, zwłaszcza notowaniami w czasie rzeczywistym. Witryny, które 

decydują się na wyświetlanie danych, ale nie płacą powiązanych opłat licencyjnych, powodują wycieki 

przychodów. Ta strata jest równoznaczna nie tylko z utratą możliwości uzyskania przychodów, ale także 

z możliwością licencjonowania innych witryn - nikt nie chce płacić za coś, co inni otrzymują za darmo. 

Ponadto dokładny nadzór nad tymi treściami jest niezbędny, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się 

nielicencjonowanego wykorzystania. Na przykład doświadczeni projektanci witryn internetowych 

mogą dosłownie skopiować lub „zeskrobać” indeksy i dane giełdowe z nieznanych witryn do własnej 

witryny. Chociaż trudno jest całkowicie zapobiec występowaniu takich praktyk, zlokalizowanie witryn, 

które kradną te informacje i podjęcie działań przeciwko nim, jest praktyczne i może pomóc w 

ograniczeniu piractwa. Rui Moura, dyrektor ds. Marketingu korporacyjnego i komunikacji w firmie 

Frank Russell Company, zauważa, że `` przy ogromnych możliwościach dystrybucyjnych Internetu, 

nawet pojedyncze nadużycie może być śmiertelne w postaci utraconych przychodów dla firmy ''. John 

L. Jacobs, starszy wiceprezes giełdy Nasdaq. „Nazwa Nasdaq niesie ze sobą wiarygodność i legitymację 

wśród inwestorów, co jest dla nas niezwykle ważne” - powiedział Jacobs. „Indeksy Nasdaq są 

niezbędnymi punktami odniesienia w społeczności finansowej. Utrzymanie kontroli nad naszą marką i 

indeksami w rozległym, nieustrukturyzowanym Internecie gwarantuje, że nazwa, którą tak starannie 

zbudowaliśmy, nie zostanie podważona przez innych, którzy chcą wykorzystać tę ugruntowaną 

wiarygodność. '' Główne wyzwanie dla każdej strategii, która przeczesuje Internet pod kątem 

licencjonowania możliwości to zbieranie danych wywiadowczych. Właściciele lub dystrybutorzy 

danych dotyczących akcji i indeksów muszą najpierw określić, do których witryn należy kierować 



reklamy jako potencjalni klienci „sprzedażowi”. Biorąc pod uwagę ogromną liczbę witryn finansowych 

i związanych z biznesem oraz stale rosnący rozmiar Internetu, liczba ta może czasami być duża, 

szczególnie w przypadku wiodących indeksów rynkowych lub giełd. W zależności od liczby 

zidentyfikowanych lokalizacji należy następnie rozważyć metodę priorytetyzacji, aby najskuteczniej 

docierać do zasobów. Pomaga opracować profil tych witryn, które najprawdopodobniej lub łatwiej 

będzie można przekształcić w licencjobiorców. Na przykład w przypadku witryn internetowych 

brokerów lub inwestorów instytucjonalnych prawdopodobieństwo szybkiego zawarcia umów 

licencyjnych jest większe niż w przypadku witryn informacyjnych, portali finansowych lub witryn 

osobistych. Do określenia priorytetów można wykorzystać wiele cech, od ruchu w grupie odbiorców 

po całkowity rozmiar zarządzanych zasobów. 

Wykorzystanie Internetu jako dochodowego generatora sprzedaży może stanowić wyzwanie. Oprócz 

gromadzenia potencjalnych klientów i określania ich priorytetów należy opracować strategię 

uwzględniającą strategie cenowe, warunki licencyjne i procesy zarządzania. 

Działy ds. Zgodności, prawa, licencji i sprzedaży muszą opracować i koordynować procedury 

podejmowania odpowiednich działań. Organizacje o ograniczonych zasobach mają możliwość 

outsourcingu procesów sprzedaży i kontraktowania, a także funkcji audytowych. Ponadto dostępność 

narzędzi do obsługi procesów przepływu pracy umożliwia giełdom, indeksom oraz dostawcom danych 

i hostom integrację potencjalnych klientów generowanych przez Internet z istniejącą organizacją. 

Organizacje, które aktywnie wykorzystują potencjalne sprzedaże oferowane przez Internet, mogą 

uzyskać dodatkowe, znaczące i trwałe źródła przychodów. Choć podejmowanie działań na tych 

szansach często wymaga dodatkowych zasobów i procesów, doświadczenie pokazuje, że zwrot z 

inwestycji napotyka nawet najbardziej wymagającą przeszkodę. Z drugiej strony, dla tych, którzy nic 

nie robią, konsekwencje mogą być tragiczne. Dostawcy danych dotyczących akcji lub indeksów, którzy 

ignorują tę kwestię, nie tylko grożą utratą dochodów, ale także ryzykują podważeniem wartości swojej 

marki. 

PODSUMOWANIE 

Treści cyfrowe, takie jak książki, muzyka, filmy i oprogramowanie, są kopiowane i szeroko 

rozpowszechniane w Internecie, co stwarza zarówno zagrożenia, jak i szanse dla marek i właścicieli 

praw autorskich. Pamiętaj o tych kluczowych kwestiach: 

➤ Istnieje wiele czynników utrudniających egzekwowanie prawa i przyczyniających się do wzrostu 

piractwa internetowego. 

➤ Problem piractwa jest złożony i rozciąga się poza sieć World Wide Web na Internet Relay Chat, sieci 

P2P, komunikatory, aukcje internetowe, e-mail, grupy dyskusyjne Usenet i strony FTP. 

➤ Niektóre organizacje są w stanie proaktywnie zapobiegać wyciekom dochodów i dodawać 

dodatkowe strumienie przychodów, identyfikując nieautoryzowane użycie i udzielając licencji na 

dystrybucję zasobów cyfrowych. 

➤ Inni bronią swojej własności intelektualnej za pomocą środków odstraszających, takich jak 

technologia ochrony przed kopiowaniem lub działania prawne. 

➤ Najbardziej zrównoważone rozwiązania obejmują tworzenie korzystnych alternatyw dla piractwa 

poprzez uczynienie legalnych kanałów dystrybucji wygodniejszymi. 



➤ Potencjalne konsekwencje piractwa dla przychodów mogą być ogromne dla firm, których aktywa 

cyfrowe są podstawą ich działalności. 



Koszty naruszenia prywatności i bezpieczeństwa 

Prywatność i bezpieczeństwo należą do najbardziej kontrowersyjnych i niestabilnych problemów, z 

jakimi boryka się firma w XXI wieku. Jedna z ankiet przeprowadzonych przez Harris Interactive 

wykazała, że więcej Amerykanów martwi się utratą prywatności niż opieką zdrowotną, przestępczością 

czy podatkami. W rezultacie niespełnienie oczekiwań klientów w tym zakresie może podważyć 

lojalność wobec marki i zaszkodzić wizerunkowi firmy, szkodząc jej wynikom finansowym. W książce 

Firebrands: Building Brand Loyalty in the Internet Age, autor Michael Moon definiuje branding jako `` 

systematyczne i konsekwentne stosowanie projektowania produktów lub usług, opowiadania historii, 

mediów i technologii do kupowania i wykorzystywania doświadczeń klientów przez całe 

satysfakcjonujące życie Cykl ''. Technologia jest bodźcem, który pozwala firmom tworzyć zróżnicowane 

doświadczenia związane z zakupami i korzystaniem dla każdego klienta w oparciu o jego osobiste 

nawyki i preferencje. Sposób, w jaki informacje o klientach są gromadzone, chronione i 

wykorzystywane, stanowi integralną część doświadczenia związanego z marką. Ale gromadzenie 

danych odwołuje się do pojęcia prywatności i zaufania. Niestety, ochrona prywatności nie jest prostą 

kwestią - należy rozważyć kompromisy. Wiele technologii gromadzenia i śledzenia informacji, które są 

przedmiotem gorącej debaty, to te same narzędzia, które pozwalają firmie zapewniać klientom 

najbardziej spersonalizowane i wygodne doświadczenia online - od rekomendacji książek po alerty o 

sprzedaży biletów lotniczych. Ludzie na ogół chcą personalizacji, ale bez kompromisu w zakresie 

prywatności. A kiedy chcą podzielić się informacjami z firmą, oczekują, że pozostaną one między osobą 

fizyczną a firmą - pogląd, który nie zawsze jest zgodny z poglądem ekspertów ds. prywatności i 

bezpieczeństwa. Jednak wraz z rozwojem sieci partnerów online firmy są łatwo kojarzone z 

kontrowersyjnymi problemami dotyczącymi prywatności na podstawie zachowania i zasad ich 

partnerów. Co gorsza, gdy podmioty stowarzyszone, dostawcy, dystrybutorzy, agenci itp. 

Przedstawiają się jako zatwierdzeni partnerzy, istnieje domniemane skojarzenie, które może wzbudzić 

w świadomości klienta oczekiwanie dotyczące wiarygodności firmy. Tak więc, gdy partner narusza 

zaufanie konsumentów, może to również zaszkodzić wizerunkowi Twojej marki. Negatywne 

konsekwencje bycia kojarzonym z snafusem prywatności partnerów potęguje fakt, że obawy o 

prywatność są na pierwszym miejscu wśród konsumentów. Stawka jest wysoka. W przypadku 

naruszenia prywatności lub naruszenia bezpieczeństwa informacji może dojść do utraty znacznej 

wartości marki. W dzisiejszym świecie sieciowym kwestie związane z prywatnością i bezpieczeństwem 

lub zaufaniem należy dokładnie rozważyć podczas tworzenia wszelkich doświadczeń klienta lub 

strategii budowania marki. 

Technologie zbierania informacji 

Aby lepiej zarządzać kompromisami i ryzykiem dla marki, najpierw potrzebujesz podstawowej wiedzy 

na temat problemów i praktyk związanych z prywatnością w Internecie, które mogą mieć wpływ na 

wizerunek marki. Obejmują one ujawnienie sposobu gromadzenia i wykorzystywania informacji, a 

także sposobu, w jaki informacje są chronione. Chociaż informacje mogą być gromadzone w drodze 

jawnego ujawniania, wykorzystanie technologii, takich jak pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci 

Web, może ułatwić gromadzenie informacji w bardziej tajny sposób. Według Computerworld „Fala 

przyszłości to zintegrowana migawka danych klienta, która zawiera dane dotyczące strumienia kliknięć; 

wcześniejsze zakupy, jeśli miały miejsce, nie tylko ze strony internetowej, ale z innych kanałów; historia 

obsługi klienta; i dane demograficzne ”.” Firmy muszą jednak zachować delikatną równowagę między 

wykorzystaniem analizy danych do poprawy obsługi klienta a ochroną prywatności klientów. 

Ciasteczka 



Pliki cookie to pliki, które witryna internetowa umieszcza na Twoim komputerze w celu 

przechowywania informacji o Tobie. Kiedy ponownie odwiedzasz witrynę, może ona wyszukać te pliki 

cookie, aby „zapamiętać” te informacje. W rezultacie pliki cookie umożliwiają poprawę obsługi klienta 

poprzez personalizację i funkcje dostosowane do tej osoby. Na przykład, gdy kupujący online wybiera 

produkty do zakupu, witryna może wysłać plik cookie na dysk twardy kupującego, wskazując, jakie 

produkty znajdują się w jego wirtualnym koszyku. Jeśli kupujący opuści witrynę i wróci później, plik 

cookie może pomóc witrynie rozpoznać go i umożliwić kupującemu wznowienie od miejsca, w którym 

przerwał ostatnią wizytę. Ta sama witryna sklepu może wykorzystywać pliki cookie do przechowywania 

wszystkich informacji i preferencji kupującego, takich jak numer karty kredytowej i adres pocztowy, 

dzięki czemu klienci nie muszą wypełniać długich formularzy przy każdym zakupie. Pliki cookie były 

źródłem wielu kontrowersji z kilku powodów. Po pierwsze, mogą przechowywać szeroką gamę 

informacji - od zwykłych kodów pocztowych po bardzo wrażliwe informacje medyczne lub numery kont 

bankowych i hasła. Po drugie, pliki cookie są zwykle używane bez wiedzy klientów. Pliki cookie zyskały 

na popularności, gdy ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę, że firmy zajmujące się reklamą internetową 

używają tej technologii w bardzo dużej sieci witryn. Chociaż pliki cookie są przeznaczone do odczytu 

tylko przez ten sam podmiot, który umieszcza je na komputerze odwiedzającego, jeśli ta sama sieć 

obsługuje reklamy na tysiącach stron internetowych, gromadzone informacje mogą być obszerne. Na 

przykład za każdym razem, gdy odwiedzający ogląda baner reklamowy, można użyć pliku cookie do 

śledzenia jej nawyków związanych z przeglądaniem online. To zastosowanie plików cookie może 

umożliwić firmie reklamowej opracowanie szczegółowego profilu osób w oparciu o ich preferencje i 

miejsca, w których odwiedzają oni Internet. Perspektywa gromadzenia takiej ilości danych przez dużą 

firmę może zniechęcać konsumentów. Obawy związane z „Wielkim Bratem” są dodatkowo 

potęgowane przez pomysł, że informacje mogą być powiązane z danymi osobowymi zebranymi ze 

źródeł offline. 

Web Beacons 

Chociaż wzrosła świadomość w zakresie korzystania z plików cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web 

pozostają mniej znaną technologią gromadzenia danych, więc nie są tak dobrze rozumiane. Sygnały 

nawigacyjne w sieci Web to grafiki umieszczane na stronie internetowej w celu gromadzenia bez 

wykrycia informacji o odwiedzających. Serwer rejestruje informacje o użytkowniku za każdym razem, 

gdy obraz jest ładowany ze strony internetowej. Chociaż często są nieszkodliwe, sygnały nawigacyjne 

w sieci Web są czasami postrzegane jako złośliwe, ponieważ zostały specjalnie zaprojektowane, aby 

pozostać niezauważone. Zwykle niewidoczny, sygnalizator sieciowy jest czasami określany jako „błąd 

sieciowy”, „czysty GIF” lub „GIF 1x1”, w związku z faktem, że sygnalizator sieciowy najczęściej ma 

szerokość i wysokość tylko jednego piksela. Oprócz różnych parametrów rozmiaru w tagu obrazu, 

grafikę można również zidentyfikować jako sygnalizator internetowy, sprawdzając kod, aby określić, 

czy obraz jest ładowany z innego serwera WWW niż reszta strony. Tym, co denerwuje ludzi przed 

sygnałami nawigacyjnymi w sieci Web, jest zakres informacji, które mogą zebrać bez zauważenia. 

Informacje te obejmują: 

➤ Adres IP użytkownika 

➤ Adres URL strony, na której znajduje się sygnał nawigacyjny 

➤ Lokalizacja samego sygnału nawigacyjnego 

➤ Godzina i data podania 

➤ Typ przeglądarki używanej do pobierania sygnału nawigacyjnego 



➤ Wcześniej ustawione wartości plików cookie 

Wartości plików cookie budzą największy niepokój konsumentów, ponieważ pliki cookie przechowują 

informacje, które mogą być używane w połączeniu z sygnalizatorami sieciowymi, aby ułatwić dogłębne 

profilowanie osobiste i transakcyjne. Twórcy stron internetowych wykorzystują możliwość 

gromadzenia tych informacji, aby dostosować i usprawnić wrażenia użytkownika. Inni używają 

sygnałów nawigacyjnych w sieci Web z jeszcze mniej natrętnych powodów, takich jak niezależne 

rozliczanie liczby osób odwiedzających witrynę lub gromadzenie statystyk dotyczących korzystania z 

przeglądarki. Stopień, w jakim takie praktyki mogą mieć znaczenie etyczne, jest przedmiotem dyskusji. 

Ponieważ debata zyskuje coraz większe zainteresowanie mediów, właścicielom marek zaleca się jednak 

utrzymywanie wysokiego poziomu międzyresortowej komunikacji i współpracy. W ten sposób 

menedżerowie mogą pozostać świadomi praktyk gromadzenia informacji, które mogą powodować 

obawy dotyczące prywatności u ich klientów i ostatecznie zepsuć markę. Niezależnie od tego, czy 

zamiar jest łagodny, czy nie, firma może chcieć uniknąć skojarzeń z niewłaściwym użyciem sygnałów 

nawigacyjnych, plików cookie i innych podobnych technologii ze względu na ryzyko, jakie stanowią one 

dla znanych marek. W niektórych okolicznościach gromadzenie informacji o odwiedzających za 

pomocą technologii, choć potencjalnie korzystne pod względem dostosowania, może być postrzegane 

jako naruszenie zasad prywatności. Takie oskarżenie może narazić firmę na niepożądane reperkusje w 

zakresie wizerunku firmy i marki. 

TOYS "R" US 

Kiedy Coremetrics zaoferował pomoc Toys „R” Us, Inc. w zbieraniu i analizowaniu danych klientów, 

musiało to brzmieć jak dobra okazja do outsourcingu. Korzystając z narzędzi obsługujących JavaScript, 

które obejmowały pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci Web, witryna Toysrus.com gromadziła 

dane o odwiedzających i przekazywała je do firmy Coremetrics. Następnie firma analityczna 

analizowała dane i generowała raporty, dostarczając firmie Toys „R” Us cennych informacji na temat 

demografii klientów, pomagając określić, które strony i promocje były najpopularniejsze. Niestety, 

doszło do zamieszania, gdy zjadliwy komunikat prasowy został opublikowany przez Interhack 

Corporation, firmę ochroniarską z siedzibą w Ohio, która odkryła, co robi Coremetrics podczas 

prowadzenia projektu dotyczącego prywatności w Internecie. W komunikacie prasowym ogłoszono, że 

korzystanie z usługi Coremetrics przez Toys '' R '' Us groziło '' narażeniem niczego nie podejrzewających 

internautów, w tym dzieci, na ryzyko stania się ofiarami przestępstw w świecie rzeczywistym, w tym 

prześladowania i kradzieży tożsamości ''. w komunikacie zwrócono uwagę, że korzystanie z tego 

systemu naruszało politykę prywatności Toys '' R '' Us, która mówi, że firma nie udostępnia informacji 

o użytkownikach osobom trzecim. W rzeczywistości, chociaż polityka prywatności Toys '' R '' Us nie 

wspominała konkretnie o jej związku z Coremetrics, stwierdzała, że Toysrus.com może `` 

wykorzystywać dostawcę usług do pomocy w gromadzeniu informacji o gościach ''. Ale do diabła tkwi 

w szczegółach, jeśli chodzi o oświadczenia o prywatności, a historia została podjęta przez główne 

media, takie jak CBS i CNN. Rzecznik prasowy Toys „R” USA, wtorek Yhland, zaprzeczył zarzutom. „Nie 

sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie wymieniamy informacji o odwiedzających z innymi stronami” - 

powiedziała. Firma zatrudniła Coremetrics do analizy danych swoich klientów, '' w celu poprawy 

wrażeń z zakupów ''. Jednak wyjaśnienia i zaprzeczenia ze strony Toys `` R '' Us i Coremetrics wydawały 

się tylko podsycać ogień, ponieważ obrońcy prywatności i programy zaufania skorzystały możliwości 

podniesienia świadomości społecznej, określając tę praktykę jako „niewybaczalne naruszenie” 

poufności. W dniach następujących po pierwszym komunikacie prasowym wniesiono pierwszy z 

dwunastu pozwów zbiorowych, w których zarzucono, że firma Toys „R” Us zezwoliła stronom trzecim 

na dostęp do danych klientów z naruszeniem własnej polityki prywatności. Pozew nazwał tę praktykę 

„rażącym nadużyciem zaufania, jakie rodzice i ich dzieci obdarzyli w Toys„ R ”Us” i domagał się 



odszkodowania dla klientów, którzy dokonali zakupów w witrynie. Toys „R” Us wkrótce opublikował 

zmienioną politykę prywatności na swojej stronie internetowej i rozstał się z Coremetrics po 

zaangażowaniu, które firma Toys „R” Us określiła jako  „bardzo krótkoterminową relację opartą na 

próbach”'. Zapisy z Toys „R” Us został wezwany do sądu w ramach dochodzenia w sprawie jej polityki 

prywatności i według rzecznika firmy przekazali  „tysiące dokumentów związanych z naszą polityką 

prywatności”. Kiedy ogłoszono pierwszą ugodę, Mark Herr , dyrektor wydziału ds. konsumentów w 

New Jersey, skupił się na używaniu plików cookie przez sprzedawcę detalicznego zabawek. Herr określił 

używanie plików cookie bez zgody konsumenta jako „nieuczciwą praktykę biznesową”, która narusza 

ustawę o oszustwach konsumenckich stanu New Jersey. Firma Toys „R” Us zgodziła się zapłacić 

grzywnę w wysokości 50 000 USD i przedstawić „pełne i dokładne podsumowanie” dotyczące 

ujawniania danych osobowych. Niestety w przypadku Toys „R” Us zapłacono już znacznie wyższą cenę 

w postaci negatywnego rozgłosu i utraty wartości marki. Konsekwencje potęgowały obawy społeczne. 

W rzeczywistości zostało to potwierdzone, gdy powiązana ankieta Harris Interactive została 

opublikowana mniej więcej w tym samym czasie, gdy ujawniono rozliczenie. Badanie wykazało, że 

prywatność w Internecie pozostaje głównym problemem wśród konsumentów, a trzy czwarte 

respondentów twierdzi, że jedną z ich głównych obaw dotyczących prywatności jest to, że firmy, 

którym patronują, udostępnią swoje informacje stronom trzecim bez ich zgody. 

Bezpieczeństwo informacji 

Ochrona danych osobowych jest również ważna, aby zarówno Ty, jak i Twoi klienci, nie staliście się 

ofiarami kradzieży tożsamości lub oszustw związanych z kartami kredytowymi. Oszustwa internetowe 

są niezwykle trudne do zmierzenia, a szacunki są bardzo zróżnicowane. Visa International twierdzi, że 

oszustwa stanowią 25–28 centów z każdych 100 dolarów wydanych w Internecie, około cztery razy 

więcej niż w „prawdziwym świecie”, czyli 7 centów na 100 dolarów. Ale firma badawcza Gartner, Inc., 

na przykład, szacuje, że oszustwa internetowe są około dziewiętnaście razy gorsze niż współczynnik 

offline. Badanie Gartnera wykazało, że jeden na pięćdziesięciu konsumentów był ofiarą kradzieży 

tożsamości. Bez względu na to, które szacunki są prawidłowe, wzrost aktywności w handlu 

elektronicznym oznacza, że ogólne koszty oszustw rosną. Visa potwierdza, że chociaż wskaźnik oszustw 

internetowych był stabilny w ostatnich latach, ogólny koszt wzrósł, ponieważ handel elektroniczny 

stanowi obecnie około 4 procent zakupów kartami Visa. Według Jamesa McCarthy'ego, starszego 

wiceprezesa jednostki biznesowej Visa eVisa, „Jeśli nie dotrzemy do głównych przyczyn. . . straty będą 

nadal rosły ”. Oszustwa internetowe podważają zaufanie konsumentów, zarówno do poszczególnych 

marek, jak i do całego handlu internetowego. Według badania Harris Interactive 70 procent 

ankietowanych konsumentów stwierdziło, że obawia się, że ich transakcje mogą nie być bezpieczne, 

podczas gdy prawie taki sam odsetek obawiał się, że hakerzy mogą ukraść ich dane osobowe. 

Kompleksowa ankieta przeprowadzona przez Ipsos-Reid wykazała, że potencjalne oszustwa związane 

z kartami kredytowymi w Internecie są głównym zmartwieniem 46 procent dorosłych na całym świecie 

i umiarkowanym problemem dla 26 procent. Wiele innych raportów wykazało podobny poziom 

nieufności w zakresie bezpieczeństwa w Internecie, biorąc pod uwagę, na przykład, że skradzione 

informacje o karcie kredytowej są rutynowo publikowane na czatach online. W przypadku firm 

prowadzących działalność online ochrona klientów przed oszustwami ma kluczowe znaczenie dla 

ochrony integralności marki. 

Zbieranie informacji o klientach 

Jednym ze sposobów, w jaki sprzedawcy internetowi mogą złagodzić obawy konsumentów, jest użycie 

standardowego protokołu bezpieczeństwa Secure Sockets Layer (SSL) do szyfrowania poufnych 

informacji przesyłanych przez Internet podczas transakcji e-commerce. Stosowanie szyfrowania SSL do 

transakcji online jest szeroko rozpowszechnione, a większość stowarzyszeń kartowych stosuje zasady 



wymagające od sprzedawców, którzy akceptują ich karty, korzystania z SSL. Należy jednak zauważyć, 

że szyfrowanie chroni dane karty tylko wtedy, gdy są one przesyłane z komputera kupującego na 

serwer sprzedawcy. Eksperci szybko zauważają, że istnieje niewiele dowodów wskazujących, czy brak 

SSL w wielu witrynach jest luką, która jest powszechnie wykorzystywana. Z punktu widzenia 

handlowca, poza zapewnieniem pewności bardziej świadomemu i świadomemu bezpieczeństwa 

klientowi, szyfrowanie transakcji handlu elektronicznego oferuje bardzo niewielkie bezpośrednie 

korzyści. Niezaszyfrowana transakcja nadal generuje przychody dla sprzedawcy, a ponieważ 

szyfrowanie nie może dostarczyć dowodu, że klient jest prawowitym posiadaczem karty, szyfrowanie 

nie zmniejsza bezpośrednio wskaźnika oszustw sprzedawcy. W przypadku kradzieży niezaszyfrowanych 

danych karty kredytowej nie można ich wykryć, a koszty prawdopodobnie poniosą później przede 

wszystkim inni sprzedawcy. Ekspert ds. Bezpieczeństwa informacji Mark Fischer prezentuje 

perspektywę transmisji nieszyfrowanych danych. „Nikt nie wie, czy hakerzy przechwytują 

niezaszyfrowane informacje o kartach kredytowych z Internetu. . . nie przerywa przepływu danych i 

byłby niewidoczny dla sprzedawcy handlu elektronicznego ”- mówi Fischer. „Jednak największą 

przeszkodą jest znalezienie się we właściwym miejscu do przechwytywania danych karty kredytowej. 

Tylko bardzo mały procent ruchu w internecie zawiera informacje o czyjejś karcie kredytowej. Wyobraź 

sobie, ile godzin musiałbyś przysłuchiwać się rozmowom przez telefon komórkowy, aby usłyszeć, jak 

przekazują swoją kartę kredytową sprzedawcy katalogu ”. Dalsza ocena sytuacji Fischera jest mniej 

uspokajająca dla konsumentów. '' W większości przypadków znacznie łatwiej byłoby znaleźć witrynę e-

commerce ze słabym zabezpieczeniem hosta i pobrać bazę danych informacji z serwera, niż zebrać i 

przesiać przez cały ruch wchodzący do witryny e-commerce i wyodrębnić numery kart kredytowych - 

dodaje. 

Przechowywanie informacji o klientach 

Tempo nowych technologii, nieodłączna otwartość sieci cyfrowych oraz niezrównany poziom 

mobilności i anonimowości sprawiły, że każdy jest narażony na ryzyko włamania. Hakerzy nie boją się 

oskarżeń, ponieważ ataki internetowe są na ogół szybkie i łatwe - w rzeczywistości nie tylko trudno jest 

złapać intruzów, ale większość z nich pozostaje całkowicie niewykryta. Częściowo wyzwanie polega na 

tym, że e-biznes ze swej natury stanowi wyzwanie dla specjalistów ds. Bezpieczeństwa. Podczas gdy 

ogólnym celem bezpieczeństwa sieci jest trzymanie obcych z daleka, celem e-biznesu jest 

udostępnianie kontrolowanych informacji reszcie świata. W rezultacie może być skomplikowanym 

wyzwaniem, aby upewnić się, że strony internetowe są zaprojektowane, skonfigurowane i 

utrzymywane w sposób, który w pełni wspiera pożądane doświadczenia klienta - w tym 

bezpieczeństwo niezbędne do zapewnienia ciągłej ochrony danych osobowych. 

Dla administratora sieci serwer WWW stanowi potencjalne okno na twoją lokalną sieć i chociaż 

większość odwiedzających może być zadowolona z peeringu, możesz być pewien, że kilka osób 

spróbuje uzyskać dostęp do zastrzeżonych informacji, które nie są przeznaczone do publicznego 

użytku. Pomimo tych faktów wiele firm nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń związanych z ich obecnością 

w Internecie. Rezultaty mogą obejmować zniszczenie twojej strony głównej witryny do kradzieży całej 

bazy danych z informacjami o klientach. Utrata poufności może mieć katastrofalne skutki dla wizerunku 

firmy i firmy, zwłaszcza jeśli dane dotyczą finansów lub dokumentacji medycznej, gdzie naruszenie 

bezpieczeństwa może skutkować znaczną utratą zaufania konsumentów. Chociaż kradzież poufnych 

informacji może być zgubna, prawie równie źle może być, gdy hakerzy zmieniają lub usuwają 

informacje, powodując utratę integralności i dostępności. Dostępność jest szczególnie ważna w 

biznesie zorientowanym na usługi, który zależy od informacji, takich jak rozkłady linii lotniczych lub 

notowania giełdowe. Ryzyko jest realne. Hakerzy włamali się do witryn niektórych czołowych 

światowych marek, w tym Nike, McDonald’s i Microsoft. Jeszcze bardziej niepokojące z perspektywy 



brandingu są incydenty hakerskie popełnione przeciwko markom z branży finansowej, takim jak 

Western Union, gdzie sprawcy uzyskali dostęp do informacji o kartach kredytowych i debetowych 15 

700 klientów. Chociaż nie zgłoszono żadnych przypadków oszustw, firma Western Union i jej klienci 

nadal borykali się z niedogodnościami związanymi z anulowaniem kart i zmianą haseł. Ale prawdziwą 

szkodą był cios w wizerunek marki i zaufanie klientów. „Brzmi jak duży (błąd) czyjegoś poważnego 

błędu w witrynie, która prawdopodobnie zostanie zablokowana” - powiedział jeden z klientów 

Western Union, których dotyczy naruszenie bezpieczeństwa. 

Powaga potencjalnych konsekwencji jest jednym z powodów, dla których tak wiele przypadków 

włamań nie jest zgłaszanych władzom. W zależności od sytuacji, wynik może wahać się od niewielkiej 

straty czasu i produktywności w usuwaniu problemu, do znacznej utraty pieniędzy lub wartości marki. 

W przypadku firm zarządzających kluczowymi systemami infrastruktury (np. Transportem, 

telekomunikacją, siecią elektroenergetyczną i systemami finansowymi) naruszenia bezpieczeństwa 

mogą nawet zagrozić bezpieczeństwu publicznemu. „Gdy wchodzisz do sieci i ujawniasz się światu, tak 

jak w e-biznesie, wada naruszenia bezpieczeństwa jest ogromna” - mówi Chris Parsons, wiceprezes ds. 

Strategii i planowania biznesowego w BellSouth. „W rzeczywistości możesz nigdy nie dojść do siebie”. 

PLAYBOY 

Przykładem firmy, której klienci cenią dyskrecję, jest Playboy Enterprises - musiało to być szczególnie 

niepokojące, gdy klienci otrzymywali e-maile bezpośrednio od osoby, która włamała się na stronę 

Playboya. Haker użył adresu zwrotnego Playboy.com do wysłania wiadomości, co sprawiło, że 

wyglądało na to, że została wysłana z konta pocztowego Hugh Hefnera. Każdy e-mail nie tylko zawierał 

imię i nazwisko odbiorcy oraz numery kart kredytowych, ale także twierdził, że od 1998 roku 

„podejrzana grupa hakerów” utrzymywała pełny dostęp do sieci korporacyjnej Playboya. Twoje dane 

krążą obecnie w półświatku anarchistów i oszustów związanych z kartami kredytowymi, dlatego 

zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z bankiem. Playboy.com szybko wysłał list, w którym od 

pięciu lat doradza wszystkim klientom internetowym, aby skontaktowali się z firmami obsługującymi 

ich karty kredytowe, aby upewnić się, że nie dokonano nieautoryzowanych opłat. Oprócz 

powiadomienia klientów o problemie, w liście opisano również kroki, jakie należy podjąć, aby to się nie 

powtórzyło. „Doceniamy wagę, jaką przywiązujesz do swojej prywatności i bezpieczeństwa i chcemy 

Cię zapewnić, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby naprawić tę sytuację” - czytamy w liście od 

prezesa Playboy.com. Niektórzy obserwatorzy chwalili szybką reakcję Playboya na incydent, wierząc, 

że zmniejszy to utratę zaufania klientów. Ale inni nie byli tego pewni, ponieważ tego rodzaju incydent 

żeruje na „największym strachu wielu kupujących w Internecie - że ich dane osobowe zostaną 

skradzione i wykorzystane przez złodziei”. 

Kradzież tożsamości korporacyjnej 

Marki są coraz częściej wykorzystywane do kradzieży tożsamości korporacyjnej i oszukiwania 

konsumentów. Z ogólnej liczby skarg dotyczących oszustw otrzymywanych przez rząd 70 procent 

pochodzi z Internetu. Oszustwa przybierają różne formy, od prostych po złożone. Jednym z 

powszechnych podejść jest zwabienie niczego niepodejrzewających klientów na stronę, która wydaje 

się być „zaufaną” witryną, na której są nakłaniani do udostępniania danych osobowych, takich jak 

numery kart kredytowych, numery kont bankowych lub inne dane, które mogą zostać wykorzystane 

przez przestępców. Często najpierw kontaktuje się z klientem wiadomość e-mail ze spamem 

zawierająca łącze do witryny internetowej, której nie można znaleźć w żaden inny sposób. Poczta e-

mail i witryna internetowa mogą być zamaskowane jako miejsce aktualizacji informacji rozliczeniowych 

klienta lub wiadomości mogą promować bardzo atrakcyjną ofertę, która brzmi zbyt dobrze, aby była 

prawdziwa. Nieautoryzowane włączenie renomowanej marki jest ulubionym sposobem na 



przekonanie ofiar do przezwyciężenia ich sceptycyzmu. Często fałszywe e-maile i strony internetowe 

są zaprojektowane tak, aby wyglądały i funkcjonowały jak legalne witryny, w tym logo, slogany, 

rozpoznawalne schematy kolorów i czcionki itp. Inną ulubioną sztuczką jest skonstruowanie spamu tak, 

aby wyglądał pochodzi z legalnej firmy lub nawet znanej osoby. Chociaż filtry spamu stały się bardziej 

wyrafinowane, nie mogą pomóc w zarządzaniu fałszywymi wiadomościami e-mail rozsyłanymi do 

klientów poza zaporą ogniową. Ulepszone technologie i podejścia są w początkowej fazie, jeśli chodzi 

o ochronę klientów przed tego rodzaju nadużyciami. Edukacja klientów i podnoszenie świadomości to 

dodatkowe podejścia, które mogą pomóc w zarządzaniu ryzykiem utraty klientów w wyniku kradzieży 

tożsamości korporacyjnej i nadużywania marki przez spamerów 

SYMANTEC 

Kiedy firma Symantec Corp. odkryła, że spamerzy atakują jej klientów, firma, która produkuje 

oprogramowanie zabezpieczające, zdecydowała się założyć w swojej witrynie Centrum obsługi spamu. 

Centrum pomaga edukować klientów i zapewnia im wygodny sposób zgłaszania nadużyć spamowych 

marek Symantec. Symantec dostarcza również klientom wskazówek, jak rozpoznać podejrzane 

promocje niezwiązane z firmą Symantec; podaje konkretne znaki ostrzegawcze, a nawet przykłady 

prawdziwych zrzutów ekranu. 

Zarządzanie prywatnością i bezpieczeństwem 

Firmy muszą przynajmniej znać praktyki w zakresie prywatności i bezpieczeństwa w swojej własnej 

domenie. Po ocenie domeny menedżerowie marki i specjaliści ds. Prywatności powinni wiedzieć, w jaki 

sposób własność intelektualna ich firmy jest reprezentowana przez ich partnerów internetowych, 

którzy często są postrzegani jako przedłużenie samej marki. To oświadczenie obejmuje sposób ochrony 

prywatności klienta. Wytyczne dotyczące zgodności partnerów należy rozszerzyć o przepisy dotyczące 

prywatności, a przestrzeganie przez partnerów tych wytycznych powinno być na bieżąco 

monitorowane. Wraz ze wzrostem świadomości społecznej na temat kwestii prywatności i 

bezpieczeństwa w Internecie fakt, że witryny internetowe zbierają informacje od odwiedzających bez 

pozwolenia, może wywołać więcej kontrowersji. Firmy, które podejmują aktywne działania, aby 

starannie zrównoważyć potrzebę informacji o klientach z ich prawem do prywatności, będą lepiej 

przygotowane do przetrwania burzy. 

PODSUMOWANIE 

Prywatność i bezpieczeństwo mają wysoki priorytet dla kupujących i są kluczowymi elementami 

obsługi klienta online. Każde domniemane naruszenie zaufania konsumentów może poważnie 

podważyć lojalność wobec marki i zaszkodzić wizerunkowi firmy. Właściciele marek powinni pamiętać 

o następujących kluczowych kwestiach: 

➤ Firmy muszą zachować delikatną równowagę między wykorzystaniem danych do poprawy obsługi 

klienta a ochroną prywatności klientów. 

➤ Sprzedawcy mogą wzbudzać zaufanie konsumentów i ograniczać ryzyko poprzez odpowiednie 

zabezpieczenie przesyłania i przechowywania poufnych informacji. 

➤ Gdy partner internetowy narusza zaufanie konsumentów, czasami może to być równie szkodliwe 

dla wizerunku Twojej marki, jak wtedy, gdy naruszenie ma miejsce w Twojej firmie. 

➤ Oprócz utraty wartości marki i zaufania konsumentów są inne sposoby, w jakie naruszenie 

prywatności klientów może zaszkodzić Twojej firmie. Może to potencjalnie skutkować spadkiem ceny 



akcji spółki lub może mieć wpływ na wynik finansowy w postaci kosztów naprawy i przestojów oraz 

kosztów postępowania sądowego. 



Wykorzystanie analizy konkurencji online do wyprzedzania konkurencyjnych marek 

Analizując obecność marki w internecie, można uzyskać istotne informacje dotyczące ogólnych 

strategii sprzedaży i marketingu firmy. Możliwość zebrania tych informacji może działać na Twoją 

korzyść lub niekorzyść, w zależności od tego, czy to Ty zdobywasz wiedzę. Ważne jest, aby wiedzieć, 

jakie informacje można zebrać dzięki analizie konkurencji online i jakie informacje mogą 

wywnioskować inni na podstawie obecności Twojej marki. Uzbrojeni w tę wiedzę, jesteś lepiej 

przygotowany do przejścia od defensywy do ofensywy - gromadzenia informacji o konkurencji i 

wykorzystywania swojej marki do wpływania na decyzje konkurencji. Chociaż Internet jest już 

powszechnie uznawany za źródło danych dla tradycyjnej analizy konkurencji, niewiele firm 

wykorzystało jego pełny potencjał w zakresie dostarczania wglądu w kwestie związane z brandingiem 

konkurencji. Niektóre z bardziej przewidujących firm wyszły poza dyskretne źródła informacji online, 

aby monitorować markę konkurencji. Zasadniczo wszelkie informacje, które można zebrać podczas 

monitorowania i analizowania własnej marki w Internecie, mogą być również gromadzone dla marek 

konkurencji. 

W rezultacie analiza konkurencji online może oferować bezpośrednie okno na wdrażanie strategii 

konkurencji, pozwalając na zastosowanie kontraktyki lub wykorzystanie wiedzy dla własnych korzyści. 

Chociaż wyostrzenie odpowiednich informacji niezbędnych do uzyskania tych spostrzeżeń może być 

trudne, nagrody mogą być znaczące dla tych, którzy odnoszą sukcesy. Informacje dostępne publicznie 

mogą czasami odpowiadać na szersze pytania dotyczące sprzedaży i marketingu, takie jak: 

➤ Gdzie i w jakim kontekście nasi konkurenci są obecni w internecie? Co zasięg marki mówi o ich 

docelowych klientach i strategiach marketingowych? 

➤ Jakie są strategie partnerskie naszych konkurentów i kim są ich najlepsi partnerzy online? W jaki 

sposób nasi konkurenci wykorzystują wartość swoich partnerstw do zwiększania sprzedaży i udziału w 

rynku? 

➤ Jaki komentarz dotyczący marki jest dostępny w Internecie na temat naszych konkurentów? Co 

może nam powiedzieć o percepcji konsumentów i kierunku produktu? 

Internet jako źródło informacji o konkurencji 

Internet jest cennym źródłem danych wśród specjalistów wywiadu konkurencyjnego. Większość 

ekspertów ma listę dyskretnych źródeł, na których polegają, w tym portale subskrypcyjne, tablice 

ogłoszeń, bazy danych patentów i własne strony internetowe ich konkurentów. Podczas gdy większość 

specjalistów ds. Wywiadu konkurencyjnego przyjęła Internet jako zasób, nadal istnieje zaskakująca 

liczba dużych korporacji, które nie wykorzystały w tym celu Internetu.„Firmy o ugruntowanej pozycji 

odniosą największy sukces, gdy wdrożą technologię internetową w celu rekonfiguracji tradycyjnych 

działań lub gdy znajdą nowe kombinacje Internetu i tradycyjnych metod” - podsumował Michael Porter 

w swoim artykule Harvard Business Review z marca 2001 r. „Strategia i Internet”. „Ci specjaliści ds. 

Wywiadu konkurencyjnego, którzy wykorzystali Internet jako uzupełnienie swojej konwencjonalnej 

działalności, mają przewagę nad tymi, którzy tego nie robili. Nagrody za gromadzenie informacji o 

konkurencji w Internecie są szczególnie duże, biorąc pod uwagę niewiarygodne bogactwo publicznie 

dostępnych informacji, które istnieją w Internecie. Nawet wśród tych, którzy już wykorzystują Internet 

do wywiadu konkurencyjnego, niewielu zrobiło więcej niż tylko zarysowanie jego potencjału jako 

źródła danych. Jednym z powodów jest to, że sama ilość danych online może utrudniać gromadzenie i 

filtrowanie wyników, szczególnie w przypadku głównych marek. Ale to ten sam zakres danych zwiększa 

prawdopodobieństwo odkrycia cennych informacji, które po przeanalizowaniu będą wspierać dane 

zebrane z innych źródeł informacji i zaowocują mądrzejszymi decyzjami biznesowymi. 



Obecność marki 

Obecność marki konkurenta w Internecie może przybierać różne formy, w tym wersje tekstowe marek 

i sloganów, logo, linków itp. Chociaż rozmiar i gwałtowny rozwój sieci utrudnia oszacowanie ogólnej 

obecności marki, możliwe jest uzyskanie ogólnego zrozumienia zakresu obecności konkurenta w 

stosunku do Twojej własnej. Jednym ze sposobów ilościowego określenia obecności marki jest 

wpisanie marek konkurencji w wyszukiwarce, takiej jak Google, i sprawdzenie liczby zwrotów. Jeśli 

możesz odfiltrować „fałszywe alarmy”, oszacowanie liczby wyników może posłużyć jako dobry 

wskaźnik zastępczy dla obecności marki konkurenta w Internecie. Innym podejściem do ilościowego 

określenia obecności marki jest ograniczenie wyszukiwania do ograniczonego obszaru, takiego jak 

odpowiednia branża, opinie konsumentów, finansowe lub inne odpowiednie fora dyskusyjne. Takie 

wskaźniki można śledzić w czasie, a czasem skorelować ze wskaźnikami sprzedaży, aby określić wpływ 

wydarzeń online i offline, takich jak kampanie reklamowe i kwestie public relations. Kolejnym krokiem 

w analizie obecności marki jest scharakteryzowanie kontekstu, w jakim marka się pojawia. 

Najłatwiejszym sposobem uzyskania kontekstualnego wyczucia obecności marki jest skategoryzowanie 

wystąpień według charakteru witryny, w której marka jest obecna. W zależności od celów, obecność 

marki można podzielić na kategorie ogólne, takie jak witryny komercyjne i strony osobiste, lub na 

bardziej szczegółowe, takie jak „witryny e-commerce oferujące odzież sportową” lub „witryny 

nienawiści dla aktywistów ekologicznych”. Stworzenie obszernej listy konkretnych lokalizacji marek 

online jest zwykle niewykonalne w przypadku głównych marek - przynajmniej nie bez dostępu do 

zastrzeżonej technologii. Gdy marka jest daleko idąca, szorstkim sposobem scharakteryzowania 

kontekstu obecności marki jest przeanalizowanie reprezentatywnej próbki adresów URL z wyników 

wyszukiwania. Poza względną szerokością i kontekstem, wyzwanie analizy obecności wiodącej marki 

w Internecie można sprostać, koncentrując się na konkretnych aspektach obecności, które 

najprawdopodobniej dostarczą informacji o konkurencji. Na podstawie obecności i analizy marki 

konkurencji można wyodrębnić trzy kategorie informacji - zasięg marki, identyfikację partnera i 

komentarz online. Zasięg marki pokazuje, kto ogląda marki konkurentów w internecie, a analizy 

partnerów i komentarze skupiają się na oddzielnych segmentach obecności konkurenta, które mogą 

ujawnić informacje, które po przeanalizowaniu dostarczają przydatnych informacji o konkurencji. 

Razem, zasięg marki, identyfikacja partnera i komentarze online mogą dostarczyć potężnych informacji 

na temat sprzedaży online i strategii marketingowych konkurencji, które są kluczowe dla uzyskania 

przewagi konkurencyjnej. 

Zasięg marki 

Zasięg marki to po prostu odbiorcy online, do których dociera marka. Istnieją dwa podstawowe 

podejścia do określania odbiorców. Pierwszym z nich jest wywnioskowanie zasięgu marki z kontekstu, 

w jakim marka jest postrzegana. Zawartość witryny często dostarcza wskazówek dotyczących 

docelowej grupy demograficznej widza. Na przykład język, dane kontaktowe, charakter geograficzny 

lub pozorna przynależność etniczna witryny mogą być dobrymi wskaźnikami tego, kto 

prawdopodobnie odwiedzi witrynę. Jeśli konsument konkurenta , marka produktu pojawia się w wielu 

hiszpańskojęzycznych witrynach, które oferują przepisy na dania kuchni meksykańskiej i kubańskiej. 

Prawdopodobnie można wyciągnąć ważne wnioski na temat głównych sektorów demograficznych, do 

których marka dociera za pośrednictwem tych witryn. Umiejętność wyciągania wniosków dotyczących 

konkurencji z pewnością nie ogranicza się do świata kulinarnego. Niemal każda witryna, od jednej 

sprzedającej części samochodowe po jedną udzielającą porad dotyczących schorzeń, oferuje istotne 

wskazówki, które pozwalają określić grupę docelową. Informacje o konkurencji, które należy zebrać, 

mogą obejmować zarówno odkrycia nowych zastosowań produktów, jak i wyprawy na nowe rynki 

demograficzne lub geograficzne. Na przykład, poprzez analizę zasięgu marki, wiodąca firma 



ubezpieczeniowa ustaliła, że bezpośredni konkurent aktywnie realizuje docelowy, rentowny segment 

rynku dla osób prowadzących określony styl życia. Ponadto wywiad internetowy ujawnił, że konkurent 

oferował specjalne promocje, aby wejść na ten rynek. Firma ubezpieczeniowa wykorzystała te 

informacje, aby szybko wdrożyć kontrstrategię w celu ochrony udziału w rynku. W tym przypadku 

strategia przeciwna obejmowała ukierunkowaną kampanię reklamową i proaktywne rozszerzenie 

„rabatów lojalnościowych” na wybranych dochodowych klientów, których spółka uznała za narażonych 

na ryzyko zmiany ubezpieczyciela. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, niż można uzyskać na 

podstawie wskazówek kontekstowych, można połączyć obecność marki konkurenta z danymi o 

odbiorcach, takimi jak ruch i dane demograficzne (patrz Rysunek 8-2), aby ocenić zasięg marki. Choć 

zazwyczaj dostęp do tego typu informacji wiąże się z opłatą, może zapewnić dokładniejsze wyniki. 

Szczegółowe dane dotyczące ruchu i dane demograficzne są dostępne za pośrednictwem firm 

zajmujących się pomiarami oglądalności, takich jak comScore Networks lub NetRatings, Inc. 

Logika zastosowana do analizy zasięgu marki jest taka sama, jak w przypadku analizy reklam 

internetowych, ale zasięg marki jest skuteczniejszym miernikiem, ponieważ wykracza poza śledzenie 

płatnych miejsc reklamowych. Podczas gdy reklamy internetowe są zwykle ograniczone do 

ukierunkowanej kampanii online, zasięg marki odzwierciedla pojawienie się marki na przykład w 

wyniku działań osób trzecich lub działań marketingowych offline. Ten rodzaj ulepszonego 

modelowania obecności marki w Internecie może dodatkowo pomóc Ci zrozumieć strategię 

konkurencji. Nie oznacza to, że nie należy również śledzić reklam - takie informacje o konkurencji mogą 

dostarczyć jeszcze więcej wskazówek dotyczących strategii konkurencyjnej. Informacje o „zakupach 

reklam” lub „zakupach mediów” u konkurencji są dostępne za pośrednictwem internetowych usług 

pomiaru reklam, takich jak AdRelevance, której właścicielem jest NetRatings, Inc. AdRelevance kusi 

klientów obietnicą „odkrycia każdego szczegółu strategię reklamową konkurenta ''. Podstawowa 

różnica między reklamą a zasięgiem marki polega na tym, że zależy od stopnia staranności umieszczane 

są reklamy Twoich konkurentów, mogą one czasami dostarczyć informacji o tym, gdzie konkurencja 

chce się znajdować, a nie tam, gdzie faktycznie się znajduje. 

Nadużywanie marki konkurencji 

Wysiłek związany z budowaniem marki online może być tak samo celowy, jak kampanie offline, chociaż 

wiele firm nadal zaniedbuje swoją obecność w sieci. Drugą stroną celowej, kontrolowanej strategii 

marki konkurenta jest nadużycie marki, takie jak nieautoryzowane twierdzenia strony trzeciej o 

przynależności do Twojej firmy lub powiązanie Twojej marki z kontrowersyjnymi treściami. 

Odnotowanie, czy konkurent doświadcza tego rodzaju niezamierzonego zasięgu marki, może ujawnić, 

do jakich społeczności dociera marka; Wskazuje również na mocne lub słabe strony ogólnego 

przywiązania firmy do marki w internecie. Wiedza o tym, czy Twoi konkurenci zwracają uwagę na swoje 

marki w Internecie, może pomóc Ci ocenić, jakiego rodzaju reakcji możesz się spodziewać, jeśli 

rozpoczniesz jakiś rodzaj ataku konkurencyjnego w Internecie. Może również ujawnić lukę, którą 

możesz zdecydować się wykorzystać. 

Nieobecność konkurenta 

Identyfikacja docelowych klientów konkurencji na podstawie obecności ich marki jest równie cenna, 

jak równie ważne może być odnotowanie, gdzie konkurenci są nieobecni. Brak obecności marki w 

określonej witrynie lub kategorii witryn, na których można się spodziewać konkurencji, może 

wskazywać na brak koncentracji. Może również zasygnalizować zmianę rynku docelowego. W każdym 

scenariuszu informacje wywiadowcze będą przydatne w planowaniu strategii online. 

Relacje łączące 



Kupujący online i badacze przechodzą przez Internet za pomocą hiperłączy, co sprawia, że powiązanie 

między nimi jest tak samo kluczowe dla określenia strategii marketingowej konkurenta, jak każdy inny 

aspekt zasięgu marki. Publiczny charakter sieci umożliwia monitorowanie, kto do kogo prowadzi linki, 

oraz uzyskanie pełniejszego zrozumienia lokowania i rozpowszechniania marki. 

Wskazówka: niektóre wyszukiwarki oferują możliwość znalezienia, kto łączy się ze stroną główną lub 

domeną konkurenta, za pomocą funkcji wyszukiwania zaawansowanego zwanej „wyszukiwaniem 

wstecznym”. 

Linki są kluczowe, ponieważ są podstawowym narzędziem używanym przez konsumentów i badaczy 

do przeglądania sieci. Analiza linków to jeden ze sposobów zrozumienia doświadczeń konsumentów 

oferowanych przez konkurenta, a także strategii pozyskiwania klientów. Analiza linków może być 

również wartościowa, pomagając zidentyfikować relacje z partnerami online konkurencji, strategie 

łączenia i łączenia itd. 

Związki partnerskie 

Mówiąc ogólnie, partnerstwo online można wykryć, gdy konkurent ma markę w innej witrynie, a relacja 

biznesowa jest określona lub domniemana. Relacje partnerskie z konkurencją, które często można 

znaleźć w Internecie, obejmują podmioty stowarzyszone, dostawców, dystrybutorów, agentów lub 

dealerów, partnerów serwisowych, dostawców, a nawet klientów lub klientów. Witryny partnerskie 

często stanowią znaczący procent obecności marki w internecie i są bardziej prawdopodobne, że są to 

witryny, w których obecność konkurenta jest sankcjonowana. Chociaż witryny partnerskie stanowią 

podzbiór większej liczby witryn, które reprezentują zasięg marki konkurenta, zasługują 

prawdopodobnie na największą uwagę ze wszystkich witryn w kontekście oceny strategii sprzedaży i 

marketingu konkurencji. Na wysokim poziomie analiza partnerów internetowych może ujawnić 

modele biznesowe konkurentów oraz, jeśli w ogóle, wykorzystują oni wartość swoich partnerstw w 

Internecie. Konkurencyjne modele biznesowe w Internecie nie zawsze odzwierciedlają modele offline. 

Na przykład producenci, którzy prowadzą dystrybucję przez sprzedawców detalicznych offline, mogą 

zdecydować się na sprzedaż bezpośrednią klientom w Internecie. Detaliści, którzy przejmują kontrolę 

nad doświadczeniami klientów w swoich sklepach, mogą pozwolić swoim dostawcom odgrywać 

bardziej integralną rolę w internecie (patrz Rozdział 4). Monitorowanie, w jaki sposób konkurenci 

wykorzystują swoich partnerów internetowych, ma dwojaki cel: pomóc ci zrozumieć strategie 

konkurencji i dać ci możliwość stworzenia kontrstrategii. Na przykład, jeśli Twój konkurent zakazuje 

swoim dostawcom sprzedaży online, może istnieć możliwość skontaktowania się z wybranymi 

dostawcami z umową, która zezwala im na sprzedaż online w zamian za Twoje wyłączne prawa do 

dystrybucji ich produkty offline. Relacje z partnerami online są również ważne ze względu na stopień 

wpływu, jaki wywierają na konsumenta. Jak omówiono w rozdziale 4, partnerzy są często postrzegani 

przez klientów jako przedłużenia przedsiębiorstwa, a partnerzy ci mogą odgrywać dużą rolę w 

kształtowaniu wizerunku marki firmy. Na przykład sprzedawca odkrył, że wizerunek marki internetowej 

konkurenta z dużą siecią afiliacyjną został prawie w całości ukształtowany przez partnerów. Uzbrojony 

w te informacje, sprzedawca był w stanie nawiązać preferowane relacje z wybranymi podmiotami 

stowarzyszonymi konkurencji i wydać wytyczne, które wpłynęły na sposób przedstawiania marki 

konkurenta. 

Rekrutacja partnerów konkurencyjnych 

Informacje o konkurencji można również wykorzystać do identyfikacji nowych partnerów online. 

Sprawdzone metody polegają na nadaniu priorytetów partnerom konkurencji zgodnie z określonymi 

kryteriami, tak aby inwestować zasoby w poszukiwanie tylko najlepszych potencjalnych klientów. 

Kryteria ustalania priorytetów mogą obejmować takie czynniki, jak trafność treści witryny partnera i 



ukierunkowanie na odbiorców, pozorny profesjonalizm witryny i popularność witryny. Oceniając 

konkurencyjnych partnerów, należy wziąć pod uwagę inne kryteria charakterystyczne dla charakteru 

Twojej firmy. Na przykład dystrybutorzy, którzy generują przychody, są bardziej skłonni do płacenia za 

treści. Dlatego też podczas korzystania z wywiadu konkurencyjnego do identyfikacji nowych partnerów 

do licencjonowania treści może być również wskazane nadanie im priorytetu według kryteriów 

wskazujących na generowanie przychodów, takich jak obecność działalności w zakresie handlu 

elektronicznego lub reklamy. W niektórych przypadkach Internet może również okazać się cenny, 

identyfikując klientów konkurencji. Na przykład niektóre oprogramowanie do handlu elektronicznego 

lub produkty internetowe można zidentyfikować, przeglądając kod źródłowy strony, który często 

zawiera wskazówki dotyczące rodzaju używanej technologii. Klienci w niektórych rodzajach firm są 

łatwiejsi dla odwiedzających. Na przykład United Parcel Service (UPS) może korzystać z Internetu, aby 

znaleźć sprzedawców, którzy oferują wysyłkę wyłącznie za pośrednictwem FedEx. W rzeczywistości, 

biorąc pod uwagę, że 75 procent wolumenu FedEx jest rezerwowanych online, takie podejście 

pozwoliłoby UPS na przeanalizowanie bazy klientów FedEx i, gdyby było śledzone w czasie, 

odnotowanie trendów. Firma obsługująca karty kredytowe mogłaby zrobić to samo - odkryć usługi 

finansowe może wskazać sprzedawców, którzy akceptują karty Visa, MasterCard i American Express. 

Aby uczynić ten wysiłek łatwiejszym do zarządzania, można nadać priorytet działaniom związanym z 

gromadzeniem danych wywiadowczych, skupiając się wyłącznie na najczęściej odwiedzanych 

witrynach, które stanowią duży procent transakcji. Podobnie dostawcy treści mogą dowiedzieć się, 

komu konkurent dystrybuuje treści w celu usprawnienia własnych działań licencyjnych. Jeśli Twój 

konkurent kieruje klientów do swojej witryny za pośrednictwem modelu afiliacyjnego, informacje o 

konkurencji dotyczące tych partnerów mogą być żyłą złota. Jak omówiono wcześniej , podmioty 

stowarzyszone to witryny, które odsyłają do firmy i dostarczają nowych klientów w zamian za jakąś 

opłatę za polecenie lub prowizję. W ramach biznesu stowarzyszonego nie jest niczym niezwykłym, że 

3 procent podmiotów stowarzyszonych generuje 97 procent biznesu. Znalezienie tych 3 procent, które 

napędzają prawie całą działalność online konkurencji, choć trudne, może być niezwykle cenne - 

szczególnie, jeśli uda Ci się ich skutecznie zrekrutować!  

Wskazówka: firmy zajmujące się pomiarami liczby odbiorców mogą generować raporty, które 

pozwalają Twojej firmie określić źródła i wielkość ruchu z witryn odsyłających konkurencji. 

Im bardziej inteligencja partnera sugeruje, że konkurent ma ukierunkowaną strategię marketingową 

online, tym większą wartość można uzyskać analizując relacje partnerskie. Skoncentrowana strategia, 

obejmująca dobrze zarządzaną sieć partnerów, jest zazwyczaj wynikiem dobrze przemyślanego planu 

ataku oraz znacznej inwestycji czasu i zasobów. Inteligencja wynikająca z analizy bezpośredniego 

konkurenta może zostać wykorzystana do stworzenia lub ulepszenia własnej sieci partnerów. Oprócz 

uczenia się na podstawie najlepszych praktyk, będziesz w stanie wykorzystać inwestycje konkurencji w 

sieć partnerów na własną korzyść. Jeśli jednak Twój konkurent uważnie monitoruje swoich partnerów, 

nawiązanie własnej relacji może być trudniejsze. Podsumowując, identyfikacja relacji partnerskich 

stwarza różne możliwości. Korzyści mogą obejmować między innymi zawieranie umów z partnerami 

konkurencji, kontaktowanie się z najlepszymi partnerami konkurenta z atrakcyjnymi ofertami na 

wyłączność lub wykorzystywanie luk w sieci konkurenta poprzez zapobiegawcze zawieranie umów z 

witrynami, na których obecnie nie ma konkurencji. mieć obecność. 

AMAZON.COM 

Amazon.com wie lepiej niż inni, jak cenna jest inteligencja internetowa i nic nie świadczy o przekonaniu 

bardziej niż pieniądze. Latem 1999 roku Amazon po cichu nabył niewielką firmę zajmującą się 

pomiarami widowni w San Francisco o nazwie Alexa Internet. Transakcja została wyceniona na 250 

milionów dolarów. Amazon docenił wartość inteligencji internetowej, a Alexa Internet generuje ją 



masowo - według strony internetowej Alexy, firma gromadzi „ponad 250 gigabajtów informacji 

dziennie” i przechowuje indeks Internetu, który jest największy na świecie. świat. Jeśli informacja to 

potęga, to Amazon nosi bardzo duży kij. Samodzielnie nazywając się „firmą informacyjną w sieci”, Alexa 

Internet śledzi nawyki internetowe ponad 10 milionów ludzi na całym świecie, którzy poruszają się po 

sieci. Przechwycone informacje obejmują sposób, w jaki kupujący docierają do kluczowych informacji 

konkurentów Amazon, gdy agresywnie walczysz o drogę na szczyt internetowej sprzedaży detalicznej. 

Dzięki analizie strategicznej opartej na strumieniach kliknięć Alexy Amazon mógł łatwo i dokładnie 

wskazać najlepszych partnerów swoich konkurentów - dając Amazonowi możliwość zainicjowania 

ukierunkowanych laserowo wysiłków rekrutacyjnych w celu wzmocnienia własnej potężnej sieci 

afiliacyjnej, jednocześnie zadając silny cios konkurencji. 

Komentarz online 

Internet jest powszechnie używany przez specjalistów ds. Wywiadu konkurencyjnego, aby dowiedzieć 

się o działaniach konkurencji. Typowe źródła informacji taktycznych obejmują strony internetowe 

konkurentów, Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz inne dokumenty rządowe, fora 

informacyjne finansowe, zgłoszenia patentowe, recenzje, oferty pracy i artykuły informacyjne. 

Ponadto konkurencyjne komentarze online mogą czasami okazać się bardziej przydatne w analizie 

strategii sprzedaży i marketingu. Na przykład grupy dyskusyjne Usenet i fora dyskusyjne są pełne opinii 

konsumentów. Jak omówiono wcześniej, to, co kiedyś wymagało zorganizowanych grup fokusowych, 

można teraz osiągnąć w wielu przypadkach poprzez obserwację niezamówionych opinii, które są 

wyświetlane publicznie na różnych forach internetowych w celu uzyskania opinii klientów. Wyzwaniem 

staje się agregacja i analiza wartościowych komentarzy. Komentarze klientów znalezione w Internecie 

na temat konkurenta i jego produktów są niefiltrowane (z wyjątkiem niektórych wiadomości, które 

mogą być blokowane ze względu na obraźliwy język lub wulgaryzmy), bezpośrednie i bezpośrednio od 

osób, które są właścicielami produktów konkurencji. Opinie konkurencyjnych klientów mogą 

przybierać różne formy i na podstawie tych nieprzetworzonych danych można uzyskać informacje o 

konkurencyjnych strategiach sprzedaży i marketingu. Przykłady zawierają: 

➤ Komentarze klientów, zarówno pozytywne, jak i negatywne, dotyczące jakości produktu, obsługi i 

funkcji 

➤ Komentarze klientów, zarówno pozytywne, jak i negatywne, na temat promocji i cen ofert 

konkurencji 

➤ Informacje zwrotne i opisy doświadczeń klientów 

➤ Szczegółowe porównania produktów i usług konkurencji z innymi dostępnymi alternatywami 

Te informacje o konkurencji można znaleźć głównie w Internecie, w tym w społecznościach 

użytkowników, forach dyskusyjnych, witrynach z recenzjami konsumentów, blogach i stronach 

osobistych. W niektórych przypadkach cenne informacje można nadal gromadzić z grup dyskusyjnych 

Usenet i pokojów rozmów, chociaż opinie zebrane z tych środowisk są czasami skierowane w stronę 

segmentu rynku bardziej zorientowanego na technologię niż szerszej publiczności internetowej. Proces 

agregowania komentarzy online jest przydatny nie tylko w celu uzyskania opinii konsumentów na 

temat mocnych i słabych stron konkurencyjnych ofert, ale może również pomóc zidentyfikować reakcje 

konsumentów na określone działania promocyjne. Jak omówiono wcześniej, komentarze online mogą 

zapewnić lepsze zrozumienie procesu podejmowania decyzji przez konsumenta, umożliwiając 

jaśniejszą wizję różnicowania konkurencyjnych produktów i usług z perspektywy klienta. Ten rodzaj 

inteligencji może być wykorzystany zarówno do ulepszeń neartermów, jak i do długoterminowego 

planowania produktu. Gdy wzorce pojawiają się w komentarzach konkurencyjnych, często można je 



wykorzystać do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Można przyjąć najlepsze praktyki i wykorzystać 

„najgorsze” praktyki. Oto cztery prawdziwe przykłady, które wskazują rodzaje spostrzeżeń, jakie można 

uzyskać, monitorując konkurenta w Internecie: 

1. Duża firma tytoniowa przeanalizowała działalność online trzech konkurentów i odkryła, że jeden z 

nich opracowuje „zdrowszego” papierosa. Dokumenty internetowe ujawniły, że konkurent nie 

zamierzał sprzedawać tego nowego papierosa, ale zamiast tego planował opatentowanie i 

licencjonowanie procesów i technologii. 

2. Główny producent opon monitorował witryny konkurencji i powiązane z branżą miejsca docelowe 

online. Internetowe dane wywiadowcze ujawniły, że najczęściej odwiedzane witryny skupiały się na 

równoległych porównaniach opon, a klienci korzystali z internetu do wyszukiwania informacji przed 

zakupem w tradycyjnych sklepach. W wyniku tych ustaleń producent opon zrezygnował z planów 

uruchomienia witryny e-commerce i zamiast tego skupił się na witrynie, która byłaby uzupełnieniem 

kanałów offline. 

3. Towarzystwo ubezpieczeniowe z listy Fortune 50 znalazło w Internecie dokumenty ujawniające, że 

jego główny konkurent planował w nadchodzącym roku wprowadzić w pełni funkcjonalną usługę 

bankowości internetowej w całych Stanach Zjednoczonych. Analiza witryn partnerskich konkurenta 

dodatkowo wykazała, że firma agresywnie obrała za cel nowy segment rynku. 

4. Wiodąca sieć hoteli multibrandowych zbadała strategie internetowe konkurencji. Analiza wykazała, 

że konkurent zabiegał o względy zagranicznych klientów podróżujących do Stanów Zjednoczonych, ale 

tylko 1 procent witryn hotelowych tej firmy w USA obsługuje języki obce. 

Gromadzenie danych 

Pierwszym krokiem w rozszyfrowaniu strategii konkurencji jest zebranie zbioru danych, który ma być 

użyty do wygenerowania informacji. Informacje te posłużą następnie jako podstawa wywiadu. 

Darmowe wyszukiwarki są dobrym początkiem do gromadzenia danych i mogą zapewnić 

satysfakcjonujący przegląd na wysokim poziomie, chociaż należy rozważyć solidniejsze rozwiązania, 

jeśli konkurencyjne marki są wszechobecne. Zastrzeżone technologie eksploracji i analizy danych, 

zaprogramowane specjalnie do takich zadań, są nieocenione w filtrowaniu „szumu” (patrz rozdział 9). 

Ponieważ jakość danych wyjściowych będzie zależeć od wkładu, ważne jest, aby podczas gromadzenia 

informacji zarzucić szeroką sieć. Jednocześnie wskazane jest, aby zachować możliwość zarządzania 

zbiorem danych poprzez odfiltrowywanie treści, które są mniej istotne. W zależności od Twoich celów 

może to oznaczać nadanie priorytetu ostatnio opublikowanym treściom lub skupienie się na 

najbardziej wiarygodnych źródłach. W końcu rozsądnie jest traktować całą inteligencję z pewnym 

poziomem sceptycyzmu, niezależnie od tego, czy opiera się na analizie danych online, czy offline. Zaletą 

gromadzenia i analizowania danych z wielu różnych źródeł jest to, że wygenerowane informacje mogą 

pomóc w potwierdzeniu źródła i zapewnić jak najwięcej świadome podejmowanie decyzji. 

Kontrwywiad 

„Dobra wiadomość jest taka, że kimono Twojej konkurencji jest bardziej otwarte niż kiedykolwiek” - 

mówi Larry Chase, wydawca Web Digest for Marketers. „Zła wiadomość jest taka, że taka jest Twoja”. 

Podobnie jak Internet umożliwia wgląd w konkurencję, ochrona tajemnic firmowych jest jeszcze 

trudniejsza. Jak zauważa pewien specjalista ds. Wywiadu konkurencyjnego: „Każda firma ma 

konkurentów tak samo zainteresowanych poznaniem twoich planów, jak ty ich poznaniem, może 

nawet bardziej”. Uznając to , korporacyjne strony internetowe stały się bogatym źródłem informacji 

wywiadowczych o konkurencji, niektóre firmy zaczynają ograniczać to, co publikują. Wartość 



przyrostowego budowania marki należy dokładnie porównać z potencjalną wartością inteligencji, jaką 

obecność Twojej marki może dać konkurencji. Ale nie wszystkie aspekty obecności Twojej marki są pod 

Twoją bezpośrednią kontrolą. Faktem jest, że większość obecności firmy w internecie odbywa się poza 

jej własną domeną. Skłonność Internetu do szybkiego rozpowszechniania informacji znacznie utrudniło 

firmom ochronę poufnych informacji. Nawet pozornie mało wrażliwe informacje mogą mieć wielką 

wartość dla konkurencji. Na przykład, jeśli zdobędziesz nowego dużego klienta, czy naprawdę chcesz 

opublikować informację prasową lub zobaczyć artykuł z wiadomościami, w którym cytuje się 

decydentów klienta? Kontakt z klientem zostanie natychmiast dodany do listy kont docelowych 

konkurenta, jeśli jeszcze go tam nie było. 

Wskazówka: niektóre firmy sprawdzają, czy użytkownicy witryny korzystają z adresów IP konkurencji i 

kierują ich do wersji swojej witryny, która ujawnia mniej informacji, lub mogą całkowicie je zablokować. 

Wartość wywiadu konkurencyjnego podniosła znaczenie selektywnego ujawniania informacji w celu 

kontrolowania wypływu informacji. W tej praktyce monitorowanie własnej obecności w Internecie 

może być równie ważne jak monitorowanie obecności konkurencji. Znajomość i świadome zarządzanie 

tym, jakie informacje są dostępne dla konkurenta, może pomóc w ograniczeniu ryzyka; to także sposób 

na wpływanie na decyzje konkurencji. „Wybiórcze ujawnianie informacji o sobie jest kluczowym 

zasobem, jakim dysponuje firma w podejmowaniu działań konkurencyjnych” - zauważa Michael Porter. 

„Ujawnianie wszelkich informacji powinno mieć miejsce wyłącznie jako integralna część strategii 

konkurencyjnej ”. 

Informacje przydatne 

Informacje zebrane ze źródeł internetowych nie mogą być w rzeczywistości uważane za dane 

wywiadowcze, chyba że są faktycznie wykorzystywane do podejmowania decyzji. Niezależnie od źródła 

informacji, ostatecznym sprawdzianem wysiłków organizacji w zakresie analizy konkurentów jest 

stopień, w jakim jej wyniki stają się danymi wywiadowczymi. „Nauka o konkurentach nigdy nie może 

stać się celem samym w sobie” - stwierdza Liam Fahey. „Celem analizy konkurencji nie jest poznanie 

konkurencji; to wykorzystać tę naukę do podejmowania właściwych decyzji i sprawiania, by były 

szybsze i lepsze niż rywale.”' Aby zmaksymalizować szansę, że inteligencja zostanie wykorzystana w 

organizacji, warto wdrożyć formalne procesy gromadzenia, analizy i Komunikacja. Posiadanie systemu 

zwiększy wydajność, poprawi zarządzanie wiedzą i znacząco zwiększy ogólne szanse na wykorzystanie 

inteligencji konkurencyjnej. Bez względu na poziom zaawansowania systemu, nie można wystarczająco 

podkreślić znaczenia komunikacji. Gromadzenie danych jest stratą czasu, chyba że zostanie 

wykorzystane przy formułowaniu strategii, i należy opracować kreatywne sposoby, aby nadać analizom 

zwięzłą i użyteczną formę, zanim zostaną one przekazane najwyższemu kierownictwu. Aby uzyskać 

pełną wartość informacji wywiadowczych, ważne jest również, aby w odpowiednim czasie przekazywać 

informacje taktyczne personelowi terenowemu i innym osobom, które zostały przeszkolone w zakresie 

wykorzystywania informacji w sposób profesjonalny i skuteczny. John Hovis, dyrektor ds. Relacji 

inwestorskich w firmie Avnet, Inc., która zajmuje się dystrybucją podzespołów elektronicznych, omówił 

znaczenie przydatnych informacji podczas swojego przemówienia podczas piętnastej dorocznej 

międzynarodowej konferencji Society of Competitive Intelligence Professionals. „„ Co to jest 

inteligencja? Są to informacje, które można wykorzystać ”- powiedział Hovis. „Innymi słowy, daje to 

Twoim decydentom w Twojej firmie możliwość spojrzenia na zbiór informacji i podjęcia działań. Ale 

nigdy nie zmusisz ich do działania, dopóki nie powiesz im, co to znaczy. Ponieważ nie mają czasu, aby 

usiąść i to rozgryźć ”. 

PODSUMOWANIE 



Internet jest oknem na taktyki i strategie budowania marki konkurencyjnej dzięki niezrównanemu 

dostępowi do informacji i bezpośredniej obserwacji działań konkurencji. Właściciele marek powinni 

pamiętać o następujących kluczowych kwestiach: 

➤ Chociaż sama ilość danych online sprawia, że gromadzenie i analiza są trudniejsze, mogą one 

stanowić cenne źródło informacji dotyczących sprzedaży i marketingu na temat konkurencji, 

zapewniając wgląd we wszystko, od docelowych danych demograficznych po modele biznesowe i plany 

produktowe. 

➤ Zarówno strategie Twojej firmy, jak i konkurencji mogą być przekazywane za pomocą treści i działań 

online. 

➤ Niektóre z konkretnych mechanizmów, które można wykorzystać do określenia strategii 

konkurenta, obejmują analizę zasięgu jego marki (tj. Kto przegląda marki konkurenta w Internecie), 

partnerów i komentarze online. 

➤ Każde z tych podejść może dostarczyć informacji, które po przeanalizowaniu mogą dostarczyć 

Twojej firmie cennych spostrzeżeń dotyczących konkurencji. 

➤ Uzbrojona w inteligencję internetową firma jest dobrze przygotowana do obrony, zdobywania 

udziałów w rynku, zwiększania rentowności i wyprzedzania konkurencji. 



Jak korzystać z monitorowania online, aby kontrolować swoją markę i uzyskiwać przychody 

Firmy działające bez inteligencji lecą na oślep - tracą okazje i flirtują z potencjalną katastrofą. Mówiąc 

prosto, jeśli nie monitorujesz, w jaki sposób Twoja marka jest używana online, jesteś narażony. Inni 

będą mogli wykorzystać wartość Twojej marki i zarobić na Twój koszt. Integralność Twojej marki może 

zostać naruszona, ucierpi na tym doświadczenie klienta i osłabiona lojalność klientów. Wdrożenie 

skutecznego programu monitorowania online to pierwszy krok do uzyskania kontroli nad Twoją marką 

i uzyskania przychodów. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa sposoby monitorowania, w jaki sposób 

marka jest używana w Internecie: poczekaj, aby zobaczyć, czy interesariusze, tacy jak klienci lub 

pracownicy, zgłoszą incydenty, lub przeszukaj Internet, aby zebrać informacje w sposób proaktywny. 

Chociaż poleganie na interesariuszach w przypadku niezamawianych zgłoszeń nadużyć może wydawać 

się mniej pracochłonne w krótkim okresie, nie jest to najskuteczniejsze podejście do gromadzenia 

informacji. Pod wieloma względami zwalczanie nadużywania marki jest jak powstrzymanie wybuchu 

choroby - wczesne wykrycie ma kluczowe znaczenie! Dzieje się tak ze względu na szybkość, z jaką może 

się rozprzestrzeniać znęcanie się oraz na szeroką ekspozycję na pojedynczy incydent w krótkim czasie. 

Poziom ruchu w Internecie jest znacznie wyższy niż większość ludzi zdaje sobie sprawę. Na przykład do 

czasu, gdy pracownik przypadkowo odkryje incydent nadużyć, prawdopodobnie dotknie tysiące, a 

nawet miliony innych ludzi. Może również rozprzestrzenić się na inne lokalizacje. Inteligentne firmy 

wychodzą poza nieformalne mechanizmy raportowania i wdrażają proces agresywnego 

monitorowania aktywności online. W połączeniu z działaniami zapobiegawczymi, takimi jak 

ustanowienie i komunikowanie wytycznych dotyczących zgodności partnerów, monitorowanie online 

maksymalizuje ryzyko nadużyć w zarodku. Jest również niezbędny do zarządzania ryzykiem online. 

Organizacje, które są poinformowane i świadome odpowiednich działań w Internecie, mogą reagować 

na sytuacje w czasie rzeczywistym i mogą skorzystać z okazji, aby rozwiązać problemy, zanim ulegną 

eskalacji. Ale nawet najlepsze plany monitorowania online nie są niezawodne. Cyfrowy krajobraz 

rozrósł się do tego stopnia, że jest zbyt dużo terenu do pokrycia - i to w porządku. Koszty związane ze 

stuprocentowym wszechstronnym wyszukiwaniem z dużym prawdopodobieństwem przeważają nad 

korzyściami, zwłaszcza jeśli jest ono wykonywane bez pomocy zaawansowanych technologii 

wyszukiwania i filtrowania. Dobra praktyka w obronie marki to zarządzanie ryzykiem, a nie jego 

eliminacja. Zapewnia to najbardziej atrakcyjny zwrot z inwestycji w monitorowanie. Aby skutecznie 

zarządzać ryzykiem i chronić markę, firmy muszą wdrożyć proces gromadzenia danych wywiadowczych 

i nadawania im priorytetów. Kiedy już zrozumiesz, kto wykorzystuje Twoją markę, dokąd zmierzają 

Twoi klienci iw jakim kontekście doświadczają Twojej marki, będziesz uzbrojony w inteligencję 

niezbędną do podjęcia działań. Firmy, które wdrażają skuteczny program monitorujący, zrobiły 

pierwszy krok w kierunku zyskania przewagi konkurencyjnej , zwiększenie lojalności klientów i 

zwiększenie przychodów. 

Podejście „co-gdzie-jak” 

Ponieważ stawka jest zbyt duża, aby zignorować to, co dzieje się w sieci, pierwsze logiczne pytanie 

brzmi: od czego i jak zacząć. Biorąc pod uwagę ogromny rozmiar i szybki rozwój Internetu, gromadzenie 

informacji niezbędnych do obrony marki może wydawać się przytłaczające - szczególnie jeśli dana 

marka ma znaczącą obecność w Internecie. Pod wieloma względami Twój poziom sukcesu będzie 

wprost proporcjonalny zarówno do poziomu włożonego wysiłku, jak i do sposobu alokacji zasobów. 

Priorytetyzacja działań związanych z monitorowaniem ma kluczowe znaczenie, szczególnie w 

przypadku pracy ręcznej. Firmy powinny nadawać priorytet temu, co monitorują, gdzie monitorują (tj. 

W jakich środowiskach internetowych) i w jaki sposób monitorują. Po zebraniu informacji należy je 

sklasyfikować i nadać im dalsze priorytety, aby opracować plan ataku. Czego szukać Pierwszym krokiem 

jest określenie zakresu potencjalnych problemów i zbadanie, na czym należy skoncentrować wysiłki 



związane z monitorowaniem online. Firmy powinny kierować się zdrowym rozsądkiem, aby rozważyć 

swoje marki i zasoby cyfrowe w kontekście swojego modelu biznesowego, aby określić, jakie rodzaje 

działalności będą miały na nie największy wpływ. Na przykład firmy, które są właścicielami zasobów 

cyfrowych, mogą być podatne na piractwo, podczas gdy popularne marki będą prawdopodobnie 

przedmiotem komentarzy online i celem taktyk przekierowania klientów. 

Chociaż możesz w pewnym stopniu polegać na instynkcie, dobrym pomysłem jest przeprowadzenie 

kilku próbnych wyszukiwań, aby potwierdzić, czy Twoje założenia są poprawne w odniesieniu do 

nadużywanych marek i charakteru nadużyć. Bez dużego doświadczenia w monitorowaniu problemów 

z marką w internecie łatwo się pomylić. Na przykład prawie żaden podmiot nie uważa, że jego marka 

jest kojarzona z budzącymi zastrzeżenia treściami, mimo że dotyczy to prawie wszystkich znanych 

marek. Ponadto, gromadząc informacje, każda organizacja odkryje problemy specyficzne dla jej branży 

i modelu biznesowego, z których niektóre nie były wcześniej brane pod uwagę. Po zidentyfikowaniu 

problemów związanych z nadużyciami marki, przed którymi stoi firma, należy jasno określić priorytety 

i odpowiednio rozdzielić działania związane z ochroną. Im bardziej tragiczne są okoliczności i im więcej 

dostępnych zasobów, tym szersze i głębsze mogą być wysiłki. Niektóre firmy zaczynają na przykład od 

cybersquatingu, a następnie rozwiązują inne problemy związane z przekierowaniem klientów. Inne 

firmy mobilizują wszelkie możliwe zasoby do walki z podrabianiem, koncentrując się przede wszystkim 

na punktach dystrybucji, takich jak witryny aukcyjne i e-commerce, pozwalając innym problemom 

związanym z marką czekać. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji i problemów biznesowych. Jako 

właściciel dobrze znanej marki, Dow Corning Corp. zdecydował się skupić na komentarzach online i 

nadużyciach marki, takich jak fałszywe przedstawienie jej marki lub logo, fałszywe roszczenia dotyczące 

relacji i skojarzenia z niewłaściwą treścią. Firma nadała także priorytet witrynom przekierowującym 

klientów ze strony Dow Corning. „„ Spędziliśmy pięćdziesiąt siedem lat na budowie Dow Corning i 

obsłudze naszych klientów. Ponieważ Internet staje się kluczowym kanałem biznesowym, musimy 

zapewnić, że nadal będziemy spełniać potrzeby naszych klientów w trybie online i offline ”- powiedział 

Joe Plevyak, dyrektor ds. E-biznesu w Dow Corning. 

Gdzie szukać 

Aby ukierunkować wysiłki związane z monitorowaniem online, warto pamiętać, że każde zagrożenie 

dla marki ma określone środowiska internetowe, w których jest bardziej prawdopodobne, że zostanie 

znalezione. Internet jest znacznie większy niż sieć WWW. Chociaż wiele bardziej tradycyjnych, dobrze 

nagłośnionych form nadużywania marki, takich jak cybersquatting i metatagowanie, występuje w sieci, 

mogą istnieć inne środowiska internetowe, które powinny mieć pierwszeństwo, w zależności od 

charakteru marki. Alternatywne środowiska internetowe nadal pojawiają się z różnych powodów. Po 

pierwsze, sieć ma ograniczenia. Sieć jako całość zawiera mnóstwo przestarzałych treści i nie nadaje się 

szczególnie do przesyłania dużych dokumentów. Na przykład piractwo jest bardziej prawdopodobne w 

sieciach peer-to-peer (P2P) lub przy użyciu Internet Relay Chat (IRC) i protokołu przesyłania plików 

(FTP), z których wszystkie zostały zaprojektowane specjalnie w celu poprawy wygody i prywatności, z 

którymi osoby mogą przesyłać duże pliki. Przykłady środowisk internetowych, w których mogą 

wystąpić niektóre z bardziej powszechnych incydentów nadużyć marki, przedstawiono na rysunku 9-1. 

Niektóre problemy związane z nadużyciami marki są znacznie łatwiejsze do zidentyfikowania niż inne. 

Wstępne działania monitorujące powinny koncentrować się na tych stronach, które mogą wyrządzić Ci 

najwięcej szkody. W związku z tym ważne jest, aby mieć świadomość, którzy z Twoich partnerów i 

konkurencji są obecni w Internecie i regularnie monitorować ich witryny. Gdy jest zbyt wielu 

partnerów, aby ta praktyka była wykonalna, wysiłki należy skoncentrować na partnerach o najwyższym 

priorytecie, stosując kryteria przedstawione w rozdziale 4. Jeśli to możliwe, dobrym pomysłem jest 

również zasubskrybowanie '' partnerów lub konkurentów '' biuletyny wysyłane pocztą elektroniczną, 



które mogą zawierać informacje nieujawnione w inny sposób online. Jednym ze sposobów, aby 

dowiedzieć się, kto łączy się z Twoją marką w Internecie, jest `` wyszukiwanie wsteczne ''. Jest to 

zaawansowana funkcja oferowana przez niektóre z wiodących wyszukiwarek, która zapewnia listę 

wszystkich osób, które odsyłają do Twojego domu. strona lub domena. Odwrotne wyszukiwanie jest 

przydatne, aby dowiedzieć się, którzy partnerzy prowadzą do Ciebie linki (a którzy nie). Może również 

pozwolić ci zidentyfikować niepowiązane podmioty, które twierdzą lub sugerują związek z tobą. Innym 

sposobem ustalenia, kto do Ciebie podaje link, jest monitorowanie plików dziennika serwera, które 

mogą informować o pochodzeniu odwiedzających Twoją witrynę. Najważniejsze źródła ruchu w 

witrynie powinny być dokładnie monitorowane, abyś zrozumiał kontekst, w jakim Twoi klienci trafiają 

do Twojej witryny. 

Jak szukać 

Chociaż często łatwo jest znaleźć partnerów i znanych konkurentów, znalezienie niezrzeszonych 

przestępców, którzy są rozproszeni po całej cyberprzestrzeni, może być trudniejsze. Marka może 

pojawić się w wielu różnych formach i w wielu różnych środowiskach internetowych. Na szczęście 

dostępnych jest mnóstwo bezpłatnych usług wyszukiwania online, które pomagają firmom, które 

decydują się bronić swojej marki za pomocą własnych zasobów. Niektóre środowiska internetowe są 

trudniejsze do przeszukania niż inne, a nowe środowiska wciąż ewoluują, podczas gdy inne zanikają. 

Większość środowisk internetowych ma narzędzia, które zapewniają własne możliwości zapytań lub 

można je przeszukiwać za pomocą bezpłatnych usług stron trzecich, które mają pomóc użytkownikom 

w poruszaniu się po cyberprzestrzeni. Na przykład każda sieć P2P, społeczność forów dyskusyjnych lub 

witryna aukcyjna ma własne zintegrowane narzędzie wyszukiwania. Z drugiej strony, strony WWW i 

FTP zawierają tysiące wyszukiwarek internetowych, które pomagają odwiedzającym znaleźć to, czego 

szukają. Wiele z tych samych wyszukiwarek oferuje wyszukiwanie obrazów, które można wykorzystać 

jako uzupełnienie Twoich działań poprzez identyfikację obecności logo. Istnieją również wyszukiwarki 

metasearch, takie jak Dogpile.com, które umożliwiają wysyłanie zapytań do wielu wyszukiwarek za 

pośrednictwem jednego portalu. 

Interesariusze. Działania w zakresie monitorowania online można usprawnić, angażując interesariuszy, 

takich jak pracownicy, partnerzy, a nawet klienci. Każdy interesariusz, który spędza czas online, to 

kolejna para oczu, które mogą zgłaszać incydenty. Ale poleganie na interesariuszach, którzy pomogą w 

obronie marki, nie będzie skuteczne, jeśli podejdzie się do nich w sposób przypadkowy. Musisz wdrożyć 

procesy, aby edukować interesariuszy, zbierać raporty i podejmować działania przeciwko przestępcom. 

Pracownicy mogą na przykład pomóc w monitorowaniu trudniejszych środowisk, takich jak spam. Jeśli 

pracownicy rozumieją, jak ważna jest obrona marki, mogą monitorować spam, który otrzymują w ich 

osobistych skrzynkach e-mail i zwracać uwagę na nadużycia. Firma może ułatwić zgłoszenie 

przestępstwa, umożliwiając pracownikom przekazywanie podejrzanego spamu na firmową skrzynkę e-

mail skonfigurowaną specjalnie dla danego zadania. Podnosząc świadomość i wdrażając takie procesy, 

firmy mogą znacznie usprawnić swoje wysiłki w zakresie monitorowania online we wszystkich 

środowiskach internetowych. Aby zachęcić do uczestnictwa, zawsze dobrze jest nawracać do potrzeby 

obrony marki. Angażowanie pracowników w walkę o zachowanie integralności marki może również 

sprzyjać silniejszemu środowisku zespołowemu, wzmocnić lojalność wobec firmy i kultywować 

szacunek dla wewnętrznych mistrzów ochrony marki. 

Wskazówka: zaoferuj pracownikom zachętę, jeśli zgłoszą nadużycie marki w Internecie. Na przykład 

bon upominkowy może zostać przyznany pracownikowi, który zgłosi najbardziej rażący incydent, lub 

możesz wpisać każdego, kto zgłosi nadużycie, do comiesięcznego losowania nagród. 

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 



Internet bardzo utrudnił sieciom hotelowym utrzymanie kontroli nad kanałami dystrybucji. Jednym z 

największych wyzwań jest próba powstrzymania franczyzobiorców przed udostępnianiem pokoi za 

pośrednictwem witryn turystycznych oferujących zniżki po niższych cenach niż te dostępne na stronach 

internetowych sieci. Kiedy franczyzobiorcy umieszczają zapasy w witrynach z rabatami, wywiera to 

presję na ceny pokoi i obniża rentowność. InterContinental Hotels Group PLC, która jest również 

właścicielem marek Holiday Inn, Staybridge i Crowne Plaza, jest liderem w monitorowaniu Internetu i 

zdaje sobie sprawę, jak trudne może być utrzymanie zgodności ponad 3300 hoteli należących do, 

wynajmowanych, zarządzanych i franczyzowanych . Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku próby 

rozwiązania problemu, takiego jak spadek cen, w przypadku gdy monitorowanie musi obejmować 

strony trzecie z rabatami turystycznymi. W obliczu tego dylematu firma InterContinental znalazła 

okazję do zaangażowania swojej ogromnej bazy klientów, aby pomóc im zidentyfikować naruszenia 

cen. Sieć hoteli uruchomiła program gwarancji cen internetowych, który zachęca gości do 

informowania ich, jeśli odkryją tańszą cenę pokoju na stronach zewnętrznych. Gdy zgłoszona zostanie 

niższa cena, InterContinental zaoferuje gościowi niższą stawkę plus kolejne 10 procent zniżki. 

Następnie InterContinental nakłada na winnego franczyzobiorcę karę w wysokości 75 USD za 

naruszenie zasad. To sprytne podejście skutecznie wykorzystało całą bazę klientów firmy, aby wspierać 

wysiłki związane z monitorowaniem online, zwiększać marże zysku i zwiększać przychody. 

Oczy klienta. 

Menedżer marki może ustanowić proces rutynowego sprawdzania występowania nadużyć w 

Internecie. Jako przykład wykorzystując przekierowanie klientów, jednym z podejść byłoby 

wprowadzenie odmian nazwy marki, w tym typowych błędów ortograficznych i literówek, a także 

obrazów i sloganów jako wyszukiwanych haseł do najpopularniejszych usług wyszukiwania i 

przeglądanie zwrotów. Podobne warianty mogą być używane do sprawdzania cyberprzestępców i 

typo-piratów. Aby to podejście było skuteczne, bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę różnorodne 

pojazdy, za pomocą których Twoi klienci poruszają się po cyfrowym krajobrazie, które niekoniecznie są 

tymi samymi sposobami poruszania się po Internecie. Aby określić, czy marka jest wykorzystywana do 

odwracania uwagi klientów, czy też jest kojarzona z nieodpowiednią treścią, zbyt wielu menedżerów 

marki popełnia błąd, przeprowadzając kilka próbnych wyszukiwań w najpopularniejszym portalu. Kiedy 

nie znajdą żadnego nadużycia,wnioskują, że ich marka nie jest nadużywana. W razie wątpliwości 

zawsze patrz na rzeczy oczami klienta. Na przykład, podczas gdy Google i Yahoo! być może są bardzo 

popularne, w Internecie są tysiące portali wyszukiwania, o których nie słyszałeś, ale wciąż przyciągają 

setki tysięcy odwiedzających każdego miesiąca. Niektóre odpowiadają określonym zainteresowaniom, 

branżom lub demografii; inni stosują agresywne taktyki marketingowe, aby zrównoważyć gorsze 

wyniki wyszukiwania. Liderzy wyszukiwania, tacy jak Google, używają najbardziej wyrafinowanej 

technologii i wykonują stosunkowo dobrą robotę w trwającej walce z manipulacją, podczas gdy mniej 

znane portale wyszukiwania można łatwiej oszukać. Te wyszukiwarki drugiego poziomu mogą również 

sprzedawać płatne miejsca docelowe bardziej bezkrytycznie, umożliwiając konkurentom i innym 

osobom kupowanie najlepszych miejsc w zwrotach, gdy klient wpisze Twoją markę lub hasło. Stosując 

agresywne taktyki pozyskiwania klientów, niektóre z pozornie mało znanych portali wyszukiwania 

przyciągają zaskakująco dużą liczbę osób, pomimo niespełniających standardów możliwości 

wyszukiwania i kontroli. Należy o tym pamiętać, jeśli podejrzewasz, że Twoja marka może służyć do 

odwracania uwagi klientów. Jednocześnie jest zbyt wiele pojazdów do wyszukiwania, aby przejrzeć 

każdy z nich ręcznie. Skuteczne wewnętrzne rozwiązanie do monitorowania będzie wyszukiwać spoza 

utartych wyszukiwarek i okresowo je przeglądać w celu wyszukania interesującej nas aktywności. Będą 

również szukać portali przeznaczonych specjalnie dla ich rynków docelowych. 



Fałszywie pozytywne. Inną sztuczką pozwalającą na maksymalne wykorzystanie wysiłków związanych 

z monitorowaniem jest zminimalizowanie liczby potencjalnych fałszywych alarmów. Jeśli dana marka 

jest również popularnym słowem, na przykład poniedziałek, uniwersalna lub korporacyjna, trudniej 

będzie oszacować prawdziwą obecność marki, a także znaleźć i podjąć działania w przypadku 

niektórych rodzajów nadużyć marki. Jeśli marka jest unikalnym słowem, takim jak Compaq lub Zippo, 

to naprawdę nie ma wątpliwości, że jest to właściwie znak towarowy. Na przykład zbadanie 100 

najlepszych zwrotów dla słowa „przedsiębiorstwo” może wykazać, że dziewięćdziesiąt z nich odnosi się 

do terminów takich jak planowanie zasobów przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwo statku 

kosmicznego, lub jest to rodzajowe użycie słowa przedsiębiorstwo, na przykład w odniesieniu do 

przedsięwzięcia biznesowego. Jeśli jednak te wyniki zostały wygenerowane podczas próby zebrania 

informacji o marce dla Enterprise Rent-A-Car, istnieje kilka opcji: 

➤ Zaawansowane opcje wyszukiwania są oferowane przez większość wyszukiwarek i można je wybrać, 

aby wykluczyć wyniki zawierające określone słowa, takie jak statek kosmiczny lub ERP (wspólny 

akronim określający planowanie zasobów przedsiębiorstwa). 

➤ Wyszukiwanie można przeprowadzić ponownie, używając pełnej nazwy marki jako dokładnego 

dopasowania ciągu. Odbywa się to zwykle poprzez dodanie cudzysłowu: „Enterprise Rent-A-Car 

Wykrywanie budzących zastrzeżenia skojarzeń. Chociaż kompleksowe wyszukiwanie może wymagać 

wsparcia zastrzeżonych technologii wyszukiwania, istnieje kilka sposobów sprawdzenia, czy Twoja 

marka jest powszechnie kojarzona z kontrowersyjną treścią: 

1. Popularne wyszukiwarki. Tak jak najbardziej zaawansowane wyszukiwarki radzą sobie całkiem nieźle 

z filtrowaniem nadużyć, tak i po odpowiednim wyświetleniu mogą pomóc w identyfikacji przykładów 

nadużyć. Najważniejsze jest, aby upewnić się, że wyszukiwanie odzwierciedla fakt, że szukasz marki w 

kontekście nadużycia. Jeśli chcesz, aby właściwe informacje znalazły się na szczycie wyników 

wyszukiwania, możesz wprowadzić markę w wyszukiwaniu wraz z wyraźnymi słowami, które pojawią 

się tylko w niewłaściwym kontekście. Jeśli chcesz sprawdzić, czy marka A jest kojarzona na przykład z 

pornografią lub hazardem, możesz wpisać „Marka A kasyno”, „Marka A seks”, „Marka A XXX” lub inne, 

bardziej jednoznaczne kombinacje. 

2. Niejasne wyszukiwarki. Być może nawet nie będziesz musiał tworzyć specjalnie sformułowanych 

wyszukiwanych haseł, aby pomóc niektórym wyszukiwarkom drugorzędnym, aby zobaczyć nadużycie. 

Ponieważ wyszukiwarki pojawiają się i znikają praktycznie każdego dnia, możesz przeglądać katalogi 

wyszukiwarek i losowo wybierać kandydatów do sprawdzania nadużyć. Im szerszy zasięg sieci, tym 

większe prawdopodobieństwo wykrycia nadużycia. W zależności od rynku docelowego dobrym 

pomysłem może być uwzględnienie zagranicznych wyszukiwarek i wyszukiwarek, które oferują płatne 

lokowanie w swoich wykazach. 

3. Wyszukiwanie nazw domen. Najbardziej nadużywane marki pojawiają się nie tylko w treści strony, 

ale czasem także w nazwie domeny. Istnieje wiele bezpłatnych wyszukiwarek nazw domen w 

Internecie, w których możesz wprowadzić swoją markę i zobaczyć, kto cybersquatuje Twoje marki. 

Często nazwa domeny od razu wskazuje, że witryna zawiera nieodpowiednie treści. Na przykład 

właściciel marki A może znaleźć witrynę o nazwie www.branda-xxx.com lub www.branda-casino.com. 

Zwróć uwagę, że podczas wyszukiwania domen ważne jest, aby użyć silnika, który automatycznie 

dopuszcza `` symbole wieloznaczne ''. Oznacza to, że wyszukiwarka zwróci każdą domenę zawierającą 

markę, nawet jeśli przed i / lub po niej znajdują się znaki Marka. W przeciwnym razie będziesz musiał 

spekulować na temat dokładnej pisowni domeny naruszającej prawa. Ważne jest również 

wyszukiwanie zarejestrowanych domen, które zawierają wspólne literówki i błędy ortograficzne w 



nazwie marki, co jest ulubioną sztuczką klientów. Poszukaj odwróconych znaków, dodatkowych liter 

na początku lub na końcu nazwy marki i braku „kropki” po www lub przed com. Często osoby, które 

rejestrują te domeny, obsługują witryny zawierające nieodpowiednie treści. 

Alokacja zasobów 

Po wstępnej ocenie problemu firma musi wdrożyć procesy i poświęcić zasoby niezbędne do zbierania 

informacji i monitorowania na bieżąco Internetu oraz podejmowania działań następczych w zakresie 

rozwiązywania problemów. Alokacja zasobów jest ważna nie tylko z praktycznego punktu widzenia; 

świadczy również o zaangażowaniu. Bez zaangażowania wszelkie wysiłki mogą być bez przekonania i 

skazane na niepowodzenie. Jednocześnie zasoby nie powinny być nieproporcjonalne do sytuacji. Na 

przykład, jeśli firma nie ma dobrze znanej marki, a wstępne wyszukiwania wskazują na znikomą 

obecność marki w Internecie, obrona marki może być odpowiedzialnym w niepełnym wymiarze godzin. 

Ale w przypadku większego przedsiębiorstwa stawką mogą być miliony dolarów, więc w interesie firmy 

jest odpowiednia reakcja. Na poziomie taktycznym istnieje wiele sposobów podejścia do alokacji 

zasobów do monitorowania online. Podczas gdy niektóre firmy, takie jak The Coca-Cola Company, 

zatrudniają pełnoetatowych ludzi oddanych temu zadaniu, inne atakują te problemy zespołem 

złożonym z obecnych pracowników, którzy mają inne obowiązki. Taki zespół zazwyczaj wykraczałby 

daleko poza granice organizacji marketingowej, obejmując kwestie prawne, rozwój biznesu, 

dystrybucję itp. Niezależnie od tego, które działy są zaangażowane, najskuteczniejsze jest, aby jedna 

osoba przewodziła wysiłkowi. Bez względu na to, kto zostanie wyznaczony jako osoba wskazująca, 

poświęcenie i staranne ustalanie priorytetów w monitorowaniu online pozostają kluczem do uzyskania 

jak najlepszego zwrotu z inwestycji. Jeśli nadużycia pozostaną nieuchwytne, ponieważ obecność marki 

jest przytłaczająca, fałszywe alarmy są zbyt trudne do uporządkowania lub brakuje czasu i personelu, 

może nadszedł czas, aby rozważyć outsourcing. W zależności od zakresu potencjalny problem i 

pożądany poziom kompleksowości, czasami może być korzystne zlecenie całości lub części pracy 

profesjonalistom, z których wielu ma dostęp do zastrzeżonych technologii i wnosi odpowiednie 

doświadczenie. 

Kiedy zlecić outsourcing 

Istnieje wiele wskaźników, które mogą sygnalizować, że firma powinna ocenić outsourcing swoich 

działań w zakresie monitorowania online. Czynniki zależą od charakteru marki lub zasobu cyfrowego; 

różnią się również w zależności od rodzaju nadużycia. Rozważania obejmują wielkość marki lub 

zasobów cyfrowych w Internecie, popularność marki jako wyszukiwanego hasła, popularność marki w 

nazwach domen, liczbę witryn z linkami do domeny, rozmiar sieci partnerskich i ogólne status relacji 

partnerskich. Wszystkie te  czynniki można łatwo oszacować i wskażą one zarówno możliwość nadużyć, 

jak i prawdopodobieństwo, że marka może być zbyt popularna, aby można ją było monitorować we 

własnym zakresie. Atrakcyjność marki to często ruchomy cel, więc dobre planowanie patrzy także w 

przyszłość. Na przykład zastanów się, czy wprowadzenie nowej marki lub dużej kampanii reklamowej 

może zmienić status quo. Jeśli tak, najlepiej jest dysponować środkami do aktywnego monitorowania 

i powstrzymywania nadużyć, zanim nabierze rozpędu i wymknie się spod kontroli. Monitorowanie 

marki w Internecie jest na początku trudną perspektywą. Jednak wraz ze wzrostem obecności marki i 

poziomu nadużyć staje się to coraz trudniejsze i nieefektywne w monitorowaniu i podejmowaniu 

działań bez korzystania z zaawansowanych technologii i automatyzacji. W pewnym momencie ręczne 

monitorowanie popularnych marek online może stać się niepraktyczne. 

Czynniki, które mogą utrudniać monitorowanie online 



➤ Powielanie wysiłku. Podczas sortowania wyników z wielu wyszukiwarek określenie, które 

informacje zostały już sprawdzone, a które nie, może być skomplikowane. 

➤ Ograniczony dostęp do wyników. Większość wyszukiwarek nie pozwala na wyświetlenie wszystkich 

zwrotów zapytania. Mimo że hity mogą sięgać milionów, wyszukiwarki generalnie nie pozwalają 

użytkownikom na dostęp do więcej niż jednego lub dwóch tysięcy najlepszych wyników. 

➤ Nieograniczone kombinacje wyszukiwania. Podczas gdy wyszukiwanie nazwy marki może wydawać 

się proste, trudno jest przewidzieć wszystkie odmiany i kombinacje słów, których mogą używać klienci. 

Na przykład klient, który chce zarezerwować wypożyczony samochód Hertz, może wpisać Hertz, 

wypożyczalnia Hertz, wypożyczalnia Hertz, rabat Hertz, Hertz New York, Hertz Atlanta itp. Kombinacje 

są praktycznie nieograniczone, a każde zapytanie może dać różne wyniki nawet jeśli korzystasz z tej 

samej wyszukiwarki. 

➤ Niekompletne i opóźnione wyniki. Wyniki wyszukiwania opierają się na treści zbieranej podczas 

ostatniego indeksowania stron. Z drugiej strony Twoi klienci przeglądają strony w czasie rzeczywistym. 

Wyszukiwarki albo nie indeksują wielu z tych stron, albo strony mogły nie być ostatnio indeksowane. 

➤ Ograniczona dostępność treści. Nie wszystkie treści online są przechowywane. Aktywność w 

niektórych środowiskach online, takich jak sieci P2P i pokoje rozmów, nie jest nigdzie rejestrowana i 

dlatego musi być monitorowana w czasie rzeczywistym. 

➤ Nadużycie ukrytej marki. W Internecie niektóre nadużycia mogą być widoczne tylko po przejrzeniu 

kodu źródłowego strony, co może być bardzo czasochłonne, aby zrobić to ręcznie. 

➤ Ograniczony zasięg międzynarodowy. Niewiele wyszukiwarek zapewnia odpowiedni zasięg 

globalny, co wymaga użycia kombinacji wyszukiwarek regionalnych. Na przykład nawet Google zwraca 

inny zestaw wyników w zależności od tego, z których witryn krajowych korzystasz do wyszukiwania. 

Jeśli doświadczasz nadużyć marki na skalę międzynarodową, identyfikacja incydentów jest często 

trudniejsza. 

Gdy zasoby wewnętrzne nie są potrzebne do monitorowania marki, aktywność online nie jest 

monitorowana. Poziom ryzyka rośnie wprost proporcjonalnie do poziomu niemonitorowanej 

aktywności online. Firma musi zatem określić, jaki poziom ryzyka może tolerować. Ponieważ ryzyko lub 

koszt nadużycia zbliżają się do niedopuszczalnych poziomów, nadszedł czas, aby przydzielić więcej 

zasobów wewnętrznych lub zlecić wykonanie zadania. 

Outsourcing był drogą wybraną przez Unilever, którego stajnia marek  obejmuje Lipton, Breyers, 

Snuggle i Dove. „Od dziesięcioleci Unilever utrzymuje niezachwiane zaangażowanie na rzecz swoich 

konsumentów” - powiedziała Katrina Burchell, doradca ds. Znaków towarowych w firmie Unilever. „W 

dużej mierze dotrzymanie obietnicy naszej marki wobec ludzi, którzy używają naszych produktów, 

oznacza współpracę z tymi firmami, które mogą nam pomóc w utrzymaniu wartości marki”. 

Wspominając wzrost obecności marki w Internecie, Frank Russell Company również zdecydował się na 

zlecić monitorowanie online i ochronę marki. „W związku z rosnącym wykorzystaniem naszych 

indeksów jako standardowych barometrów ekonomicznych na amerykańskim rynku akcji, coraz 

trudniej jest nam śledzić ich wykorzystanie online” - zauważył Rui Moura, dyrektor ds. Marketingu i 

komunikacji korporacyjnej 

Jak zlecać outsourcing 

Decydując się na zbadanie możliwości outsourcingu, warto to zrobić ostrożnie. Monitorowanie online 

i ochrona marki to usługi stosunkowo nowe, dlatego krajobraz rynkowy stale się zmienia. Badania 



pokazują również, że istnieje wiele nisz w obszarze ochrony marki i zasobów cyfrowych. Firmy z hasłem 

„ochrona marki” lub na liście usług mogą specjalizować się we wszystkim, od administrowania nazwami 

domen po kryminalistyczne pobieranie odcisków palców, co czasami utrudnia porównanie jabłek z 

jabłkami. Jeśli nie masz wiedzy z pierwszej ręki i doświadczenia w pracy z usługodawcą, warto 

dokładnie przeanalizować dostępne opcje i przeprowadzić pewne badania. Podobnie jak w przypadku 

każdego procesu zaopatrzenia, rygorystyczny proces oceny pomoże zapewnić najlepszą ochronę marki 

i najlepszy zwrot z inwestycji w monitorowanie. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas oceny 

kandydatów do usług monitorowania online, obejmują przeszłość dostawcy usług, jego przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa, zakres usług, sieć partnerów, listę klientów oraz doświadczenie i 

kwalifikacje jego personelu. Rysunek 9-5 przedstawia przydatną listę kontrolną, której możesz użyć 

przy ocenie zewnętrznego dostawcy. Należy również wziąć pod uwagę zakres usług, których 

potrzebujesz. Mniejsze firmy kupujące usługi z niższej półki mogą nie być zmuszone do tak dużej 

staranności. 

Tło firmy 

Biorąc pod uwagę potencjalne konsekwencje luk w inteligencji, dobrze jest wybrać stabilną firmę, z 

którą możesz współpracować długoterminowo w ramach partnerstwa, aby pomóc Ci zarządzać 

ryzykiem i bronić marki. Weź pod uwagę doświadczenie dostawcy i reputację zarówno firmy, jak i jej 

pracowników. Jeśli firma znajduje się w obrocie publicznym, możesz ocenić jej ogólną stabilność 

finansową na podstawie wniosków SEC. Jeśli jest to firma prywatna, możesz zajrzeć do innych źródeł 

informacji, takich jak: 

➤ Inwestorzy firmy i zgłoszona sytuacja finansowania. 

➤ Księgowi korporacyjni lub urzędnicy bankowi. 

➤ Referencje dostawców. 

➤ Profile firm dostępne w firmach zajmujących się informacją biznesową, takich jak D&B (Dun & 

Bradstreet). 

Po ocenie stabilności i integralności warto przyjrzeć się bliżej temu, co sprzedawca wnosi do stołu pod 

względem zasobów, które może wdrożyć w Twoim imieniu. Zapamiętaj powody, dla których rozważasz 

outsourcing w pierwszej kolejności i upewnij się, że dostawca rozwiązuje te problemy w sposób 

satysfakcjonujący. Weź pod uwagę nie tylko konkretne usługi, które oferuje sprzedawca, ale także 

technologię i infrastrukturę, które oferuje dostawca. Są podstawą systemu monitoringu online. Aby 

ustalić kwalifikacje dostawców w tej dziedzinie, można zapytać o zabezpieczenia, sprzęt, pojemność 

pamięci masowej, przepustowość i zastosowaną technologię. 

Bezpieczeństwo 

Środki bezpieczeństwa oraz przepisy dotyczące kopii zapasowych i awaryjnych są ważnymi kwestiami. 

Każdy przestój systemu lub sytuacja, w której systemy dostawcy zostały naruszone, oznaczają dla 

Ciebie stratę czasu i pieniędzy, nie wspominając o potencjalnych problemach związanych z PR w 

przypadku kradzieży poufnych danych. Bezpieczeństwo jest ważne, ponieważ przechowywane 

informacje mogą czasami być wrażliwe lub mogą obejmować informacje, które starasz się zawrzeć. 

Zakres usług 



Wskazane jest dokładne zrozumienie, co otrzymasz w ramach usługi, w tym zarówno zakres pokrycia, 

jak i specyfikę wyników. Są to rzeczy, które mogą odgrywać rolę w określaniu wartości usługi i zwrotu 

z inwestycji. Pytania, które możesz chcieć zadać, obejmują: 

➤ Jakie konkretne środowiska internetowe są objęte proponowanym rozwiązaniem? 

➤ Czy obejmuje całe środowiska, czy tylko wybrane części? Jeśli ubezpieczenie nie jest kompletne, co 

konkretnie obejmuje, a co nie? 

➤ Jak często monitorowane jest każde środowisko? 

➤ Czy przeglądany jest kod źródłowy, czy też wyszukiwanie ogranicza się do widocznych elementów? 

➤ Czy dostawca posiada technologię, która zapewni przewagę nad robieniem tego samodzielnie z 

wyszukiwarkami? 

➤ Jak dokładnie sprzedawca ustala, czy coś jest istotne, czy nie? 

Jeśli chodzi o wyniki działań monitorujących, będziesz chciał zrozumieć, co jest dostarczane poza 

adresem URL lub kopią samego zdarzenia. Na przykład: 

➤ Czy zostaną uwzględnione informacje o ruchu drogowym, aby pomóc w ustalaniu priorytetów 

wypadków? 

➤ Czy w ogóle incydenty będą traktowane priorytetowo, a jeśli tak, to na podstawie jakich kryteriów? 

➤ Czy kopia oryginalnego zdarzenia zostanie zarchiwizowana na wypadek podjęcia czynności 

prawnych? 

➤ W jakim stopniu można dostosować lub skonfigurować wyjście, aby spełniało Twoje wymagania? 

➤ Jaki jest format dostawy (np. E-mail, wersja internetowa, papierowa itp.)? 

➤ Czy podano dane kontaktowe, aby ułatwić dalsze działania? 

➤ Czy uwzględniono narzędzia do zarządzania przepływem pracy, które pomagają zmniejszyć poziom 

wysiłku wymaganego podczas kontaktowania się ze sprawcami? 

Związki partnerskie 

W kontaktach z nieznanym podmiotem czasami można uzyskać wgląd w reputację usługodawcy w 

oparciu o jakość jego partnerstw. Ponadto dobrze jest wiedzieć, jakie zasoby dostawca może wdrożyć 

w Twoim imieniu w ramach partnerstwa, jeśli zakres usług przeniesie się na obszary peryferyjne, w 

których może być konieczne dodatkowe wsparcie. Zwróć uwagę, że poproszenie o referencje 

partnerów może pomóc w ocenie solidności relacji i pozwolić ci określić, w jakim stopniu obie firmy 

współpracowały w przeszłości. Nikt nie chce być świnką morską, przynajmniej nie nieświadomie lub za 

pełną cenę! 

Doświadczenie i kwalifikacje 

Wiele można powiedzieć z listy obecnych klientów i opisów usług. Można śmiało powiedzieć, że firmy 

nie rozrzucają swobodnie pieniędzy, a klienci będący „blue chipami” są trudni do zdobycia i zwykle 

wymagają od swoich dostawców tego, co najlepsze. Poproś o listę klientów, którzy są klientami przez 

co najmniej rok. Chociaż nadal konieczne jest podjęcie własnej decyzji w oparciu o własne potrzeby, 

posiadanie listy klientów do oceny pozwala czerpać korzyści z decyzji, które podjęły przed tobą inne 



firmy. Samo przejrzenie listy klientów może jednak nie wystarczyć. Ważne jest, aby umieścić te 

informacje w pewnym kontekście. Na przykład połowa klientów może uczestniczyć w bezpłatnym 

okresie próbnym i może być niezadowolona z ich usługi! Lub mogą otrzymywać usługę niezwiązaną z 

tym, czego szukasz. Pewnego razu zawęziłeś listę kandydatów na dostawców, poproś o referencje (i 

skorzystaj z nich), ponieważ pomoże ci to odpowiedzieć na te i inne pytania. Warto również przyjrzeć 

się kwalifikacjom personelu. W końcu są to osoby, które powierzysz do pomocy w monitorowaniu 

aktywności online w celu obrony marki. To także osoby, z którymi będziesz na bieżąco kontaktować się 

i powierzać wrażliwe informacje. Outsourcing wymaga pewnego poziomu zaufania. Uzbrojony w te 

informacje, będziesz w stanie lepiej zrozumieć dostępne opcje i podjąć wygodną decyzję. Wiedza ta 

pomoże również zagwarantować, że jeśli zdecydujesz się na outsourcing, otrzymasz to, za co płacisz. 

PODSUMOWANIE 

Aby bronić marki, musisz monitorować aktywność online. Takie gromadzenie danych wywiadowczych 

można przeprowadzić na miejscu lub zlecić sprzedawcy. Właściciele marek muszą pamiętać o 

następujących kluczowych kwestiach: 

➤ Agresywne monitorowanie aktywności online jest pierwszym krokiem w kierunku zarządzania 

ryzykiem online. 

➤ Określenie priorytetów, które środowiska internetowe i rodzaje nadużyć marki, które chcesz 

monitorować, zapewni najlepszy zwrot z inwestycji w monitorowanie. 

➤ Działania w zakresie monitorowania online można usprawnić, angażując interesariuszy, takich jak 

pracownicy, partnerzy, a nawet klienci. 

➤ Wraz ze wzrostem obecności marki w Internecie i wzrostem poziomu nadużyć monitorowanie bez 

technologii automatyzujących ten proces staje się coraz trudniejsze. 

➤ Jeśli ryzyko związane z niemonitorowanym używaniem marki osiągnie niedopuszczalny poziom, 

nadszedł czas, aby poświęcić więcej zasobów wewnętrznych lub rozważyć outsourcing. 

➤ W przypadku outsourcingu rygorystyczny proces oceny pomoże upewnić się, że kupujesz 

odpowiednie usługi od właściwego dostawcy. 

 



Konstruowanie planu ataku 

Dwa główne elementy obrony marki to zbieranie informacji i podejmowanie działań. Kiedy już 

monitorujesz środowisko online, jak rozpocząć agresywną kampanię przeciwko nadużyciom? Na 

szczęście wiele firm musiało już rozwiązać ten problem. Na podstawie ich doświadczeń można uzyskać 

spostrzeżenia dotyczące tego, jakie zasady i działania były najbardziej skuteczne. W tym rozdziale 

opisano procesy wysokiego poziomu, które odzwierciedlają najlepsze praktyki opracowane podczas 

współpracy z dziesiątkami firm w celu zarządzania danymi wywiadowczymi online. Ale przedstawione 

tutaj ogólne podejście jest tylko punktem wyjścia - należy je dostosować. Każda firma ma własne, 

unikalne względy, a jedyną stałą w cyfrowym świecie jest zmiana. Oznacza to, że sytuacja musi być 

stale poddawana ponownej ocenie, a procesy muszą być nie tylko skuteczne, ale także elastyczne. 

Nawet jeśli monitorujesz aktywność online tylko po to, by „trzymać rękę na pulsie” i nie masz zamiaru 

podejmować żadnych działań, nigdy nie wiesz, kiedy wydarzy się coś tak rażącego, że musisz coś z tym 

zrobić. W takiej sytuacji najlepiej nie dać się zaskoczyć. Organizacje, które są przygotowane do 

działania, z przemyślanymi, wydajnymi procesami, są gotowe sprostać lub pokonać prawie każde 

pojawiające się wyzwanie 

Projektowanie skutecznego podejścia 

Przedstawiona tutaj metodologia powinna stanowić punkt wyjścia do podjęcia działań niezbędnych do 

obrony marki. Ma również na celu maksymalizację zwrotu z inwestycji, która idzie na ochronę marki. 

Podejście zaczyna się od ustalenia priorytetów danych wywiadowczych, w tym: 

➤ Ustalenie, kto narusza prawa do Twojej marki 

➤ Określenie charakteru nadużycia 

➤ Podejmowanie decyzji, czy uzasadnia to działanie 

Następnie musisz ustalić wewnętrzne procedury, takie jak przypisanie własności, wybór formatu i tonu 

komunikacji oraz kontakt z przestępcami. Ostateczne elementy obejmują ponowne zbadanie 

incydentu i zapewnienie zadowalającego rozwiązania. Podczas gdy model jest przedstawiany z 

perspektywy firmy broniącej swojej marki, podobny proces można zastosować, aby wykorzystać 

szanse. W takim przypadku zastąpiłbyś czynniki priorytetyzacji innymi, bardziej odpowiednimi do 

Twoich celów. Na przykład, jeśli identyfikujesz nowych licencjobiorców, możesz skorzystać z kryteriów 

opisanych w rozdziale 6, podczas gdy jeśli identyfikujesz nowych partnerów lub klientów, możesz 

odnieść się do kryteriów przedstawionych w rozdziale 8. Wszelkie i / lub wszystkie opisane kroki można 

to zrobić wewnętrznie lub zlecić sprzedawcy lub firmie prawniczej (patrz rozdział 9 dotyczący 

outsourcingu dostawców). Jeśli zdecydujesz się zrobić to samodzielnie, przedstawione 

dziesięciostopniowe podejście powinno być dobrym punktem wyjścia do zaprojektowania skutecznego 

procesu. 

Krok 1: Kategoryzuj incydenty według sprawcy 

Tak jak jest to ważne w ukierunkowaniu działań związanych z monitorowaniem online, segmentacja, 

kto nadużywa Twojej marki, jest pierwszym krokiem w ustalaniu priorytetów incydentów i 

decydowaniu o odpowiednim kierunku działań następczych. Aby osiągnąć tę początkową segmentację, 

wyniki można podzielić na kategorie według typów relacji. Niektóre z potencjalnych nadużyć marki są 

oczywiste, na przykład bezpośrednia konkurencja lub witryny dla dorosłych, które próbują odciągnąć 

klientów. Inne mogą nie być tak oczywiste: witryny osób trzecich mogą wykorzystywać popularność 

Twojej marki jako wyszukiwanego hasła w celu zwiększenia ruchu; serwisy społecznościowe lub 

fanowskie nieumyślnie wykorzystują Twoją własność intelektualną; autoryzowani partnerzy 



wyświetlają stare logo lub uszkodzone linki do Twojej witryny. Niektóre strony, na przykład witryny z 

wiadomościami, mogą używać nazwy Twojej marki w tytule strony, aby wyszukiwarki poprawnie 

kategoryzowały artykuły, a produkt witryny z recenzjami mogą wykorzystywać Twoją markę jako część 

funkcji porównywania. Wniosek? Segmentowanie incydentów jest ważne według tego, kto nadużywa 

marki, ponieważ niektórzy przestępcy są bardziej zaniepokojeni niż inni. Chociaż nie jest konieczne 

tworzenie kategorii dla wszystkich potencjalnych typów relacji, niektóre z poniższych kategoryzacji 

mogą okazać się pomocne w definiowaniu relacji: 

➤ Autoryzowani partnerzy / nieautoryzowani partnerzy 

➤ Witryny społecznościowe / dla fanów / osobiste 

➤ Witryny z kontrowersyjną zawartością 

➤ Konkurenci / Niekonkurenci 

➤ Wiadomości 

➤ Recenzje produktów 

Kategoryzacja każdego miejsca według typów relacji, takich jak ten, jest pierwszym krokiem do 

ustalenia, jak nadać priorytet przestępstwom i kontynuować proces zarządzania wywiadem. 

Krok 2: Kategoryzuj nadużycie 

Dalsza segmentacja danych wywiadowczych generowanych przez monitoring online pozwoli lepiej 

określić wpływ prowadzonych działań. Oprócz kategorii specyficznych dla firmy i branży, incydenty 

zwykle dzielą się na ogólne grupy, w których osoba nadużywająca marki może angażować się w takie 

działania, jak: 

➤ Stowarzyszenie marek z kontrowersyjną treścią 

➤ Taktyki przekierowania klientów 

➤ Naruszenia znaków towarowych lub praw autorskich 

➤ Roszczone lub domniemane relacje 

➤ Komentarz  

Każdy incydent należący do jednej z tych kategorii może mieć znaczący wpływ na to, jak postrzegana 

jest Twoja marka, i może wpływać zarówno na zakupy online, jak i offline. W niektórych przypadkach 

korzystne może być dalsze segmentowanie incydentów na podkategorie. Na przykład przekierowanie 

klientów można podzielić na obecność marki w domenie (np. Cybersquatting i typo-piractwo), adres 

URL, metatag, tytuły, obrazy lub tekst. 

Krok 3: Określ priorytety incydentów 

Określenie priorytetu incydentów pozwala skoncentrować zasoby i określić odpowiednie działania 

następcze. Priorytetyzacja jest generalnie oparta na 1) tym, kto narusza markę, 2) naturze incydentu 

oraz 3) potencjalnym wpływie danej działalności na wartość marki firmy, doświadczenia klientów lub 

przychody. Jeśli chodzi o to, kto nadużywa Twojej marki, często dochodzi do przestępstw konkurencji 

najbardziej niepokojące. Incydenty związane z działaniami partnerów internetowych są drugorzędne, 

podczas gdy nadużycia marki związane z wiadomościami, recenzjami produktów, witrynami 



społeczności / fanów i stronami osobistymi mają na ogół niższy priorytet. Strony naruszające markę 

należy rozpatrywać w związku z charakterem incydentu w celu oceny ogólnego wpływu. W tym 

kontekście incydentom należy następnie nadać priorytet zgodnie z potencjalnym wpływem danej 

działalności. Niektóre z ogólnych czynników, które mogą pomóc w ocenie priorytetu, obejmują: 

➤ Potencjał bezpośredniego wpływu na dochody. Na przykład konkurencyjna witryna z nazwą Twojej 

marki w adresie URL lub tytule może mieć bezpośredni wpływ na przychody i powinna być traktowana 

jako priorytetowa. Ważne jest również, aby zwrócić uwagę, czy witryna przeprowadza transakcje 

handlowe, czy też wydaje się być przeznaczona do użytku osobistego lub osobistego. 

➤ Znaczenie ujawnionej publiczności. Witryny, które docierają do określonych odbiorców, takich jak 

klienci, partnerzy lub inwestorzy, często wymagają większego zainteresowania niż witryny bardziej 

niegroźne, takie jak strony osobiste. Fałszywe przedstawienie marki w witrynie partnera 

strategicznego, nawet jeśli witryna nie jest obciążona dużym ruchem, byłoby prawdopodobnie ważne 

ze względu na odbiorców, do których dociera partner. 

➤ Liczba unikalnych użytkowników. Witryna o dużym natężeniu ruchu z definicji dociera do większej 

liczby odbiorców, dzięki czemu uzyskuje więcej wyświetleń i zwiększa potencjalny wpływ. Nadużycia 

marki powinny być traktowane priorytetowo w ten sam sposób, w jaki wyceniane są reklamy - na 

podstawie liczby osób, do których dotarli, i danych demograficznych. 

➤ Możliwość zmylenia zainteresowanej publiczności. Witryny naśladujące wygląd i sposób działania 

Twojej własnej witryny mogą dezorientować odbiorców, wpływać na ich decyzje o zakupie, a nawet 

stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. 

➤ Wszelkie dodatkowe obawy specyficzne dla firmy. Obawy te mogą obejmować szeroki zakres 

zagadnień branżowych lub priorytetów specyficznych dla organizacji. Na przykład firma świadcząca 

usługi finansowe może nadać wyższy priorytet witrynom, które zawierają „precyzyjne linki” do miejsca 

innego niż strona główna firmy, co może skutkować omijaniem przez klientów obowiązkowych 

oświadczeń i ujawnień. 

Matryca jest przydatnym narzędziem, ponieważ daje wstępne wskazanie co do priorytetu każdej 

witryny. Aby opracować macierz, czynniki ocenione w celu określenia priorytetu witryny obejmują te, 

które zostały już opisane. Podsumowując, te kryteria ustalania priorytetów obejmują: 

1. Potencjał bezpośredniej utraty przychodów 

2. Charakter widowni 

3. Liczba klientów narażonych 

4. Możliwość nieporozumień 

5. Kryteria specyficzne dla firmy 

Aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji, należy również ocenić, w jaki sposób podejmiesz działania w 

odpowiedzi na incydent, na podstawie dostępnych środków i prawdopodobieństwa sukcesu. Jeśli na 

przykład nie ma możliwości skontaktowania się ze sprawcą lub nie masz legitymacji prawnej, te 

przeszkody mogą zniweczyć twoje wysiłki. 

Krok 4: Określ, czy zdarzenia wymagają podjęcia działań 

O ile nie istnieją względy prawne, które nakazują inaczej, najlepiej służy przedsiębiorstwom 

dostosowywanie ich priorytetów do zdarzeń, które zasługują na inwestycje niezbędne do osiągnięcia 



pożądanego rezultatu. Innymi słowy, należy rozważyć koszty i korzyści. Nawet rażące przestępstwo 

może nie mieć sensu, jeśli koszty jego rozwiązania - czy to w postaci opłat prawnych, czy też 

poświęconego czasu - przeważają nad szkodami, jakie incydent może spowodować. Następnym 

krokiem jest określenie, czy dane działanie uzasadnia podjęcie działań, a jeśli tak, to czy reakcja 

powinna być natychmiastowa. W zależności od problemu witryna może zostać zatrzymana do 

późniejszego rozważenia, jeśli pojawią się wzorce, zmienią się priorytety lub pojawią się inne 

okoliczności, takie jak zmiana prawa lub istotne orzeczenie sądu. Jeśli występuje duża liczba 

incydentów, które nie wymagają podjęcia działań, może to sygnalizować potrzebę zmiany strategii lub 

procesu monitorowania. Incydenty mogą mieć podobieństwa, takie jak charakter przestępstw lub 

miejsce ich występowania okazało się, że może to pozwolić na ponowne rozmieszczenie zasobów 

kolekcji, potencjalnie skierowane na inne środowiska internetowe lub rodzaje nadużyć. Ograniczenia 

zasobów to kolejny czynnik, który należy wziąć pod uwagę. Chociaż możesz chcieć być świadomy 

wszystkich incydentów online, możesz mieć tylko personel do podjęcia natychmiastowych działań w 

przypadku przestępstw o najwyższym priorytecie. Incydenty o mniejszym priorytecie można odłożyć 

na bok, a następnie powrócić do nich później, po dokonaniu oceny, czy sygnalizują one trendy, czy też 

pojawią się dodatkowe zasoby. 

Krok 5: Przydziel odpowiedzialność za podjęcie działań 

Decydujące jest określenie, kto w Twojej organizacji będzie odpowiedzialny za przeglądanie danych, 

przekazywanie ich wewnętrznie i podejmowanie działań. Doświadczenie z wywiadem internetowym 

pokazuje, że istnieje wiele różnych podejść. Na przykład niektóre firmy wyznaczą scentralizowany 

kontakt do przeglądu wszystkich danych, a następnie przekazują je innej, odpowiedniej osobie w 

organizacji lub poza nią, która podejmuje się rozwiązania problemu (tj. akcja). Niekoniecznie jest to ta 

sama osoba, która jest odpowiedzialna za Twoje działania związane z monitorowaniem online. W 

przypadku mniejszych firm o bardziej ograniczonym zakresie spraw, czasami dobrze sprawdza się 

posiadanie jednej osoby odpowiedzialnej za monitorowanie, przeglądanie i podejmowanie działań. W 

przypadkach, w których te same informacje są istotne dla wielu stron, najlepiej będzie umożliwić każdej 

osobie bezpośredni dostęp do odpowiednich danych do własnych celów, czerpiąc z centralnej bazy 

danych lub korzystając z prostego, wewnętrznego procesu dystrybucji, takiego jak poczta e-mail. W 

tym momencie kluczowa jest międzywydziałowa komunikacja wewnętrzna, podobnie jak w przypadku 

zbierania informacji o konkurencji. Im więcej ludzi może zyskać na wartości dzięki inteligencji, tym 

lepszy zwrot z inwestycji będzie. 

Krok 6: Wybierz komunikację 

Wybór formy i treści komunikacji z przestępcami ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia pożądanych 

rezultatów. Treść komunikatu będzie w dużej mierze zależeć od charakteru nadużycia i pożądanej 

reakcji. Opcje do rozważenia to: 

➤ Zawiera „zrzut ekranu” lub opis zdarzenia 

➤ W tym adres URL lub inne unikalne cechy identyfikacyjne 

➤ Dołączanie do korespondencji papieru firmowego lub logo firmy 

Ogólnie rzecz biorąc, najskuteczniejsze listy wydają się być zwięzłe i stanowcze, ale nie wojownicze. 

Wyjście za burtę może mieć negatywne konsekwencje - potencjalnie pogarszając sytuację. W 

zależności od okoliczności, wrogi list może postawić firmę w złym świetle, dać sprawcy amunicję, a 

nawet zaszkodzić interesom. Nie ma nic lepszego niż prawdopodobnie nieuzasadniony, surowo 

sformułowany list o zaprzestaniu działalności, który wzbudzi czyjeś gniew. Jednocześnie list, który jest 



zbyt słaby, może być całkowicie nieskuteczny. Ważne jest, aby znaleźć właściwą równowagę, a pod tym 

względem nic nie zastąpi dobrej oceny. W tym samym duchu wybór sygnatariusza może być 

interpretowany jako wskazanie, jak poważnie Twoja firma traktuje problem. Najlepszym wyborem dla 

sygnatariusza nie jest obowiązkowo właściciel, któremu przypisano odpowiedzialność za podjęcie 

działań w kroku 5. Może to być wiceprezes lub radca prawny. 

Podpowiedź: publicznie dostępna baza danych listów o zaprzestaniu działalności dla wszystkich 

rodzajów nadużyć marki, wraz z wieloma innymi cennymi zasobami, są dostępne na stronie 

ChillingEffects.org. Witryna jest zarządzana przez Chilling Effects Clearinghouse, wspólny projekt 

Electronic Frontier Foundation i klinik szkół prawniczych Uniwersytetu Harvard, Stanford, Berkeley, 

University of San Francisco i University of Maine. Przy określaniu odpowiedniej treści do komunikacji 

można wziąć pod uwagę następujące czynniki: 

➤ Relacje między firmą a przestępcami (np. Partnerzy kontra konkurenci) 

➤ Ograniczenia zasobów (np. E-maile i nielegalna korespondencja są tańsze i mniej czasochłonne niż 

inne alternatywy) 

➤ Charakter problemu (np. Naruszenie prawa a branding) 

➤ Skuteczność środków komunikacji (np. List papierowy o zaprzestaniu działalności vs. e-mail od 

brand managera) 

Firmy, które monitorują partnerów pod kątem ochrony marki, generalnie reagują bardziej pozytywnie, 

gdy ich początkowa komunikacja ma przyjazny ton i jest z natury pomocna. To samo podejście jest 

zwykle skuteczne w przypadku witryn fanowskich. Z drugiej strony pisma o zaprzestaniu działalności są 

skuteczniejsze, gdy są wysyłane przez adwokata. Dla wielu firm ton pierwszej wiadomości jest 

przyjazny, ale jeśli konieczne jest drugie powiadomienie, konsekwencje bezczynności (np. 

konsekwencje prawne). 

Krok 7: Bezpieczne zatwierdzenie 

Przed dostarczeniem wiadomości upewnij się, że została ona przejrzana wewnętrznie i zatwierdzona 

przez odpowiednie strony. Ten krok może być konieczny, aby zapewnić, że: 

➤ Komunikat spełnia wymogi prawne. 

➤ Przekaz jest spójny z innymi działaniami, w które firma może być zaangażowana. 

➤ Wszystkie zainteresowane strony są świadome tego działania. 

➤ Działanie jest wewnętrznie koordynowane z innymi powiązanymi działaniami. 

Podczas projektowania tego procesu zatwierdzania mogą być następujące procedury pomocy: 

➤ Ustal, które działania i komunikaty podlegają przeglądowi. 

➤ Ustal, które osoby / działy muszą przeglądać i zatwierdzać komunikację. 

➤ Wyznacz osobę lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie dokumentu (-ów) przez proces 

zatwierdzania. 

➤ Zdobądź zobowiązania i ustal harmonogram zakończenia procesu zatwierdzania. 

Krok 8: Skontaktuj się ze sprawcą 



Czasami nośnik komunikacji jest tak samo ważny jak treść. Na przykład przesyłki przesyłane z dnia na 

dzień przyciągają więcej uwagi niż korespondencja dostarczana pocztą naziemną lub pocztą 

elektroniczną, zwłaszcza gdy towarzyszy jej korespondencja prawna. Wiele firm uważa, że wysyłając 

fizyczny list na firmę artykuły papiernicze wydają się bardziej „oficjalne” i dlatego jest bardziej 

prawdopodobne wzięte na serio. Najbardziej powszechne sposoby doręczenia obejmują list zwykły, 

przesyłkę pocztową lub priorytetową, e-mail, telefon lub faks. Niektóre firmy decydują się na 

zastosowanie różnych metod w zależności od tego, z kim się kontaktują i powagi incydentu. Z 

partnerami kontaktuje się telefonicznie, podczas gdy innym nieletnim przestępcom wysyłana jest 

krótka wiadomość e-mail. Bardziej „oficjalne” i kosztowne komunikaty są czasami zarezerwowane dla 

przestępców, którzy nie odpowiadają na mniej formalne komunikaty. Niezależnie od wybranej metody 

należy ustanowić procedury umożliwiające skuteczną reakcję. Wskazane jest również, aby wszystkie 

działania były rejestrowane do przyszłego wykorzystania, zwłaszcza jeśli stosuje się wiele sposobów 

komunikacji. Gdy zdarzenie ma miejsce na stronie internetowej, można skontaktować się z 

właścicielami witryny bezpośrednio. Jeśli informacje kontaktowe nie są podane w witrynie, można je 

pobrać z informacji rejestracyjnych witryny, które zwykle można znaleźć na stronie internetowej 

rejestratora, którą można zidentyfikować za pomocą wyszukiwania nazw domen Whois w witrynie 

InterNIC. org. 

 

Wskazówka: Spamerzy można czasami wyśledzić w taki sam sposób, jak może to zrobić prawowity 

właściciel witryny. Możesz znaleźć nazwę domeny, do której odsyłają wiadomości e-mail, a następnie 

wyszukać właściciela domeny. Nagłówki wiadomości można sfałszować, ale często sprawdzając źródło 

HTML wiadomości, można znaleźć nazwę domeny. 

Kiedy przestępcy nie reagują, właściciele marek mogą czasami uzyskać lepsze wyniki, wysyłając 

powiadomienia do dostawców usług internetowych (ISP) dotyczące nielegalnej działalności, którą 

nieświadomie hostują. W zależności od miejsca nadużycia może to być czasami jedyny skuteczny 

sposób wyśledzenia użytkowników. Przykładem jest sytuacja, w której osoba fizyczna udostępnia treści 

chronione prawem autorskim, takie jak oprogramowanie lub gry wideo, za pośrednictwem sieci peer-

to-peer (P2P). Dostawcy usług internetowych zazwyczaj reagują na zawiadomienia o kradzieży 

własności intelektualnej. Działając zgodnie z postanowieniami ustawy Digital Millennium Copyright Act 

(DMCA), strony naruszające prawa są natychmiast zamykane. Prawodawstwo, takie jak ustawa DMCA 

w Stanach Zjednoczonych i dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie prywatności w 

komunikacji elektronicznej, pomogło w wymuszeniu współpracy dostawców usług internetowych. 

Krok 9: Ponownie odwiedź incydent 

Ocena sukcesu twoich działań wymaga ponownego odwiedzenia incydentów, aby sprawdzić, czy 

sprawy zostały rozwiązane. Należy opracować kryteria i procedury w celu określenia, czy strony, z 

którymi nawiązano kontakt, odpowiednio zareagowały. W zależności od konkretnej sytuacji proces 

monitorowania może być tak prosty, jak wyjaśnienie, kto i kiedy śledzi zdarzenia. Na przykład: 

➤ Odpowiedzialność za ponowne przyjrzenie się incydentom spada na ... 

➤ Incydenty zostaną ponownie przeanalizowane ...... dni / miesięcy po pierwszym kontakcie. 

➤ Incydenty, które pozostaną niezgodne, zostaną ponownie przeanalizowane ..... dni / miesiące 

później 

Krok 10: Podejmij dalsze działania 



Ostatnim krokiem jest określenie, jakie działania należy podjąć, gdy przestępcy nie zareagowali 

odpowiednio na Twoją wiadomość. Jeśli problem nie został rozwiązany, rozważ następujące pytania: 

➤ Czy należy ponownie skontaktować się ze sprawcą? 

➤ Jeśli tak, w jaki sposób należy skontaktować się ze sprawcą? 

➤ Czy treść oryginalnego komunikatu jest odpowiednia? W większości przypadków treść będzie 

musiała zostać przeredagowana, aby odzwierciedlić przestępczość sprawcy. 

➤ Czy list powinien zawierać ostrzejszy ton? Czy należy wspomnieć o represjach? 

➤ Czy inna osoba / dział organizacji firmy powinna przekazywać komunikację (np. Radca prawny a 

kierownik marki)? 

Ponadto należy ustanowić pomiary lub mierniki, aby zapewnić dobry barometr do oceny skuteczności 

(tj. Zgodności lub wskaźników sukcesu) obecnych procedur. Ustalenie docelowych wskaźników sukcesu 

pozwala lepiej ocenić, czy bieżące procesy wymagają ponownej analizy lub czy działają dobrze. Miary 

są potrzebne zarówno do monitorowania online, jak i do działania na podstawie zebranych informacji. 

Oczywiście nie każdy przestępca zastosuje się do niego, więc musisz rozważyć alternatywne działania 

w przypadku incydentów o wysokim priorytecie. W przypadku sporów dotyczących nazw domen 

arbitrzy tacy jak Krajowe Forum Arbitrażowe (NAF) mogą pełnić rolę neutralnego mediatora. NAF 

rozstrzygnął szeroko nagłośnioną sprawę między Aimster (usługa udostępniania plików) a America 

Online, powołując się na to, że Aimster naruszył AOL Instant Messager (AIM) i że firma musiała nadać 

AOL kilka nazw domen, w tym Aimster.com. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

(ICANN) może według własnego uznania przenieść własność domen na podstawie ustaleń arbitra. 

Możesz znaleźć listę rozstrzygnięć sporów zatwierdzonych przez ICANN usługodawcy na ICANN.org. 

Jeśli sprawca jest zaangażowany w nielegalną działalność, innym podejściem, które może być 

skuteczne, jest współpraca z organami ścigania. Na przykład w 2000 r. Dwuletnia walka DIRECTV z 

dystrybucją pirackich kart dostępu do satelity zaowocowała bardzo udaną operacją żądań 

przeprowadzoną we współpracy z amerykańskimi służbami celnymi i Departamentem Sprawiedliwości. 

Najlepsze praktyki w działaniu 

Duża firma z dobrze znaną marką konsumencką postawiła sobie za główny priorytet w organizacji, aby 

bronić marki. Organizacja z powodzeniem wdrożyła procedury przeciwdziałania nadużyciom 

związanym z marką, czy to poprzez skojarzenia z budzącymi zastrzeżenia treściami, cybersquatting, 

metatagowanie, nadużywanie logo, nieautoryzowaną przynależność lub niezgodność z partnerem. 

Kontrowersyjna treść 

Kiedy marka jest powiązana z kontrowersyjną treścią (tj. Pornografią, hazardem lub szerzeniem 

nienawiści), grupa prawna wysyła ostro sformułowane listy o zaprzestaniu działalności do wszystkich 

obraźliwych witryn internetowych. Listy wymagają, aby witryna usunęła nazwy firmowe z metatagów, 

ukrytego tekstu lub dowolnego innego tekstu. Prawie wszystkie witryny spełniają żądania firmy w ciągu 

dwóch tygodni. 

Cybersquatting 

Wszyscy cyberprzestępcy otrzymują od firmy listy z żądaniami. List żądający prosi witrynę o 

przeniesienie własności domeny na firmę; firma z kolei zwraca opłaty rejestracyjne. Prawie wszystkie 

witryny są zgodne. Jedna niezgodna witryna, której właścicielem jest partner, zażądała nieracjonalnie 

wysokich opłat. Firma pracuje nad procesem arbitrażowym ICANN, aby rozwiązać ten problem. 



Nieautoryzowane użycie marki / logo 

Niepowiązane osoby trzecie, które używają logo lub nazw marek, otrzymują listy od menedżerów 

marki, które z szacunkiem pytają, czy te witryny mają wcześniej istniejące umowy na używanie znaków 

towarowych firmy. Jeśli nie, proszeni są o usunięcie logo lub nazwy marki. Witryny, które mają 

formalne relacje z firmą, są uprzejmie proszone w oficjalnym piśmie o poprawienie niewłaściwego 

przedstawienia marki. Dział prawny angażuje się, jeśli nie zostaną podjęte działania naprawcze. 

Niezgodność partnera 

Grupa zajmująca się handlem elektronicznym firmy śledzi witryny partnerskie, które nie są zgodne z 

ustalonymi wytycznymi online. Grupa wysyła pismo zachęcające partnerów, którzy nie przestrzegają 

zasad, do usunięcia naruszenia (np. Niewłaściwego wykorzystania logo firmy). Jeśli partner odmawia 

przestrzegania standardów i wytycznych, w sprawę angażuje się dział prawny firmy. Administrator bazy 

danych wysyła listy do wszystkich witryn, które mają zepsute łącza do firmy, z prośbą o naprawienie 

łącza. 

PODSUMOWANIE 

Podczas obrony marki przemyślany plan ataku (patrz Rysunek 10-4) zapewni najlepszy zwrot z 

inwestycji w ochronę marki i zasobów cyfrowych. Właściciele marek powinni pamiętać, że: 

➤ Priorytetyzacja incydentów nadużyć marki jest pierwszym porządkiem i zależy od kategoryzacji 

incydentów według tego, kto nadużywa marki i charakteru nadużycia. 

➤ Koszty podjęcia działań mogą czasami przewyższać korzyści. 

➤ Procesy wewnętrzne są najbardziej efektywne, gdy istnieje wyraźna odpowiedzialność za 

podejmowanie działań i odpowiednie mechanizmy komunikacji. 

➤ Procesy ostatecznych zatwierdzeń i zatwierdzeń powinny zostać usprawnione. Procesy te powinny 

zapewniać odpowiednie zabezpieczenia, jednocześnie minimalizując poziom wysiłku. 

➤ Po skontaktowaniu się ze sprawcą, incydent należy ponownie zbadać i, jeśli to konieczne, podjąć 

działania następcze. 

 



Mobilizacja sił 

Uzbrojeni w wiedzę niezbędną do monitorowania aktywności w sieci i podejmowania działań, 

niektórzy menadżerowie będą chętni do agresywnej obrony marki. Inni przekonają się, że ich 

entuzjazm, wiedza i przygotowania nie wystarczą, aby zmobilizować siły. Podobnie jak w przypadku 

każdej nowej inicjatywy, przed rozpoczęciem kampanii przeciwko nadużyciom mogą wystąpić pewne 

istotne kwestie, które należy rozwiązać. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku dużych korporacji 

o ugruntowanej pozycji, w których mniej skłonny jest znaleźć elastyczność wymaganą do szybkiego 

reagowania. 

Organizacja może być zmuszona do pokonania przeszkód, takich jak szerszy brak świadomości, niejasne 

obowiązki wewnętrzne, brak budżetu, polityki lub starej dobrej biurokracji. Inicjatywy związane z 

ochroną marki mogą być hamowane przez kulturę apatii, która jest sceptyczna wobec innowacji lub 

odporna na zmiany. Chociaż pokonywanie tych przeszkód może być trudne, te firmy, które przyspieszą 

i sprostają wyzwaniu, będą miały przewagę konkurencyjną nad tymi, które nie podejmą działań. 

Sytuacja 

Badanie Yankelovich Partners / Hill and Knowlton przeprowadzone na 600 średnich i dużych firmach 

wykazało, że ponad 60 procent dyrektorów generalnych było „zaniepokojonych” lub „bardzo 

zaniepokojonych” negatywnymi informacjami o ich firmie w Internecie. Ten niepokój nie przełożył się 

na działanie. Według firmy Continental Research tylko jedna na dziesięć firm podejmuje jakiekolwiek 

próby monitorowania Internetu poza własną witryną. To właśnie ten brak czujności i świadomości 

korporacyjnej sprawił, że marki i zasoby cyfrowe stały się łatwym łupem dla przestępców i 

pozbawionych skrupułów konkurentów, którzy walczą o przychody. Jak wspomniano, istnieje wiele 

przyczyn bierności korporacji. Jedną z największych jest to, że menedżerowie i dyrektorzy pozostają 

ignorantami co do znaczenia i zakresu tego, co dzieje się online. Podczas gdy firmy pływają z rekinami, 

wiele z nich nawet nie zdaje sobie sprawy, że są w wodzie. 

Zwiększanie świadomości 

Podnoszenie świadomości tworzy szersze poczucie pilności i pomaga posunąć sprawy naprzód. 

Najłatwiejszym sposobem na ułatwienie edukacji i wykazanie, jak ważna jest ochrona marki w 

Internecie, jest zebranie wstępnych informacji za pomocą metod opisanych w rozdziale 9. Według 

Marka Twaina: „Niewiele rzeczy jest trudniejszych do zniesienia niż dobry przykład. '' 

Zademonstrowanie kilku rzeczywistych przypadków nadużywania marki może pomóc w zrozumieniu 

konsekwencji problemu i jednocześnie rozpalić ogień pod ludźmi. 

Stwórz uzasadnienie biznesowe 

Innym skutecznym sposobem zmobilizowania sił jest stworzenie uzasadnienia biznesowego i 

oszacowanie potencjalnego końcowego wpływu nadużyć, w tym zwrotu z inwestycji (ROI) podjęcia 

działań. Chociaż wiele korzyści wynikających z obrony marki ma charakter jakościowy, warto starać się 

je kwantyfikować, gdy tylko jest to możliwe, choćby po to, aby zilustrować logikę stojącą za tym, jak 

problemy przekładają się na przychody. Ale chcesz też mieć pewność, że zwrot z inwestycji jest 

prawdziwy. W końcu, jeśli nie ma to fundamentalnego sensu biznesowego, być może nadszedł czas, 

aby ponownie ocenić swoją pozycję lub ograniczyć proponowane działania monitorujące. 

Zarządzać ryzykiem 

Tworząc uzasadnienie biznesowe, warto wziąć pod uwagę ryzyko. Pamiętaj, że brak nadużyć nie jest 

równoznaczny z brakiem monitorowania ryzyka w Internecie może być nadal uzasadnione finansowo, 



nawet jeśli marka nie jest obecnie atakowana. W rzeczywistości taka sytuacja jest godna 

pozazdroszczenia. Brak nadużyć może oznaczać, że jesteś w stanie proaktywnie wdrożyć skromniejsze 

rozwiązanie do monitorowania, unikając bardziej wygórowanych kosztów usunięcia szeroko 

rozpowszechnionego problemu w późniejszej walce o odzyskanie kontroli. Działania związane z 

ochroną marki są formą ubezpieczenia lub zabezpieczenia, jak każda inna. Chodzi o zarządzanie 

ryzykiem i ochronę zasobów. Ludzie nie czekają z zapięciem pasów do czasu wypadku. A banki instalują 

kamery bezpieczeństwa, nawet jeśli nigdy nie zostały okradzione. Tak jak inteligencja może pomóc w 

zarządzaniu ryzykiem offline, organizacje mogą skorzystać na podejmowaniu proaktywnych kroków w 

celu monitorowania odpowiedniej aktywności online pod kątem obecności zagrożeń i szans. 

Monitorowanie, które zapewnia informacje, stanowi podstawę ochrony Twojej marki. 

Przyjmij naukę opartą na doświadczeniu 

Oprócz zrozumienia koncepcyjnych implikacji obrony marki, potrzebujesz osobistego zaangażowania 

w naukę i otwartości na zmiany. I musisz spędzić trochę czasu w Internecie. Nic nie zastąpi 

bezpośredniego bycia świadkiem, gdzie iw jakim kontekście pojawiają się marki firmy i własność 

intelektualna. Spróbuj spojrzeć na sprawy z perspektywy swoich klientów i pamiętaj, że nie wszyscy 

mogą mieć taką wiedzę na temat zagadnień biznesowych lub taką biegłość w nawigacji online jak Ty. 

Opracuj plan 

Poza zrozumieniem i doświadczeniem krajobrazu warto również przygotować konkretne zalecenia 

dotyczące podjęcia działań. Niektóre firmy zdają sobie sprawę z aktywności online, która odbija się na 

ich markach, ale albo nie chcą nic z tym robić, albo nie wierzą, że są w stanie coś zrobić. Czasami 

Internet może wydawać się przytłaczający, a niektórzy uważają, że każda próba ograniczenia 

odpowiedniej aktywności online jest daremna - równie dobrze możesz spróbować powstrzymać 

przypływ oceanu. Ustrukturyzowanie jasno nakreślonego planu ataku jest jednym ze sposobów 

wykazania, że można coś zrobić. Może również zwiększyć Twoje szanse na przydzielenie odpowiednich 

zasobów. 

Apatia jest wrogiem 

Chowanie głowy w piasek nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Problemy dotykają wszystkich i nie 

znikną w najbliższym czasie. Letarg w obliczu uzasadnienia biznesowego i planu ataku nie wróży dobrze 

organizacji - rozwiązywanie problemów nigdy nie jest łatwe. Biznes polega na toczeniu walk, w których 

warto walczyć, nawet jeśli nie jest to pewne. Na przykład tylko dlatego, że jesteś przekonany, że jest 

to niemożliwe ,że 100 procent klientów płacących na czas nie oznacza, że nie sprawiasz, że szybkie 

fakturowanie jest priorytetem - przepływ gotówki jest nadal ważny. Ochrona marki działa w ten sam 

sposób. Tylko dlatego, że nie możesz wyeliminować wszystkich nadużyć, nie oznacza, że obrona marki 

w Internecie nie jest priorytetem - wartość Twojej marki jest nadal ważna! Prawda jest również taka, 

że żadna firma nie akceptuje nadużywania marki w świecie offline w stopniu, w jakim przenika on 

Internet. Czy McDonald pozwoliłby Burger King postawić Złote Łuki przed wszystkimi restauracjami, 

aby przyciągnąć klientów, tylko po to, aby sprzedawać Whoppers w środku? Oczywiście odpowiedź 

brzmi: nie. Jednak witryny internetowe używają nazw marek konkurencji lub innych popularnych 

marek w celu przyciągnięcia odwiedzających, bez posiadania legalnej przynależności. Te strony 

internetowe czasami sprzedają nawet towary bezpośrednio konkurujące z markami, z którymi sugerują 

powiązania. Czy należy to zaakceptować, ponieważ odbywa się to w Internecie? Jeśli przychody są dla 

Ciebie ważne, odpowiedź brzmi: nie! 

Kto jest odpowiedzialny? 



Innym wyzwaniem związanym z mobilizacją jest to, że konsekwencje nadużywania marki w Internecie 

mogą obejmować wiele obszarów funkcjonalnych w firmie, w tym marketing, technologie 

informacyjne, rozwój biznesu, kwestie prawne i obsługę klienta, by wymienić tylko kilka. Niewiele 

organizacji ma wyznaczoną osobę do obrony marki. W związku z tym zarządzanie obecnością firmy w 

Internecie (poza własną domeną) nie wchodzi w zakres odpowiedzialności żadnej osoby w większości 

struktur organizacyjnych. Ponadto, ponieważ problem jest nowy i nie wchodzi w zakres 

odpowiedzialności żadnego działu, fundusze nie są budżetowane. Oznacza to, że płacenie za 

gromadzenie danych wywiadowczych wymagałoby cięcia gdzie indziej - trudna perspektywa w 

dzisiejszym konkurencyjnym środowisku, w którym bardzo niewiele pozycji w budżetach 

korporacyjnych nie jest uznawanych za `` kluczowe dla misji ''. Wyzwanie polegające na znalezieniu 

czasu i budżetu na monitorowanie online może spotęgować ogólny brak świadomości, tak że każda 

inicjatywa obrony marki ma natychmiast dwa ostrzeżenia. Często firmy nie inwestują w monitorowanie 

aktywności online, dopóki nie wydarzy się coś katastrofalnego lub krępującego - może prasa głównego 

nurtu donosi o ohydnym incydencie lub dyrektor natknie się na okrucieństwo z pierwszej ręki. Niewiele 

firm pozostaje na tyle sprawnych, aby aktywnie poświęcić personel lub zasoby na pojawiający się 

problem, który obejmuje wiele działów funkcjonalnych - nawet jeśli zwrot z inwestycji jest nieodparty 

lub gdy konsekwencje bezczynności są tragiczne. Jeszcze mniej osób ma zdolność przewidywania, aby 

dostosować ochronę marki do struktur wynagrodzeń lub planów wydajności. Połączenie zachęt z 

działaniami w zakresie ochrony marki jasno pokazuje zaangażowanie na najwyższym poziomie. Takie 

zachęty, o ile są odpowiednio skonstruowane, mogą również stanowić dodatkową motywację nie tylko 

do podejmowania działań, ale także do robienia tego dobrze. 

Wskazówka: uwzględnienie ochrony marki w celach dotyczących wyników osobistych i wydziałowych 

może zapewnić, że menedżerowie będą bronić marki. 

Firmy, które zainwestowały w obronę swojej marki i zarządzanie doświadczeniami klientów poza ich 

witryną, odnotowały duże zyski. Na przykład w branży turystycznej firmy takie jak InterContinental 

Hotels Group i Royal Caribbean Cruises rozszerzyły swój zasięg, aby zarządzać obsługą klienta w 

witrynach partnerskich z bardzo dużym sukcesem. W każdym przypadku ich wysiłki przyniosły poprawę 

jakości obsługi klienta, co sprzyjało przyciąganiu, konwersji i utrzymywaniu klientów - ostatecznie 

zwiększając udział w rynku i generując miliony dolarów przyrostowych przychodów. 

Przyspieszanie 

Niektórzy właściciele marek zastanawiają się, czy stać ich na ochronę swojej marki w internecie. 

Pytanie nie brzmi, czy stać ich na ochronę swojej marki; pytanie brzmi, czy stać ich na to. Nie ma 

wątpliwości, że podejmowanie działań jest rozsądne z finansowego punktu widzenia, ale ponieważ 

wysiłek obejmuje tak wiele działów, zwrot z inwestycji dla każdego działu nigdy nie będzie tak 

atrakcyjny, jak dla całej firmy. Im wyżej jesteś w organizacji, tym łatwiej jest rozpoznać znaczenie 

obrony marki, zwrotu z inwestycji i potencjalnych konsekwencji niepodejmowania działań. Dzieje się 

tak, ponieważ osoby z szerszym kontaktem z działalnością firmy są w stanie najlepiej rozpoznać, w jaki 

sposób konsekwencje nadużycia marki obejmują całą organizację. Z tego powodu zarządzanie marką 

w nowym tysiącleciu wymaga zaangażowania na szczeblu kierowniczym. Jednak samo wsparcie 

kierownictwa wciąż nie wystarcza. Ostatecznie ktoś musi przyspieszyć i przejąć na własność. Wysiłki 

związane z obroną marki wymagają mistrza - pełnego pasji wizjonera, który potrafi spojrzeć na całość 

mimo to zwracają uwagę na szczegóły i koordynację międzyresortową, która jest niezbędna do 

pomyślnej realizacji. Nawet jeśli ochrona marki jest zlecana na zewnątrz, ktoś w organizacji powinien 

przyjąć ostateczną odpowiedzialność. 



Wskazówka: duże korporacje z markami skierowanymi do klientów powinny mieć kierownika 

wyższego szczebla, którego głównym obowiązkiem jest ochrona integralności marki. 

Jak zauważył Gary Hamel w „Strategii jako rewolucji”, w swoim klasycznym artykule Harvard Business 

Review, „Nie popełnij błędu: w Twojej firmie są rewolucjoniści”. Odkrycie jednego z tych liderów 

sprzyjających zmianom może być konieczne, aby przebić ostrożnych biurokratów i utorować drogę do 

podjęcia działań. Twój sukces w znalezieniu odpowiedniej osoby może zadecydować o ostatecznym 

sukcesie inicjatywy ochrony marki. Im większa firma i cenniejsza marka, tym większy autorytet musi 

mieć mistrz. 

PODSUMOWANIE 

Wyzwania związane z mobilizacją działań w zakresie obrony marki mogą obejmować brak 

świadomości, niejasne przypisanie wewnętrznej odpowiedzialności za inicjatywę, ograniczenia 

budżetowe, biurokrację lub apatię. Firmy, które potrafią pokonać te przeszkody, odniosą korzyści. 

Właściciele marek powinni pamiętać o następujących kluczowych kwestiach: 

➤ Chociaż większość dyrektorów martwi się aktywnością online, niewielu podejmuje działania. 

➤ Apatyczne poglądy lub nijakie reakcje obrony marki na porażkę. 

➤ Podnoszenie świadomości i jasne wyznaczanie obowiązków to pierwsze dwa kroki potrzebne do 

zmobilizowania wysiłków na rzecz ochrony marki. 

➤ Oprócz zaangażowania na szczeblu kierowniczym, inicjatywy ochrony marki wymagają oddanego 

mistrza, który może przewodzić wysiłkom w całej organizacji. 

➤ To, jak dobrze firma broni swojej marki, może ostatecznie zadecydować o sukcesie lub porażce. 


