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Od wielu lat skutecznie wspieramy branżę deweloperską w niełatwej sztuce projektowania pełnej ścieżki podróży 

użytkownika: od budowy serwisów jako ekosystemów inwestycji, zdobywania jakościowych leadów, ich dalszego 

podgrzewania i zachęcania finalnie do zakupu wymarzonego M. Na co dzień widzimy zmiany w zachowaniach

i technologiach, postanowiliśmy więc bliżej przyjrzeć się w jaki sposób branża w szerokim ujęciu podchodzi do tworzenia 

swoich stron i serwisów inwestycji, właśnie w kontekście rosnącego w siłę użytkownika mobilnego. Czy deweloperzy 

stawiają na nowoczesne podejście do projektowania, gdzie na pierwszym miejscu liczą się funkcjonalność, czytelność 

oraz szybkość, czy też rola mobile nadal nie odzwierciedla jego potencjału?

Niniejsza publikacja jest wynikiem kilku miesięcy prac nad analizą setek stron inwestycji obecnych w polskim 

internecie, i prezentuje ona kluczowe wskaźniki budowy serwisów mobilnych. Honorowy patronat nad publikacją objął 

Polski Związek Firm Deweloperskich.

                 Niezależnie czy szukamy nowej pary butów, samochodu czy mieszkania, nasza przygoda zakupowa bardzo często 

ma swój początek w internecie. Wraz ze zmianą struktury użytkowników i ich przejściu w kierunku mobile, rynek 

serwisów dedykowanych pod użytkowników mobilnych również jest coraz bardziej dojrzały. Ponad 90% Polaków 

posiada smartfon, a udział ruchu mobile przekroczył już 50%, i z roku na rok będzie coraz większy. Niesie więc to ze sobą 

zmiany w developmencie serwisów internetowych, podejściu do planowania kampanii i ogólnej wizji pozyskiwania ruchu 

internetowego.

Mam nadzieje, że zawarte w przedmiotowej publikacji analizy i opinie będą ciekawym źródłem inspiracji.

Jak pokazuje raport jest wiele przestrzeni do lepszego zagospodarowania i tym samym do jeszcze lepszego 

wykorzystania potencjału mobile.

Przyjemnej  lektury.

PRZEDMOWA

Konrad Kamiński
Managing Partner w Up&More
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Strony będące przedmiotem badania należą do członków Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD), który 

jest partnerem niniejszego raportu.

Badaniu podlegały strony dedykowane poszczególnym inwestycjom, nie zaś strony główne Deweloperów.

Łącznie przebadano 781 stron należących do 128 firm.

Testy zostały wykonane w oparciu o najbardziej popularne urządzenia i rozdzielczości z badania Gemius 

( ).http://ranking.gemius.com/pl/

Strona internetowa jest zazwyczaj pierwszym kontaktem potencjalnego klienta z cyfrowym przekazem 

marketingowym Dewelopera. Zważywszy na to, że proces decyzyjny trwa niejednokrotnie wiele miesięcy, a wartość 

„koszyka zakupowego” (używając terminologii rodem z ecommerce) jest bardzo wysoka, pierwsze wrażenie powinno być 

zdecydowanie pozytywne. Czy deweloperzy są przygotowani do promocji swoich ofert w kanałach cyfrowych, 

w czasach, kiedy urządzenia mobilne przejmują wiodącą rolę?

                 Jaki jest stan stron mobilnych firm, które oferują mieszkania 
na rynku pierwotnym?

Trend Mobile First

Projektowanie stron internetowych zgodnie z trendem Mobile First ma na celu takie ukształtowanie serwisu, 

by jego odbiorca mógł szybko odnaleźć informację, której aktualnie poszukuje. Urządzenia mobilne, z powodu 

rozmiarów ekranu, oferują znacznie mniej przestrzeni, na której możemy prezentować informacje. Dlatego tworzenie 

stron zgodnych z tą filozofią powinno rozpocząć się od wyboru minimalnego zakresu informacji, jakie będziemy 

serwować na najmniejszych ekranach. Stopniowe zwiększanie zakresu informacji powinno następować wraz z rosnącym 

ekranem urządzenia.

Metodologia

WPROWADZENIE

781 stron 128 firm
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Ocenie podlegała widoczność i intuicyjność elementów nawigacji dopasowanych do 

urządzeń mobilnych – np. obecność hamburger menu, jego poprawne otwieranie i zamykanie 

po wyborze. W przypadku intuicyjnego i poprawnego działania menu przyznawano ocenę 1. 

W przypadku słabej widoczności lub błędów w działaniu menu, przyznawano ocenę 0.

Ocenie podlegała poprawność wyświetlania mobilnej wersji strony na ekranach 

najpopularniejszych urządzeń z systemem Android i iOS, w kilku najpopularniejszych 

rozmiarach ekranu.

W przypadku poprawnego wyświetlania wszystkich tekstów i grafik przyznawano ocenę 

1. W przypadku przycinania grafik lub konieczności przewijania strony na boki by zobaczyć 

cały tekst, przyznawano ocenę 0.

Nawigacja

Łatwość nawigacji ma ogromne znaczenie w ogólnym odbiorze użyteczności każdej 

strony internetowej, a w szczególności jej mobilnej wersji, wyświetlanej na znacznie mniejszej 

powierzchni ekranu.

Dopasowanie do różnej wielkości ekranu

Rozdzielczość ekranów urządzeń mobilnych, mimo ich rosnącej rozdzielczości, coraz 

częściej przekraczającej barierę FullHD, stanowi wyzwanie dla projektantów stron mobilnych 

ze względu na swą ograniczoną wielkość. 

                Szybkość ładowania strony

Jednym z podstawowych aspektów decydujących o „pierwszym wrażeniu” jest szybkość 

ładowana strony.

 (Google Data, Global, n=3,700 aggregated, anonymized Google Analytics data from a sample of mWeb sites opted into sharing 

benchmark data, March 2016).

Badania prowadzone wśród internautów wskazują, że szybkość ładowania strony, 

szczególnie mobilnej, ma duży wpływ na współczynnik konwersji. Badania Google z 2016 roku 

pokazują, że 53% użytkowników porzuca stronę mobilną, jeśli ładuje się ona dłużej niż 3 

sekundy.

W trakcie badania ocenie podlegała szybkość ładowania strony mierzona 

z wykorzystaniem wskaźnika Google PageSpeed. Maksymalną ocenę 2 przyznawano dla 

wyniku 90-100, ocenę 1 dla wyniku w przedziale 50-89 i 0 dla wyniku poniżej 50.

BADANE OBSZARY
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Ocenie podlegała liczba kroków niezbędnych do uzyskania podstawowych informacji 

o wybranej inwestycji. Ocenę 1 otrzymywały witryny, które umożliwiały dotarcie do oferty 

przy użyciu 1 lub 2 kliknięć. Dłuższa ścieżka oceniana była na 0.

Ocenie podlegało wykorzystanie elementów graficznych, czytelnych fontów 

i elementów poprawiających widoczność tekstu i prezentacji oferty. Ocenę 1 otrzymywały 

strony prezentujące treści w sposób czytelny,  zgodny z uniwersalnymi zasadami mobilnego 

User Experience.

 

Lokalizacja i godziny otwarcia 

W przypadku towarów czy usług, w których procesie zakupu niezbędne jest nawiązanie 

kontaktu z przedstawicielami lub biurem sprzedawcy, niezwykle istotne jest czytelne 

zaprezentowanie sposobów kontaktu wraz z godzinami dostępności. Dane kontaktowe 

powinny być łatwo dostępne, prezentowane w miejscach w których użytkownicy stron 

szukają ich intuicyjnie – w stopce, na podstronie Kontakt dostępnej z głównego menu.

Zdecydowana większość userów podkreśla, że zwraca uwagę na dostosowanie stron 

mobilnych do małej powierzchni ekranu. Jeszcze większy odsetek użytkowników uważa, 

że strona nie dopasowana do urządzeń mobilnych pogarsza ich opinię na temat oferty na niej 

prezentowanej.

Użytkownicy stron mobilnych oczekują, że do poszukiwanych informacji dotrą szybko, 

bez zbędnego zagłębiania się w treść strony. Badania wskazują, że w idealnej sytuacji 

uzyskanie najważniejszych informacji powinno nastąpić w maksymalnie 2 krokach.

Trendy w projektowaniu stron i aplikacji mobilnych się zmieniają, jednak podstawowe 

zasady User eXperience pozostają zawsze aktualne. Jednym z nich jest prezentowanie 

informacji w sposób umożliwiający ich odbiór w sposób możliwie szybki i intuicyjny. Od strony 

mobilnej użytkownicy oczekują przede wszystkim użyteczności i szybkości ładowania. Osiąga 

się to zwykle poprzez unikanie skomplikowanych i ciężkich grafik, animacji, itp. Użytkownicy 

oczekują również, ze pomimo oszczędniejszej formy strony mobilnej, znajdą na niej wszystkie 

informacje, których mogą aktualnie potrzebować.

Ocenie podlegała łatwość i intuicyjność odnajdywania danych kontaktowych biura 

sprzedaży, wraz z godzinami otwarcia. Ocenę 1 otrzymywały witryny prezentujące 

w widoczny sposób adres biura, mapkę dojazdu i godziny otwarcia. Za brak tych danych strona 

otrzymywała ocenę 0.

                Estetyczny i czytelny wygląd  

Dotarcie do informacji w dwóch kliknięciach
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Ważnym aspektem, skracającym ścieżkę konwersji na stronie mobilnej, jest 

wykorzystanie możliwości urządzeń mobilnych do przyspieszenia kontaktu użytkownika 

strony z działem handlowym dewelopera. Ponad 60% użytkowników oczekuje możliwości 

nawiązania szybkiego kontaktu telefonicznego, a ponad 50% szybkiego kontaktu mailowego. 

Umożliwia to opatrzenie numerów telefonu i adresów email linkami, umożliwiającymi 

nawiązanie kontaktu przy pomocy jednego kliknięcia. 

Niemal połowa odwiedzających strony mobilne poszukuje na nich linków do kanałów 

społecznościowych. Kontakt z nimi utrwala w świadomości odwiedzającego pozytywny 

wizerunek marki. 

              Aktywne linki zadzwoń / wyślij mail

Ocenie podlegało działanie linków wybierania numeru telefonu lub uruchomienia 

klienta pocztowego po kliknięciu w numer telefonu lub adres email. Witryna otrzymywała 

ocenę 1, jeśli umożliwiała szybki kontakt z wykorzystaniem maila i telefonu. Brak jednego lub 

obu funkcji skutkował oceną 0.

Odnośniki do social media

Ocenie podlegała obecność linków prowadzących do kanałów społecznościowych 

dewelopera, ich widoczność oraz poprawność działania. Witryna otrzymywała ocenę 1, jeśli 

umożliwiała szybki kontakt z wykorzystaniem maila i telefonu. Brak jednego lub obu funkcji 

skutkował oceną 0. 



7www.upmore.pl

WNIOSKI Z BADANIA

1 Niemal 96% stron korzysta z technologii responsywnej, umożliwiającej wyświetlanie 

treści ze strony tradycyjnej na urządzeniach mobilnych.

2 Autorzy stron w większości umożliwiają nawigację po stronie mobilnej 

z wykorzystaniem menu dostosowanego do urządzeń mobilnych. Jednak aż na 7% 

badanych stron MENU w wersji mobilnej nie działało zgodnie z oczekiwaniami 

użytkownika.

Strony korzystające z RWD96%

Strony bez RWD4%

Strony z poprawnie działającą nawigacją93%

Strony ze źle funkcjonującą nawigacją7%

3 W 9 na 10 badanych stron zastosowano czcionki ułatwiające czytanie treści na stronach 

mobilnych oraz zadbano i ich prawidłowe skalowanie na małych ekranach.

Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa
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4 8 na 10 stron prezentuje dane kontaktowe w sposób umożliwiający ich szybkie 

odnalezienie na stronie głównej. Ale tylko niewiele ponad połowa stron wykorzystuje 

możliwość nawiązania szybkiego kontaktu telefonicznego lub wysłania maila prosto 

ze strony z wykorzystaniem klikalnego numeru telefonu lub adresu email.

Strony z łatwo dostępnym kontaktem80%

Strony z trudno dostępnym kontaktem20%

5 Niemal 31% stron zaskakuje brakiem linków do kanałów społecznościowych 

Deweloperów.

Strony z linkami do kanałów
społecznościowych 69%

Strony bez linków do kanałów
społecznościowych31%

               Choć powyższe dane mogą wskazywać na wysoką świadomość w temacie stron mobilnych, to już kolejne wyniki 

badania ujawniają nieco odmienny obraz sytuacji.
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95,7% 4,3%

Strony z RWD

Strony bez RWD

6 Wyniki badań z wykorzystaniem narzędzia Google PageSpeed wykazały, że w przypadku 

wersji desktop tylko 20% stron uzyskało wynik z najniższego przedziału, podczas gdy 

w przypadku wersji Mobile aż 75% osiągnęło taki wynik.

Fakt, że desktopowe wersje stron uzyskały w znakomitej większości lepsze wyniki niż 

ich wersje mobilne, jasno wskazuje, że strony powstawały w pierwszej kolejności z myślą 

o ich wyświetlaniu na komputerach.

7 W zestawieniu uwzględniającym Systemy CMS wykorzystane w stworzeniu przynajmniej 

10 inwestycji, wynik PageSpeed dla wersji mobile jest średnio o 32 punkty niższy niż 

dla wersji desktop.

21,0% 20,7%

MOBILE

DESKTOP

58,3%

75,9%

4,8%

19,3%

Niska ocena PageSpeed

Przeciętna ocena PageSpeed

Wysoka ocena PageSpeed
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8 Wynik badania nie wskazał bezpośrednio żadnego CMS, który miałby jednoznaczną 

przewagę nad innymi w wynikach badania z wykorzystaniem PageSpeed.

A
uto

rski

W
ordPress

D
rupal

Joom
la

Croogo

Lara
vel

Epis
erver

O
cto

ber C
M

S
0

25

50

75

100
Desktop 

Mobile

9 Wśród rozwiązań CMS wykorzystywanych przez deweloperów mających co najmniej 

10 inwestycji, nie ma jednoznacznego lidera wśród CMS, uwzględniając wszystkie 

badane obszary.

Dlatego liczy się doświadczenie w konsekwentnym wdrażaniu wybranego systemu

zdobyte w ten sposób specyficzne know-how i doświadczenie w optymalizacji pod 

kątem SEO.
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                Ogólna sytuacja stron mobilnych deweloperów jest dość korzystna. Deweloperzy dostrzegają wagę stron 

mobilnych, jako często pierwszego interaktywnego kontaktu potencjalnego klienta z ich ofertą.

Wyraźnie niższe wyniki wskaźnika PageSpeed dla stron mobilnych w porównaniu do ich Desktopowych wersji 

wskazują na fakt, że strony i ich treść projektowana jest w pierwszej kolejności na urządzenia stacjonarne. Deweloperzy 

nie stosują zasady projektowania Mobile First, w związku z czym strony otwierają się na urządzeniach mobilnych 

znacznie dłużej niż na komputerach stacjonarnych. Co może być tego powodem? Zachęcanie do tego, aby strony 

otwierać na „dużym ekranie”?

Jednocześnie panujący dookoła szum informacyjny, utrudniający marketerom dotarcie z komunikatem 

marketingowym do odbiorcy powoduje, że stosowanie prostych zasad Mobile First pozwoli przygotować strony 

internetowe zgodnie z oczekiwaniami współczesnego konsumenta.

W obszarze User Experience sytuacja dość dobra, wskazuje na rosnącą świadomość wagi kanałów mobilnych 

w kontakcie z potencjalnymi kupującymi. Strony deweloperów są w znakomitej większości zbudowane w technologii 

responsywnej, dzięki czemu prawidłowo wyświetlają się na urządzeniach mobilnych. Na co jednak warto zwrócić uwagę, 

to fakt, że autorzy stron nie wykorzystują wszystkich mechanizmów ułatwiających użytkownikom strony szybki kontakt. 

Utrudnione dotarcie do tego miejsca na stronie może mieć bezpośredni wpływ na spadek zapytań

Zaskakujący jest brak linków do kanałów  w mediach społecznościowych deweloperów aż na 3 z 10 badanych stron.

Patrząc z perspektywy kilkudziesięciu wdrożonych projektów dla wiodących polskich deweloperów, przyczyną 

projektowania stron ze zbyt małym naciskiem na zasady Mobile First jest przyzwyczajenie zarówno pracowników 

marketingu deweloperów jak i agencji opracowujących ich strony internetowe, do pracy na dużych ekranach 

komputerów. Tymczasem dojrzało nam pokolenie Millenialsów, dla których to ekran mobilny jest głównym, 

a niejednokrotnie jedynym źródłem rozrywki, ale też informacji na temat poszukiwanych produktów i usług.

To i kolejne pokolenia, wychowane na kieszonkowych wyświetlaczach, przyzwyczajone są do aktywnego 

poszukiwania informacji, preferując szybkie wybranie numeru telefonu ze strony www, a nie oczekując na odpowiedź 

zadaną poprzez formularz.

Dlatego tak jak w każdym obszarze reklamy, trzeba wyjść poza własne doświadczenia, dogłębnie analizować insight 

konsumencki i dostarczać odbiorcom informację w miejscu, czasie i w sposób do którego są oni przyzwyczajeni.
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