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WPROWADZENIE WYBRANEJ APLIKACJI MOBILNEJ
OWY

Streszczenie

Technologie informacyjno-komunikacyjne 
, o-

kluczowe: aplikacje mobilne, komunikacja, ICT.

Wprowadzenie

z ich nabywcami. P. Kotler nazywa ten proces „od asymetrii informacji do demo-

o-
y. Aplikacje mobilne przede 

1
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i sprze-
o-

wych, banki oraz operatorzy telefonii.
o-

bilnej „Jakdojade.pl” na rynek niemiecki. 
makrootoczenia, druga mikrootoczenia, szczególnie konkurencyjnego. 

1. Wzrost znaczenia rynku mobilnego

i, szanse 
rozwoju (Drab-Kurowska 2013, s. 302). Wskazuje na to nazwanie 

gospodarki e- infor-
j-

der 2014, s. 15): komunikowania i dystry

online
(e-
takich jak: Facebook, Twitter, YouTube. Era PC+ to przede wszystkim powszechne 

z innych funkcji w specjalnie zaprojektowanych aplikacjach (Sznajder 2014, s. 16). 
w-

& Mobile in 2015” rynek mobilny odnotowuje 

e-

w dr Digital, Social & Mobile in 2015). 

u-

11). 
, w tym smartfony, ,

,
,

u do Internetu,
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wygody ,
a w szereg czujników zw

wszystkim w odbiornik GPS,
go u

ikacji mobilnych 
wprowadzanych na rynek, aplikacji na potrzeby firm oraz konsumentów (Raport 
Perspektywy rozwojowe mobile online w Polsce 2015, s. 16). 

zy telefonii mobilnej, dostawcy technologii, twórcy 

. 1) (Kubiak 2015, s. 85).

Rys. 1. 

(Kubiak 2015, s. 85).

Zmianie ulega Zamiast prze-
j-

i-
gan i Card 2014).
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(Jaszkiewicz 2012, s. 13): 

,
,

a-
l-

2. Charakterystyka wybranej aplikacji mobilnej

Aplikacja „Jakdojade.pl” m-
pleksowe i aktualne informacje przestrzenne wraz z atrybutami opisowymi. Jest to 
wyszukiwarka komunikacji miejskiej. Pozwala ona po-

komunikacyjnych, przesiadki oraz zmiany w
Planer podanie punktu startowego i docelowego oraz dodatkowych

(na jakim przystanku gdzie In-
formacje te podawane w czasie rzeczywistym. System bowiem

w kursowaniu taboru miejskich prze-
(www.city-nav.com, stan na 15.01.2016).

e-
rach i bazach danych firmy CITY-
poprzez ser ,

www.city-nav.com, stan na
15.01.2016).

Aplikacja jest responsywna2, co el
ojade.pl” w wersji mo-

bilnej, oprócz , p-
cuska i niemiecka). Na 

i

zne, szczególnie rynek niemiecki. 

2 Responsywna –
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3.
na rynek niemiecki 

e-
niem aplikacji mobilnej „Jakdojade.pl” na rynek niemiecki 
makro-

l-
, jak Malta, Turcja oraz Chorwacja.

o-
zostaje Samsung z

,
takie jak Xiaomi. Firma odnosi pierwszy na-

wyceniona na 46 miliardów dolarów i jest trze
smartfonów n Apple 
(pclab.pl, stan na 15.01.2016).

Niemcy. Prawie 118 milion przychody w sektorze 
telekomunikacyjnym (budde.com.au, stan na 15.01.2016)

70% z
tfonów 

w ogólnej sprzeda ch – 71%. W Polsce jest to niewiele 

(oznacza to kilka urz euromonitor.com, stan na 
15.01.2016). W ten

130% wzrostu (leadmill.com, stan na 15.01.2016). Przyc
jednak w w jego za technolo-

e-
nie (mamstartup.pl, stan na 15.01.2016) nie-

w aplikacjach (leadmill.com, stan na 15.01.2016)

rynek konkurencji. 
v (2008 rok) konkurencja na ryn-

ku aplikacji mobil c-
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W przypadku 
publicznie. Niemiecka ustawa o dost

pie do informacji z
dokumentów administracji i

„nie-
” , po-

j-
– to on decyduje w

Rysunek nr 2 przedstawia 9 najpopularniejszych aplikacji w niemieckim Goo-
gle Play, w poszczególnych modelach – y-
chody. 

Rys. 2. Najlepsze 9 aplikacji transportowych w styczniu 2016

(www.appannie.com, stan z 15.01.2016).
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Nie wszystkie pozycje w planowaniem 
o-

wej.

w , z e-
aglomeracyjne. Pokazuje do y-

czalnie samochodów i
planami sytuacyjnymi dworców, 

e-
go). –50 mln razy, co jest bardzo dobrym wynikiem jak 

Druga aplikacja w
miasta z erlin, Frankfurt, Monachium). Jest to zatem narz

ó-
– m.

o-
u-

dek, 
o-

przedziale 5–10 mln. 
m konkurentem na rynku niemieckim jest 

a-

a-

-mail) – np. 

. Aplikacja n

sa u kon-

nowych konkurentów.
w

obszar komunikacji miejskiej, zwykle z regionem (odpowiednik 
polskiego województwa).

l-
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Tabela 1

obilnej „Jakdojade.pl” 
na rynek niemiecki

Szanse
1. -to-door na 

rynku niemieckim.
2. Niskie koszty utrzymania aplikacji na 

3. Rynek o wysokiej penetracji smartfo-
nów.

4. aplikacji 
mobilnych.

5.

1.

2.

3. substytutów.

a-
u-
e-

Podsumowanie

–23, BI 255). 
-

aktywnej komunikac (Czaplewski 
2007, s. 4). 

e a-
i-

kacji „Jakdojade.pl” na rynek 
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INTRODUCING A CHOSEN MOBILE APPLICATIONS INTO THE 
INTERNATIONAL MARKET

Summary

Information and communication technologies play a significant role in the devel-
opment of a contemporary economy and become its driving force. One of them is mo-
bile technologies which are mainly associated with the use of smartphones and tablets. 
Different kinds of software called applications work on these devices. More and more 
companies are aware of the potential of a mobile market in Poland and the world. The 
purpose of the article is to identify opportunities and threats connected with introducing 
a chosen mobile application i.e. „Jakdojade.pl” into the international market.
Keywords: Mobile application, communication, ICT.

Translated by Krzysztof Kubiak


