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CO PRZYNIESIE 
ZIMA NFT?
Niecałe 12 miesięcy temu NFT było słowem roku. Media na całym 
świecie prześcigały się w tłumaczeniu, czym są kryjące się pod tym 
akronimem tokeny, oraz informowały o kolejnych projektach wyko-
rzystujących to narzędzie, spektakularnych pod względem wartości  
i kontrowersyjnych od strony obyczajowej.

Można było odnieść wrażenie, że z NFT eksperymentują 

wszyscy: artyści cyfrowi, producenci gier, federacje sporto-

we, marki lifestyle, sieci handlowe, celebryci, muzycy, a na-

wet banki czy przewoźnicy morscy. 

Nikogo więc nie dziwi, że NFT stały się też obiektem dużego 

zainteresowania branży marketingowej. Otaczające je hype 

i element ekscytacji były kuszącym obszarem do zagospo-

darowania w komunikacji marek, zwłaszcza tych najbardziej 

progresywnych, eksperymentujących ze społecznościami 

i metawersum. 

Rok 2022 okazał się jednak czasem wielkiej próby dla NFT 

– podobnie zresztą jak dla całego świata tokenów korzystają-

cych z technologii blockchain (w tym przede wszystkim ryn-

ku kryptowalut). Sprzedaż NFT spadła globalnie o 47 proc. 

w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 roku w porównaniu 

z poprzednim kwartałem1, a był to dopiero początek zapaści. 

Gwałtownie spadała wartość wielu NFT, co zapoczątkowało 

dyskusję o ich długoterminowej rentowności. 

GRZEGORZ SZCZEPAŃSKI, CEO HILL AND KNOWLTON STRATEGIES

Rynek NFT ewidentnie się załamał i w przewidywalnej przy-

szłości trudno sobie wyobrazić jego wyraźną odbudowę. To 

jednocześnie okres pewnego kryzysu tożsamości NFT. To, 

że zachłyśnięci perspektywą krociowych zysków inwestorzy 

mają pełne prawo czuć się dziś rozczarowani, nie oznacza 

bowiem, że sama technologia i obietnica, którą kryje, jest 

rozczarowaniem. W H+K wierzymy, że zima dla NFT z per-

spektywy inwestycyjnej nie musi wcale oznaczać wyczerpa-

nia ich potencjału w marketingu. 

Nie mamy wątpliwości, że będą powstawać kolejne kreatyw-

ne kampanie oparte na NFT – nie dlatego, że dla ich nabyw-

ców będą biletem do krociowych zysków, lecz ze względu na 

to, że w technologii NFT drzemie ogromny potencjał anga-

żowania, zaszywania usług dodanych i zapraszania społecz-

ności do korzystania z wyjątkowych doświadczeń w świecie 

wirtualnym i realnym. Jednocześnie wiąże się z tym duże ry-

zyko, którym należy umiejętnie zarządzać. To kolejna specjali-

zacja, której będziemy się uczyć.

1 Żródło: NonFungibleT
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CO 
TO 
JEST 
NFT

NFT, czyli non-
-fungible token 
– certyfikat własności 
dowolnych aktywów cy-
frowych zapisany w sieci 
blockchain. Jego podsta-
wową funkcją jest weryfi-
kacja oraz potwierdzenie 
własności prywatnej uni-
kalnego dzieła cyfrowego, 
np. grafiki, muzyki lub po-
sta na Twitterze.

prawdopodobna 
data powstania 
pierwszego NFT.

czas powszechnie 
uznawany  
za „rok NFT”.

W samym OpenSea jest 
dziś więcej NFT, niż było 
stron www w Internecie  
w 2010 r.

2014

2021

“
” 
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ALEX ATALLAH, ZAŁOŻYCIEL MARKETPLACE NFT OPENSEA



540
wartość rynku 
NFT w 2021 roku

31
200$

mld $

69,3
mln $

mld $

łączna wartość obrotów 
OpenSea – pierwszego 
i największego marketplace 
NFT (na koniec sierpnia 2022).

średnia cena większości 
sprzedawanych NFT

260mln $
łączny zysk marek  Nike, Gucci, Dolce 

& Gabbana i Tiffany ze sprzedaży ich NFT.

cena najdroższego 
sprzedanego NFT

2,9
mln $

cena sprzedaży jednego z najbardziej 
niecodziennych NFT – pierwszego 
w historii tweeta napisanego przez 
CEO Twittera Jacka Dorseya.

Rynek NFT 
w liczbach

2 https://www.ft.com/content/e95f5ac2-0476-41f4-abd4-8a99faa7737d 
3 https://dappradar.com/ethereum/marketplaces/opensea (na dzień 23.08.2022)
4 Dane Dune Analytics
5 https://beincrypto.com/nike-becomes-worlds-highest-earning-brand-from-nft-sales/ 
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https://www.ft.com/content/e95f5ac2-0476-41f4-abd4-8a99faa7737d
https://dappradar.com/ethereum/marketplaces/opensea
https://beincrypto.com/nike-becomes-worlds-highest-earning-brand-from-nft-sales/
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NFT: OBIETNICA  
CZY PRZEKLEŃSTWO?
Wśród zachodnich ekspertów nie brakuje opinii, że NFT są nowym, 
bardzo ważnym elementem marketing mix, a ich pojawienie się może 
być równie rewolucyjne dla marek i marketingu, jak powstanie wiele 
lat temu mediów społecznościowych.

Eksperci twierdzą, że marki, korzystając z NFT, robią dziś to, co 
osiągały w mediach społecznościowych 2010 roku – drastycz-
nie zwiększają swój potencjał w zakresie świadomości marki 
i zasięgu odbiorców. Aż 39 proc. korzystających z NFT marke-
terów twierdzi, że mają najlepszy ROI ze wszystkich kanałów 
w ich media miksie6. A kolejne 16 proc. deklarowało zamiar wy-
korzystania NFT po raz pierwszy w 2022 roku w swoich działa-
niach marketingowych7.

Tak jak social media pozwalały tworzyć się społecznościom za-
korzenionym w świecie realnym, tak NFT mają być wehikułem 
do angażowania społeczności w świecie wirtualnym – w tym 
m.in. w grach i metawersum. NFT, budowane na bazie tej samej 
technologii co kryptowaluty, mają podobną moc oddziaływania 
na entuzjastów i budowania popularności (a co za tym idzie nie-
rzadko również wartości). Są  modne i angażują. 

Eksplozja popularności tokenów niewymienialnych to jeden 
z najbardziej zauważalnych nowych trendów w gamingu, sztuce 
cyfrowej, inwestycjach i szeroko rozumianym kolekcjonerstwie. 
Po własne NFT sięgają marki wywodzące się z bardzo różnych 
światów – od NBA, przez piwo, luksusowe marki odzieżowe 
i elektronikę, po promy morskie. Jedne po to, aby wytworzyć 
hype niezbędny do zaistnienia nowej marki na rynku (np. dzię-

MAGDALENA ZAŁUBSKA-KRÓL, DIRECTOR, NEW ECONOMY PRACTICE H+K

ki limitowanej, ekskluzywnej edycji cyfrowego dzieła sztuki lub 
swojego produktu opracowanego we współpracy z modnym 
artystą). Inne – aby po prostu w ciekawszy, bardziej nośny spo-
sób zaoferować fanom w masowej skali bilet wstępu do wirtual-
nego eventu ze specjalnymi benefitami. 

Jako część grupy WPP obserwujemy w naszych siostrzanych 
agencjach coraz więcej briefów i konceptów kreatywnych, 
w których NFT wykorzystywane są jako wehikuł interakcji z kon-
sumentami – zwłaszcza, jeśli marce zależy na dotarciu do mło-
dego pokolenia. Zadaliśmy sobie więc pytanie, czy Polska jest 
gotowa na duże kampanie z ich wykorzystaniem. Tak powstał 
pomysł badania, które zweryfikuje podstawowe dane obrazują-
ce rynek.

Ilu Polaków wie co to NFT, ilu mamy posiadaczy, jaki jest 
poziom wiedzy na temat tego instrumentu oraz jakie wiążą 
się z nim przekonania i skojarzenia? Czy jest to niszowa 
ciekawostka ze świata inwestycji, ewentualnie – sztuki? 
Czy jest zamknięta w specjalistycznej bańce? Czy staje 
się masowym trendem? Gdzie faktycznie jest potencjał dla 
marketingu i komunikacji w świecie NFT? 

Niniejszy raport jest próbą odpowiedzi na wszystkie te pytania.

6 Dane za HubSpot Blog Research
7 Dane za HubSpot Blog Research
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JAK DZIAŁAJĄ NFT?
Podstawową funkcją NFT jest umożliwienie posiadania aktywów cy-

frowych, czyli swego rodzaju „skrawka internetu” na własność. Może to 
być zatem potwierdzenie własności czegokolwiek, co istnieje w interne-

cie – obrazka, muzyki czy nawet posta na Twitterze.

Można powiedzieć, że tokeny NFT zacierają kolejną barierę mię-
dzy światem rzeczywistym a cyfrowym, wprowadzając do sieci 
możliwość posiadania i weryfikowania własności prywatnej. Dla 
użytkowników internetu jest to idealne narzędzie do budowania 
cyfrowych kolekcji związanych z ich ulubionymi markami, spor-
towcami czy artystami. Nie dziwi więc, że tzw. collectible NFT to 
drugi po tych związanych z gamingiem największy rynek toke-
nów (o wartości obrotu ponad 11 mld dolarów w 2021 r.8) 

Stojąca za NFT technologia blockchain pozwala weryfikować, 
jak często dany token NFT zmienia właściciela. Co ważne po-
zwala też np. na uzyskanie prowizji od jego każdej odsprzedaży. 
Dzięki temu tokeny niewymienialne mogą być jednocześnie we-
hikułami o charakterze wizerunkowym, jak i źródłem zysków. 

Marki, które tworzą NFT, nie tylko zyskują dodatkową prze-
strzeń do interakcji z fanami w sieci, lecz także mogą ją 
monitorować, kontrolować oraz monetyzować. 

BARTOSZ WORSZTYNOWICZ, ZESPÓŁ FINANCIAL SERVICES, NEW ECONOMY PRACTICE H+K

Wiele marek już zrozumiało, że podejmując pionierskie próby 
wykorzystania technologii blockchain w marketingu, zyskują 
szansę na wyróżnienie się wśród konkurentów oraz stworzenie 
unikalnego doświadczenia dla swojej grupy docelowej. 

Jednocześnie pozycja pioniera na rynku wiąże się z dużym ry-
zykiem. Kampania oparta na tokenach niewymienialnych będzie 
dobrym sposobem dotarcia do konsumentów, o ile grupa do-
celowa rozumie, czym są NFT i jak z nich korzystać. Kluczem 
do sukcesu każdej kampanii jest zaangażowana społeczność 
fanów. A technologia blockchain jest nadal na wczesnym etapie 
rozwoju, co może stwarzać bariery przy korzystaniu z niej.

8 The Art Market 2022 An Art Basel & UBS Report



8

EWOLUCJA NFT I ICH  
ZNACZENIE DLA MARKETINGU
W ciągu zaledwie kilku lat NFT z technologicznej ciekawostki przerodziły się w fenomen 
kulturowy. W ubiegłym roku wydawało się, że nic nie zatrzyma tokenowej manii. Choć od 
tego czasu przyszło ostudzenie nastrojów, zasadnicza prawda o NFT pozostaje niezmiennie 
ważna dla marketerów – to wspaniałe narzędzie do budowania społeczności.

Z naszego badania wynika, że spora część Polaków słysza-
ła o technologii tokenów niewymienialnych. Jednak praw-
dopodobnie większość zetknęła się z tym terminem dopiero 
w ubiegłym roku. Właśnie wtedy NFT przestały być domeną 
pasjonatów nowych technologii i przedarły się do masowej 
świadomości. Można nawet wskazać moment przełomowy 
dla tego procesu. 11 marca 2021 r. praca Mike’a Winkelman-
na, artysty znanego jako Beeple, została sprzedana na aukcji 
Christie’s za 69 milionów dolarów – z dnia na dzień czyniąc 
go trzecim najdroższym artystą świata. Praca o której mowa – 
„Everydays: The First 5000 Days” – to kolaż graficzny zapisany 
w formacie JPEG, a przedmiotem aukcji był przypisany do niej 
token NFT. 

Bezprecedensowość aukcji NFT Mike’a Winkelmanna wy-
nikała przede wszystkim z kolosalnej kwoty. Jednak równie 
niezwykłe było to, że po raz pierwszy sprzedaż NFT odbyła 
się pod auspicjami prestiżowego domu aukcyjnego. Miało 
to efekt uwiarygadniający – niewymienialne tokeny, które 
wciąż mogły pozostać niszą i internetową ciekawostką, 
stały się w jednej chwili uznanym dobrem kolekcjonerskim. 

MICHAŁ PIĄTKIEWICZ, SENIOR ADVISOR, TECHNOLOGY LEAD, NEW ECONOMY PRACTICE H+K

Choć to 2021 był „rokiem NFT”, ich początek datujemy co naj-
mniej kilka lat wcześniej. W 2014 roku artysta cyfrowy Kevin 
McCoy oraz przedsiębiorca Anil Dash wzięli udział w wydarze-
niu Seven on Seven. W ciągu jednej nocy uczestnicy budo-
wali rozwiązania technologiczne, a następnie prezentowali je 
zgromadzonej publiczności. Owocem pracy McCoya i Dasha 
był prawdopodobnie pierwszy w historii token niewymienialny 
przypisany krótkiej animacji o nazwie „Quantum”. Obaj pano-
wie widzieli w nowej technologii sposób na wsparcie artystów 
i wynagradzanie ich pracy – w czasie gdy cyrkulacja cyfrowych 
obrazów i filmów z pominięciem atrybucji ich autorów była w in-
ternecie powszechnym zjawiskiem. 

Wynagradzanie pracy artystów pozostaje często wskazywanym 
zastosowaniem tokenów niewymienialnych, ale ostatnie lata 
pokazały, że w tej technologii drzemie znacznie większy poten-
cjał.  Tak naprawdę innowacją jest wprowadzenie własności 
i idei ograniczonego zasobu do domeny dóbr cyfrowych. Sam 
fakt bycia właścicielem jednego z 10 tysięcy miniportretów z se-
rii „CryptoPunks” lub „Bored Ape Yacht Club” oraz idące z nim 
poczucie statusu i przynależności do ekskluzywnej społeczności 
jest wart miliony dolarów, a nie tradycyjnie pojmowana wartość 
artystyczna grafiki. 

To właśnie możliwość stworzenia po-
czucia przynależności i ekskluzywno-
ści, jaką dają NFT, jest dla marek po-
tencjalną żyłą złota. 

NBA Top Shot – rynek, na którym fani 
mogą kupować i sprzedawać NFT 
w postaci zapisów wideo fragmentów 
meczów koszykarskich – to być może 
najbardziej udane komercyjne wykorzy-
stanie tokenów niewymienialnych. Jed-
nak w gruncie rzeczy jest to po prostu 
przeniesienie tradycyjnych kart kolekcjo-
nerskich z zawodnikami do świata cyfro-
wego. Co z tego, że każdy z tych filmów 
może obejrzeć dowolna inna osoba. Fani 
płacą za więź z drużyną, z zawodnikami, 
z innymi fanami – oraz za możliwość po-
chwalenia się kolekcją.

EWOLUCJA NFT I ICH  
ZNACZENIE DLA MARKETINGU

https://onlineonly.christies.com/s/beeple-first-5000-days/beeple-b-1981-1/112924
https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2021/natively-digital-a-curated-nft-sale-2/quantum
https://cryptopunks.app/
https://boredapeyachtclub.com/#/


9

Zastosowania NFT w marketingu

Wykorzystanie hype’u  
i rozgłos w sieci oraz  
mediach.

Gwarant transparent-
ności i autentyczności.

Kolekcjonerstwo – nowy 
wymiar budowania 
społeczności.

Możliwość monetyzacji  
interakcji ze społecznością.

Cyfrowy bilet do eksklu-
zywnej zawartości.

Źródło zbierania danych 
o konsumentach.
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Nasze ulubione kampanie  
NFT  zrealizowane przez WPP

Zbiórka na rzecz programu równości rasowej
Jak można wykorzystać NFT do publicznej zbiórki na szczytny cel? W lipcu 2022 WPP udostępniło bezpłatnie kolekcję jedynych 
w swoim rodzaju NFT stworzonych przez nowojorską artystkę Shawnę X. 

NFT były bezpłatne (udostępnione na bazie umowy non-profit), ale WPP namawiało każdego, kto je otrzyma, aby je odpłatnie 
wymieniał. Zyski ze sprzedaży - pomniejszone o opłaty transakcyjne i procent dla sprzedających – mają zostać przeznaczone na 
wsparcie zarówno Shawny X, jako wschodzącej artystki, jak i Programu Równości Rasowej WPP, który bezpośrednio finansuje 
inicjatywy związane z różnorodnością, równością i włączeniem społecznym. Program stanowi element strategii ESG WPP i kon-
certuje się na realizacji zobowiązań w zakresie walki z niesprawiedliwością rasową.

Latem 2022 H+K w Brazylii wspierało Campari Group w uruchomieniu i nagłośnieniu pierwszego w branży projektu z wykorzysta-
niem NFT. W ramach projektu “The Campari Blockchain” marka stworzyła kolekcję 489 dzieł sztuki cyfrowej zainspirowanych 29 
koktajlami wykorzystanymi w zawodach barmańskich Campari Bartender Competition 2022.

Zakup NFT z kolekcji dawał szereg korzyści - takich jak np. opłacona podróż do Mediolanu, szkolenie barmańskie we własnym 
domu, czy dostęp do ekskluzywnych wydarzeń. Wpływy ze sprzedaży będą natomiast przeznaczone na wsparcie społeczności 
barmańskiej. Tym samym Campari wykorzystała tokeny do wzmocnienia więzi z dwoma kluczowymi dla siebie społecznościami – 
konsumentów i barmanów.

Wsparcie społeczności i aktywacja konsumentów 

https://shop.thecampariblockchain.io/
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ENTUZJAŚCI 
CZY SCEPTYCY? 
POLACY A NFT
Od początku 2021 roku tokeny NFT nie schodzą z pierwszych stron 
gazet i portali. Jak wygląda ich rzeczywista adopcja i postrzeganie 
przez polskie społeczeństwo? Kogo interesują? W jakich grupach 
konsumentów potencjał na kampanie oparte o tokeny jest najwięk-
szy? Odpowiedź na te pytania przynosi badanie H+K „NFT: wciąż 
szansa czy jednak pułapka? Znaczenie tokenów niewymienialnych 
dla konsumentów i marek”

W naszym badaniu postanowiliśmy skupić się na czterech głównych aspektach, które mogą okazać się kluczowe dla firm 

zainteresowanych zaimplementowaniem NFT do strategii marketingowej. Są nimi: świadomość, wiedza i opinia Polaków na 

temat tokenów niewymienialnych oraz dotychczasowa penetracja polskiego rynku NFT.
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NA TEMAT NFT

CZY KIEDYKOLWIEK ZETKNĄŁEŚ SIĘ Z OKREŚLENIEM LUB SKRÓTEM „NFT”?
piąty Polak.

wydawać, że jest to całkiem solidna 

jednak znajomość NFT wśród Polaków 

-

jedynie 7 proc. Amerykanów nigdy nie 
9. 

mężczyźni (23 proc. vs 14 proc. ko-

biet) oraz młodsi Polacy (33 proc. osób 

9 NFT Awareness and Adoption Report 2022, Security.org



13

N a z w a  R o z d z i a ł u

13

II – WIEDZA POLAKÓW 

?

NA TEMAT NFT

Kryptowaluty

Tokeny kolekcjonerskie

Potwierdzenie własności 
aktywa cyfrowego

Aktywa inwestycyjne

Grafiki z Internetu

Piramida finansowa

Płatności zbliżeniowe

Nie kojarzy mi się z niczym

Bezstykowe ładowanie telefonu

Dzieła sztuki

Akcje marketingowe
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Spory odsetek osób deklarujących zna-

wskazać podstawowej funkcji tokenów, 

czyli potwierdzenia własności aktywów 

cyfrowych (8 proc. ankietowanych).

wydaje się powierzchowna  

– również wśród młodych ludzi.

Polacy utożsamiają NFT głównie 

-

mi kolekcjonerskimi (11 proc.). 7 proc. 

Polaków wskazuje na inwestycyjny 

-

mi inwestycyjnymi. Taki sam odsetek 

proc. respondentów tokeny niewymie-

nialne są piramidą finansową. Mimo że 

było wykorzystanie ich na rynku sztuki 

cyfrowej, to jedynie 2 proc. Polaków 
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III – PENETRACJA POLSKIEGO 
RYNKU NFT

CZY OBECNIE POSIADASZ TOKENY NFT?

Niska znajomość i poziom wiedzy ankietowa-

nych wskazują na słabą adopcję NFT w naszym 

kraju. Stosunkowo lepiej wypadają jednak wy-

niki dotyczące posiadania tokenów NFT. Wśród 

znających termin NFT aż 8 proc. respondentów 

(czyli około 1 proc. grupy badawczej) kupiło już 

co najmniej jeden token niewymienialny.

To wynik zbliżony do danych z innych krajów, 

gdzie odsetek osób posiadających NFT też nie 

jest imponujący (4 proc. w USA10) . Mimo że 

globalny rynek NFT w 2021 roku osiągnął war-

tość 41 mld dolarów,  liczba osób mających 

w nim udział jest nadal bardzo niska, a Polska 

nie jest tutaj wyjątkiem. Rosnąca wartość rynku 

i szum medialny wokół NFT nie przekładają się 

jeszcze na wyższą adopcję tej technologii przez 

społeczeństwo.

Co ciekawe, polscy posiadadacze NFT dzielą 

się na początkujących (posiadających 1 token – 

60 proc. wskazań) i zaawansowanych (posiada-

jących ponad 10 tokenów – 27 proc. wskazań).  

Jednocześnie jedynie 16 proc. osób, które nie 

posiadają NFT (ale o nich słyszały), planują ku-

pić NFT w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
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Ile NFT posiadasz obecnie?  

Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy planujesz kupić tokeny NFT?

Czy obecnie posiadasz tokeny NFT?

NFT: wciąż szansa czy jednak pułapka? Znaczenie tokenów niewymienialnych dla konsumentów i marek – Badanie Hill and Knowlton Strategies

10 NFT Awareness and Adoption Report 2022, Security.org
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III – PENETRACJA POLSKIEGO RYNKU NFT

ILE NFT POSIADASZ 
OBECNIE?

 
PLANUJESZ KUPIĆ TOKENY NFT?Ile NFT posiadasz obecnie?  
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IV – JAK POLACY POSTRZEGAJĄ NFT?

Inwestycja w tokeny NFT jest 
obarczona wielkim ryzykiem

Tokeny NFT to jedynie chwilowa 
moda, która zaraz przeminie

Tokeny NFT to fajny gadżet 
cyfrowy dla fanów marek, 
sportowców lub artystów

Na tokenach NFT można 
dużo zarobić

Tokeny NFT są rewolucją 
na miarę Internetu

Tokeny NFT są szkodliwe 
dla środowiska

Tokeny NFT są oszustwem 
i służą do wyłudzania pieniędzy

Nie bardzo się orientuję czym 
dokładnie są tokeny NFT

Tokeny NFT zrewolucjonizują 
branżę sztuki
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Polacy nie są entuzjastycznie nastawieni do NFT  

 

-

trzech Polaków sądzi, że NFT to jedynie chwilowa moda, 

która zaraz przeminie. 

Jest to niejako potwierdzenie badania opartego na anali-

zie sentymentalnej wpisów na Twitterze, według którego 

Polska jest najbardziej negatywnie nastawionym krajem 
11.

Polaka tokeny NFT to fajny gadżet cyfrowy dla fanów 

marek, sportowców lub artystów.

12 proc. ankietowanych jest zdania, że tokeny NFT są 

zrewolucjonizują branżę sztuki. Respondenci wskazywa-

li również na wykorzystanie tokenów niewymienialnych 

-

niędzy (15 proc.) oraz na ich szkodliwość dla środowiska  

(8 proc.).

Negatywny sentyment może spowodować, że kampanie 

marketingowe wykorzystujące niewymienialne tokeny nie 

ograniczeniem adopcji oraz stworzeniem nieprzyjazne-

11 NFT Interest and Sentiment Around the World, CashNetUSA
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NFT – CZY GRA JEST 
WARTA ŚWIECZKI?
Świeżość technologii oraz brak immanentnej wartości dóbr opisanych 
tokenami sprawia, że rynek NFT jest niestabilny i podobnie jak kryp-
towaluty jest podatny na istotne korekty, a nawet załamania. Latem 
2022 r. byliśmy świadkami właśnie takich głębokich korekt. Bieżący 
rok i spowolnienie gospodarcze są dla tokenów niewymienialnych bez  
wątpienia momentem wielkiej próby.

Choć wartość sprzedanych tokenów w bieżącym roku jest 
o rząd wielkości mniejsza niż w ubiegłym, nie oznacza to kom-
promitacji NFT jako technologii. Nie jest ona pozbawiona pro-
blemów, na które trzeba odpowiedzieć – największym jest jej 
ślad węglowy. To może się zmienić – przejście ekosystemu 
Ethereum na model proof-of-stake, które wydarzyło się w poło-
wie września fundamentalnie obniża ślad węglowy powiązanych 
z nim rozwiązań (w tym większości NFT) nawet o 99 proc. Po-
kazuje to, że podobnie jak blockchain, NFT to technologia ewo-
luująca i jej pełne spektrum zastosowań, możliwości, ale i pro-
blemów pozostaje do odkrycia. Warto obserwować rozwój tej 
technologii w kolejnych latach i być otwartym na wykorzystanie 
jej w działaniach marketingowych. 

MAGDALENA ZAŁUBSKA-KRÓL, DIRECTOR, NEW ECONOMY PRACTICE H+K

Jakie znaczenie mają NFT z perspektywy branży PR? 

Sama technologia oraz jej znajomość dociera do Polski z opóź-
nieniem, więc jej użycie wciąż może mieć walor awangardowo-
ści – przy jednoczesnym komforcie korzystania z przykładów 
sukcesów i porażek aktywacji zrealizowanych w USA. 

Potencjał medialny kampanii wykorzystujących NFT jest bardzo 
kuszący. Trzeba jednak pamiętać, że jest to też potencjalne źró-
dło ogromnego ryzyka – od wizerunkowego, przez finansowe, 
po regulacyjne.
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Jak minimalizować ryzyko związane z kampaniami  
wykorzystującymi NFT? Oto kilka głównych reguł:

Prawo autorskie w świecie cyfrowym działa tak samo  
jak „w realu” (z małym wyjątkiem) 

– jeśli chcemy nabyć prawa majątkowe, potrzebne na przy-
kład do dokonywania reprodukcji danego utworu, musimy 
zawrzeć z twórcą umowę przeniesienia majątkowych praw 
autorskich, w której wskazane zostaną pola eksploatacji.

Niewymienialny nie znaczy niepodrabialny 

– powszechnym ryzykiem związanym z prowadzeniem 
kampanii NFT jest niebezpieczeństwo pojawienia się fałszy-
wych projektów, podszywających się pod znaną markę.

Promocja NFT to reklama jak każda inna 

– musi być odpowiednio oznaczona, a w przypadku gdyby 
NFT miał mieć walor inwestycyjny, musi zawierać odpo-
wiednie zastrzeżenia i transparentnie informować o ryzyku. 
Jeśli ma być kierowana do nieletnich, wymaga przestrzega-
nia etyki reklamy do dzieci.

Krypto aktywa i NFT kojarzą się z dużym  
śladem węglowym 

– marka korzystająca z tych narzędzi może narazić się na 
negatywny odbiór ze względu na ich wpływ na środowi-
sko. Firmy, którym leży na sercu ich wpływ na środowisko 
powinny upewnić się, że ich NFT tworzone są w oparciu 
o blockchain o minimalnym zużyciu energii.



19O BADANIU
Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna  
na ogólnopolskiej próbie liczącej N = 1070 osób.

Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku  
18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania

Termin realizacji:  1–4 lipca 2022. Metoda: CAWI.
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