
Oferta i warto!ci
Powsta!y w 1998 r. Google rozwija! si" b!yskawicznie,
wyprzedzaj#c najwi"ksze firmy internetowe i staj#c si"
najpopularniejsz# wyszukiwark# na $wiecie w zaled-
wie 8 lat. – Idealna wyszukiwarka zrozumie dok!adnie,
co masz na my$li i dostarczy ci dok!adnie takie wy-
niki, jakich chcia!e$ – mówi wspó!za!o%yciel Google,
Larry Page. To pot"%ne narz"dzie zwracaj#ce
w u!amku sekundy wyniki z 8 mld indeksowanych
stron internetowych, 2 mld grafik i 1 mld wiadomo$ci
w grupach dyskusyjnych Usenetu. Kluczem do
sukcesu jest jako$& i trafno$& informacji.

Google nada! Internetowi sens:
' Zdemokratyzowa! informacj" – mo%esz uzyska&

informacje niezale%nie od tego, czy jeste$ biedny,
czy bogaty, ustosunkowany czy nie

' Zdemokratyzowa! reklam" – wielkie firmy oraz
ma!e i $rednie przedsi"biorstwa mog# pozwoli&
sobie na reklam" o szerokim zasi"gu

' Umocni! pozycj" u#ytkowników – porównuj#c
produkty, ceny i polityk" nie musz# ju% wierzy&
na s!owo spó!kom, politykom lub grupom repre-
zentuj#cym ró%ne interesy
Google pomóg! te% zmniejszy& przepa$& edu-

kacyjn# mi"dzy pa(stwami rozwini"tymi a rozwija-
j#cymi si". Podstawow# ide# Google s# doskona!e
produkty – szybkie, solidne i !atwe w u%yciu, których
celem – tak w zakresie wyszukiwania, jak reklamy
– jest dostarczanie istotnych i zarazem u%ytecznych
informacji. Google szanuje ró%norodno$& i tak
lokalizuje swoje produkty, by mo%na by!o z nich
efektywnie korzysta& w ró%nych krajach. 

Google oferuje nie tylko wyszukiwark", ale tak%e
szereg innych produktów i us!ug. Wszystkie one
pomagaj# u%ytkownikom wyszukiwa&, organizowa&
i przekazywa& informacje:
' Google Maps pozwala u%ytkownikom wyszukiwa&

przydatne informacje lokalne, w tym spisy pobli-
skich firm, mapy, opisy dojazdu i odniesienia do
powi#zanych stron internetowych

Google Earth udost"pnia u%ytkownikom przez
Internet cyfrowy model 3D ca!ej kuli ziemskiej

' Gmail to darmowy serwis poczty elektronicznej,
który oferuje ponad 2,6 tys. MB darmowego
miejsca na poczt" i wbudowan# technologi"
wyszukiwania Google

' Google Video pozwala u%ytkownikom na ogl#-
danie lub pobieranie za pomoc# nowego opro-
gramowania Google Video Player wielu filmów,
których producenci mog# ustala& cen" i poziom
ochrony utworów, a to pozwala na wi"ksz#
ró%norodno$& tytu!ów, ni% by!o to wcze$niej
mo%liwe

' Google Book Search dzia!a podobnie jak karty
katalogowe i pomaga odszuka& w bibliotekach
i ksi"garniach pe!ne wersje ksi#%ek

' Blogger pozwala u%ytkownikom b!yskawiczne
rozpocz#& publikowanie w Internecie nieformalnych
i cz"sto aktualizowanych wpisów u!o%onych
chronologicznie 

' Google Desktop to darmowa aplikacja, dzi"ki
której u%ytkownicy mog# b!yskawicznie przeszuki-
wa& w swoich komputerach poczt" elektroniczn#,
histori" przegl#danych stron i pliki

' Picasa to oprogramowanie pozwalaj#ce natych-
miast odszuka&, edytowa& i wymienia& zdj"cia
przechowywane w komputerze

' Google Toolbar to darmowe rozszerzenie do prze-
gl#darek Firefox i Internet Explorer, dodaj#ce do
interfejsu okienko wyszukiwarki Google i szereg
innowacyjnych funkcji, jak automatyczne wype!nia-
nie formularzy, sprawdzanie pisowni, t!umaczenie
s!ów i blokowanie wyskakuj#cych okienek

' Mobile to szereg produktów mobilnych, m.in. wy-
szukiwarka, Gmail, Maps for Mobile i Mobile News,
dzi"ki którym u%ytkownicy mog# wyszukiwa&
informacje równie% w podró%y

' Kalendarz Google umo%liwia przegl#danie planów
zaj"& znajomych i rodziny w kontek$cie w!asnego
terminarza, szybkie dodawania wydarze( z wia-
domo$ci Gmail i innych interesuj#cych wydarze(
znalezionych w Internecie

Innowacje i promocje 
Google zawdzi"cza sukces zaletom swojego pro-
duktu, rosn#cej renomie, skali dzia!alno$ci i s!awie
uzyskanej dzi"ki rekomendacjom i entuzjazmowi
u%ytkowników. Z technicznego punktu widzenia
Google zawsze wyprzedza! swoj# bran%". Kiedy inni
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Misj# Google jest uporz#dkowanie $wiatowych zasobów informacji, tak by sta!y si" one
powszechnie dost"pne i u%yteczne. )wiatowy lider technologiczny, zarz#dzaj#cy najwi"kszym
na $wiecie indeksem stron internetowych i ich zawarto$ci# oraz bezp!atnie udost"pniaj#cy
informacje ka%demu, kto ma po!#czenie z Internetem – zachowuje idealizm i wiar" za!o%ycieli
w demokratyzacj" informacji. 
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zak!adali, "e du"e serwery s# najszybszym sposobem
obs!ugi ogromnych ilo$ci danych, Google przetar!
nowy szlak, odkrywaj#c, "e szybsze s# komputery
po!#czone w sie%. Kiedy konkurencja pogodzi!a si&
z pozornymi ograniczeniami szybko$ci na!o"onymi
przez algorytmy wyszukiwania, Google napisa!
nowe algorytmy, które udowodni!y brak ogranicze'.
Wspó!za!o"yciel Google, Sergey Brin widzi wr&cz
nieograniczone mo"liwo$ci innowacji. – Na razie
zebrali$my dopiero owoce z najni"szych ga!&zi,
ale ju" budujemy drabiny i si&gamy po te wi&ksze,
wisz#ce wy"ej – przekonuje.

Google jest obecnie komercyjn#, dochodow#
spó!k#, która pozosta!a wierna zasadom le"#cym
u jej pocz#tków. Jej interfejs i sposób korzystania
z serwisu s# wolne od informacji reklamowych.
Reklama jest kierowana bardzo starannie, tak by
trafia!a do w!a$ciwych odbiorców. Z tego w!a$nie
powodu Google nie dopuszcza irytuj#cych og!osze',
jak natr&tnie wyskakuj#ce okienka (pop-ups). Ponad
400 tys. reklamodawców korzysta z programu
Google AdWords, by promowa% swoje produkty
i us!ugi w sieci za pomoc# ukierunkowanej reklamy.
Ponadto tysi#ce zarz#dzaj#cych witrynami interne-
towymi wykorzystuje program Google AdSense,
by dostarcza% og!oszenia reklamowe maj#ce zwi#-
zek z tre$ci# ich witryn, zwi&kszaj#c w ten sposób

swoje mo"liwo$ci generowania przychodów
i czyni#c korzystanie z ich witryny przyjemniejszym
dla u"ytkowników. Google buduje równie" syste-
my pozwalaj#ce umieszcza% reklamy w telefonach
komórkowych, publikacjach drukowanych,
programach radiowych i telewizyjnych.

Kontekst rynkowy 
Liczba u"ytkowników Internetu w Polsce powy"ej
15. lat wzros!a trzykrotnie od 2001 r. i obecnie si&ga
11,4 mln, co oznacza, "e 38 proc. ludno$ci Polski
ma obecnie dost&p do sieci (NetTrack Research,
SMG/KRC, Millward Brown Company).

W sieci szuka si& g!ównie informacji o produktach
i us!ugach, przy czym 88 proc. u"ytkowników
korzysta z wyszukiwarek jako podstawowego (ród!a
informacji. Wyszukiwanie w Internecie lokalnych
us!ug i informacji jest najcz&stsz# czynno$ci# w sieci
dla 79 proc. polskich internautów. Ponadto 90 proc.
u"ytkowników deklaruje, "e informacje uzyskane
dzi&ki wyszukiwarkom maj# du"y wp!yw na ich
decyzje o zakupach (Google/Benchmark Survey,
Gemius AdHoc, XII 2005).

Zasi&g 82,24 proc. i 10 474 869 u"ytkowników
daje wyszukiwarce Google pierwsze miejsce na
li$cie 10 najpopularniejszych wyszukiwarek w Polsce
(Megapanel PBI/Gemius, IX 2006).

Osi!gni"cia i perspektywy na przysz#o$% 
Google konsekwentnie d#"y do innowacji i usuwania
ogranicze' istniej#cych technologii. Jak dot#d
podstaw# dzia!alno$ci jest wyszukiwarka internetowa,
która systematycznie zwi&ksza udzia! w rynku
(we wrze$niu 2006 r. 50 proc. wszystkich wyszukiwa'
w Internecie odby!o si& przy u"yciu Google), cho%
grafika i film coraz cz&$ciej zast&puj# dominuj#c#
wcze$niej form& tekstow#. Google planuje te"
sprzeda" technologii umo"liwiaj#cych przeszukiwanie
wewn&trznych sieci korporacyjnych oraz wprowadza
nowe us!ugi pozwalaj#ce przedsi&biorstwom korzy-
sta% z poczty elektronicznej, edytowa% teksty i wyko-
nywa% inne zadania wy!#cznie w stworzonej przez
ni# sieci, bez u"ycia w!asnych systemów kompute-
rowych. By w pe!ni poj#%, czym jest Google, warto
zrozumie% wszystkie sposoby, na jakie firma pomaga
przedefiniowa% postrzeganie Internetu przez osoby
prywatne, spó!ki i ekspertów technologicznych. 

Google to marka uznana i wielokrotnie nagradzana
(http://www. google. com/press/awards. html),
m.in. ostatnio przez „Forbes Magazine” w rankingu
The Best Web-Based Computer Applications for
Small Business (najlepsze aplikacje dla ma!ych firm
w Internecie: Google Calendar, Google Spreadsheets,
Gmail, najlepszy manager informacji Google
Notebook) oraz w rankingach Time Magazine’s 50
Coolest Websites i Time Magazine’s 25 Sites
We Can’t Live Without (25 witryn internetowych,
bez których nie mo"na "y%). 

39SUPERBRANDS POLSKA

1995
Larry Page i Sergey Brin,
za!o"yciele Google,
spotykaj# si$ na
Stanford University

1996 
Larry i Sergey pracuj#
razem nad
wyszukiwark# zwan#
BackRub

1998 
Google odpowiada
ju" na 10 tys. zapyta%
ka"dego dnia; powstaje
spó!ka Google Inc.,
której siedziba mie&ci
si$ w gara"u przyjaciela

1999
Google uzyskuje
finansowanie
w wysoko&ci 25 mln dol.
od dwóch wiod#cych
spó!ek venture capital
w Silicon Valley

2000 
Spó!ka przenosi si$
do Googlepleksu
w Mountain View
w Kalifornii,
a w czerwcu wraz
z wprowadzeniem
indeksu miliarda stron
staje si$ najwi$ksz#
wyszukiwark#
na &wiecie

2004 
Google sk!ada wniosek
do Komisji Papierów
Warto&ciowych i Gie!d
o pierwsz# ofert$
publiczn#,
w pa'dzierniku og!asza
po raz pierwszy swoje
wyniki kwartalne jako
spó!ka publiczna
z przychodami
w wysoko&ci 
805,9 mln dol.

2005 
Roczne przychody
Google osi#gaj#
wysoko&( 6,139 mld dol.
– wzrost o 92,5 proc.
w stosunku 
do roku 2004

2006 
Za!o"enie Google
Polska i otwarcie biura
w Warszawie

& „Googol” to termin matematyczny
oznaczaj!cy 1 ze 100 zerami. Twórc! tego
terminu jest Milton Sirotta, siostrzeniec
ameryka'skiego matematyka Edwarda Kasnera 

& Interfejs Google’a jest obecnie dost"pny
w ponad stu j"zykach, od alba'skiego
po mongolski i zulu

& Dla prawdziwych fanów: w sklepie
Google’a mo(na kupi% wszelkiego rodzaju
zabawne i por"czne akcesoria Google’a,
od koszulek po lampy lawowe i krzes#a typu
bean bag (www.googlestore.com)

& Google jest trzecim co do wielko$ci
aktywem sieciowym na $wiecie, odwiedzanym
przez 451 mln osób miesi"cznie 
(comScore Networks, I 2006)

& Google nie pozwala na jakiekolwiek
wyskakuj!ce okienka (pop-ups) na swojej
stronie

To, czego nie wiedzia#e$

(pop-ups)

bean bag
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niedziela, 16 grudnia 12


