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O

káadka, czyli „publiczne opakowanie zawartoĞci pisma”, jest pierwszym elementem kontaktu nabywcy z magazynem ilustrowanym1. W publikacjach naukowych i branĪowych podkreĞla siĊ jej znaczenie dla odbiorców,
instytucji medialnych i reklamodawców2. To
dziĊki niej czytelnicy zwracają uwagĊ na czasopisma, przeglądają je i kupują3.
Okáadki moĪna podzieliü na drukowane
i elektroniczne, a takĪe zewnĊtrzne (frontową
i czwartą) oraz wewnĊtrzne (drugą i trzecią),
przy czym frontowa nawiązuje do treĞci, a pozostaáe są noĞnikami reklam4. Peánią one zadania informacyjno-promocyjne (informują o zawartoĞci wydania, a zarazem kreują markĊ magazynu, są teĪ podmiotem i przedmiotem jego
promocji); Þnansowe (np. jako noĞniki páatnej
reklamy); ideologiczne (kulturotwórcze i edukacyjne); relacyjne (komunikacyjne i rozrywkowe); ochronne (zabezpieczają treĞü) i inno-
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wacyjne (modernizują magazyn, wprowadzając
nowe rozwiązania projektowe i techniczne)5.
Wszystkie funkcje podnoszą konkurencyjnoĞü
magazynu, wspierają go w walce o odbiorcĊ
i reklamodawcĊ. Są teĪ gwarancją jego zmiennoĞci (np. tematy okáadkowe), jak i stabilnoĞci
(np. staáe umiejscowienie logo lub ceny egzemplarzowej)6.
Mimo znaczenia okáadek dla branĪy prasowej, literatura im poĞwiĊcona jest skromna,
(szczególnie w Polsce)7. Mając to na wzglĊdzie,
autorka podjĊáa próbĊ zbadania tego tematu.
Niniejszy tekst jest czĊĞcią cyklu analizującego problematykĊ frontowych stron w magazynach ilustrowanych. WĞród juĪ podjĊtych
wątków znajdują siĊ m.in. relacje miĊdzy preferencjami czytelniczymi a rodzajem okáadek;
zadania okáadek; reakcje odbiorców na okáadki i e-okáadki; budowa okáadek; rola i wpáyw
tematów okáadkowych na zakup mediów;
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okáadka jako opakowanie produktu medialnego
oraz multiplatformy wydawnicze8 analizowane
przez pryzmat modelu adaptacyjnego mediów9.
W ostatnim z wymienionych tekstów autorka
wzmiankuje o innowacyjnych okáadkach magazynu „Empire” wpisujących siĊ w model
adaptacyjny i multiplatformowoĞü10. Wątek ten
rozwija teraz, za gáówne cele opracowania uznając: 1) omówienie zakresu i rodzaju innowacji
wydawniczych w kontekĞcie okáadek magazynu
„Empire”; 2) sprecyzowanie pojĊcia „okáadka
innowacyjna” w oparciu o przykáady rynkowe.
Teza dla tekstu brzmi nastĊpująco: „Empire”
jest przykáadem medium stosującego zróĪnicowane innowacje okáadkowe, bĊdące elementem
marketingu wydawniczego powadzonego przez
Bauer Consumer Media Ltd na rzecz tej marki.
Autorka dokonuje analizy danych zastanych,
a nastĊpnie przeprowadza studium przypadku dla
okáadek drukowanego „Empire” z lat 2012–2017,
dystrybuowanego drogą sprzedaĪy egzemplarzowej i prenumeraty (uwzglĊdniono ją ze wzglĊdu
na tzw. subscriber’s cover, czyli okáadki przygotowane wyáącznie dla prenumeratorów)11.

Innowacje – przegląd deÞnicji
i klasyÞkacji
Zdaniem Josepha Schumpetera za innowacjĊ
uznaje siĊ nowe rynki, towary lub ich gatunki,
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metody produkcji, Ĩródáa surowców i przeprowadzenie organizacji przemysáu12. Jest to podejĞcie klasyczne i techniczne. Po latach Philip
Kotler i Fernando Trias de Bres wskazują, by
na innowacje patrzeü nie tylko przez pryzmat
technologii i dziaáów badawczo-rozwojowych,
lecz uwzglĊdniaü w nich czynnik ludzki. Wszak
„prawdziwe innowacje (…) muszą zyskaü akceptacjĊ koĔcowego odbiorcy, który podjąá wysiáek przejĞcia z dotychczasowego produktu na
nowy” po to, by osiągnąü „wyraĨną i znaczną
korzyĞü13”.
Wojciech Werpachowski opisuje je jako
rozmyĞlnie zaprojektowane zmiany produktów,
metod wytwarzania i organizacji pracy14, zaĞ
Teresa Bal-WoĨniak dodaje, Īe charakteryzują
siĊ one „sumą korzyĞci w róĪnych obszarach
bytu ludzkiego, w wymiarze jednostkowym
i spoáecznym”15. Stefan Marcinak utrzymuje,
Īe innowacją jest to, co twórczo zmienia status quo systemu spoáecznego, gospodarczego,
technicznego i przyrody16. Wedáug Petera Ferdinanda Druckera innowacja „polega na celowym i zorganizowanym poszukiwaniu zmian”,
stając siĊ narzĊdziem przedsiĊbiorców, dziĊki
któremu podejmują nową dziaáalnoĞü lub oferują nowe usáugi17.
Innowacje, skáadające siĊ na proces innowacyjnoĞci18, podlegają systematyzacji. Kate-
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gorii podziaáu jest wiele (np. Wáadysáaw Janasz
i Katarzyna Kozioá podają ich prawie dwadzieĞcia19), lecz jedną z waĪniejszych (wedáug niej
mierzy siĊ innowacyjnoĞü w paĔstwach UE
i OECD) zawiera podrĊcznik „Oslo Manual”20.
Pojawia siĊ tam rozróĪnienie na innowacje:
1. Technologiczne – wdroĪenie nowego lub
ulepszonego procesu albo produktu, co wiąĪe siĊ z udoskonaleniem ich wáaĞciwoĞci.
Innowacja wpáywa na parametry towaru,
koszty jego wytworzenia i zuĪycie materiaáów. WyróĪnia siĊ trzy stopnie nowoĞci:
na skalĊ Ğwiatową (absolutne); krajową lub
branĪową; tylko dla przedsiĊbiorstwa (imitacyjne)21.
2. Nietechnologiczne – innowacje niezwiązane z wprowadzaniem nowych lub zmodyÞkowanych produktów albo procesów. Tu
moĪna wyróĪniü:
a) organizacyjno-menadĪerskie – dotyczą
struktur organizacyjnych, koncepcji zarządzania, strategii rynkowych;
b) marketingowe – odnoszą siĊ do mieszanki marketingowej (np. opakowania,
dystrybucji, promocji, ceny)22.
Zygmunt Kurek wymienia innowacjĊ produktową (towar jest nowy, zaspokaja nowe potrzeby lub zmieniá wartoĞci uĪytkowe); procesową
(przez nowe lub udoskonalone metody produk-
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cji i dystrybucji dostarcza siĊ klientom nowych
wartoĞci); marketingową i organizacyjną (nowe
relacje z otoczeniem lub metody pracy w organizacji)23. Joe Tidd, John Bessant, Keith Pavitt
wspominają o „czterech P” innowacji: produktowej; procesowej (kreacja i dystrybucja);
pozycji (sposób wprowadzania produktów lub
usáug na rynek); paradygmatu (koncepcja funkcjonowania organizacji)24.
Kotler i de Gres wymieniają cechy udanego
wdroĪenia innowacji. Są to wedáug nich: prostota, wywoáanie zaskoczenia odbiorców; konkretnoĞü (praktyczne zastosowanie innowacji);
wiarygodnoĞü i opowieĞci (storytelling o innowacyjnoĞci)25. Drucker dodaje, Īe warunkiem
powodzenia jest nie tylko wiedza, kreatywnoĞü,
praca, lecz „skupienie uwagi na rynku i inspirowanie siĊ nim26. Wówczas nowoĞü moĪe ulec
dyfuzji, deÞniowanej przez Józefa Penca jako
„proces rozprzestrzeniania i upowszechniania
(…), wystĊpujący, gdy po pierwszym udanym
zastosowaniu nowego rozwiązania (…) nastĊpuje jego przyswojenie przez innych”27.

Szerokie i wąskie innowacje
w branĪy magazynów drukowanych
Kryzys prasy drukowanej jest faktem i oznacza
spadające czytelnictwo, niĪszą sprzedaĪ egzemplarzową i mniejszy udziaá w rynku reklamy28.
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Decyzja wydawców, by rozwijaü obecnoĞü
w sieci, nie budzi wiĊc wątpliwoĞci. Niestety,
sukces internetowej postaci pism nie jest jednoznaczny (mimo wzrostu liczby odwiedzin stron
www, sprzedaĪy e-wydaĔ i ruchu w social mediach29). Rzecznik Þrmy Kolporter SA stwierdziá niegdyĞ, Īe „cyfryzacja mediów nie powinna zagraĪaü tradycyjnej prasie (…) wszystko
pokazuje na to, Īe proces ten postĊpuje powoli
i po okresie zacháyĞniĊcia siĊ widaü, Īe bĊdzie
on trwaá latami”30. Nie wolno wiĊc deprecjonowaü czasopism wydawanych tradycyjnie. Ich
zalety wymienia Scott McDonald, wskazując
m.in. na to, Īe odbiorcy nadal chĊtniej siĊgają
po wydania drukowane i mocniej angaĪują siĊ
w ich zawartoĞü, co skutkuje lepszym zrozumieniem i zapamiĊtywalnoĞcią czytanych treĞci31. Christian Kallenberg utrzymuje, Īe magazyny przyciągają konsumentów ze wzglĊdu na
doĞwiadczenia sensualne, trwaáoĞü, wiarygodnoĞü i okáadki32. Nie bez znaczenia pozostaje
papier, bĊdący „unikatową cechą magazynów
(…)”, mogącą wpáywaü na konsumentów nawet w dobie powszechnej cyfryzacji33.
Wobec takiego stanu rzeczy wydawcy muszą walczyü o stabilizacjĊ pozycji rynkowej,
m.in. przez wdraĪanie innowacji. W przypadku
mediów moĪna ją obserwowaü w ujĊciu szerokim, odnoszącym siĊ do organizacji medialnych (koncepcji zarządzania, reorganizowania
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produkcji, dystrybucji, wyceny, promocji) i wąskim, gdy zachodzą w obrĊbie pojedynczych
produktów (a nawet ich elementów, np. okáadek). Wszak Kotler i de Gres twierdzą, Īe innowacyjnoĞü to teĪ „kreowanie w Þrmie kultury,
która pozwala tworzyü i kierowaü na rynek ciągáy strumieĔ mniejszych, ewolucyjnych (marginalnych) innowacji”34.
Jak wspomniano, praktyczną realizacją modelu adaptacyjnego jest multiplatforma wydawnicza. Rita Järventie-Thesleff, Johanna Moisander i Mikko Villi piszą o niej w kontekĞcie innowacyjnoĞci: „PoniewaĪ przetrwanie organizacji
medialnych wydaje siĊ byü oparte na ciągáej
i agresywnej praktyce innowacyjnej, wydawcy
rozwijają dziaáalnoĞü, nieustannie poszukując
nowych rozwiązaĔ (…)”35.
Multiplatformy dowodzą nowatorstwa mediów na poziomie generalnym, gdyĪ wpáywają
na kaĪdy element mieszanki marketingowej,
czyli:
1. Produkt – jego zawartoĞü musi byü dopasowana do specyÞki licznych noĞników (np.
magazynu, e-magazynu, proÞlów spoáecznoĞciowych, strony www, podcastów, radia
internetowego, TV internetowej, aplikacji).
2. DystrybucjĊ – rozpowszechnianie odpowiada potrzebom odbiorców, przyjmując postaü
drukowaną i cyfrową, egzemplarzową i prenumeratalną, krajową i zagraniczną, archi-
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walną i bieĪącą, papierową i multimedialną
(oraz na aplikacjach i w social mediach).
3. CenĊ – koszt zakupu mediów jest wielokanaáowy i wiąĪe siĊ z dystrybucją (np. wydania drukowane są droĪsze od e-wydaĔ,
a prenumerata – od e-prenumeraty). Wliczyü tu teĪ trzeba ceny biletów na imprezy
i wszystkie kwoty ujĊte w cennikach reklamowych (koszt instytucjonalny)36.
4. PromocjĊ – dziaáania komunikacyjne przenikają siĊ i wspierają kaĪdy komponent
marki. Sieü powiązaĔ miĊdzy elementami
multiplatformy wzmacnia jej potencjaá autopromocyjny i umoĪliwia prowadzenie
opowieĞci transmedialnych.
Aby dokáadniej okreĞliü zakres innowacji
w branĪy wydawniczej, posáuĪono siĊ podziaáem z podrĊcznika „Oslo Manual” (tabela 1.).
DziĊki temu okazaáo siĊ, Īe wiĊkszoĞü innowacji wystĊpuje jednoczeĞnie w kilku obszarach,
np. w kategorii technologicznej i nietechnologicznej albo ujĊciu szerokim (multiplatformy)
i wąskim (konkretne produkty lub elementy
produktów, np. okáadki). Same okáadki najáatwiej przyporządkowaü do kategorii:
1. Nietechnologicznej marketingowej – bo
odnoszą siĊ do opakowania produktu, dystrybucji (gdy wyjątkową okáadkĊ ma czĊĞü
nakáadu), ceny (gdy wydanie z taką okáadką
jest droĪsze) i promocji.
2. Technologicznej – gdy okáadka (np. 3D, animowana) wymaga innego procesu produkcyjnego, co zwiĊksza koszty wytworzenia
wydania.
SáusznoĞü ulokowania multiplatform i okáadek
w obszarze innowacyjnoĞci potwierdza Inno-
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vation in media magazines. 2016–2017 World
Report, w którym do nowatorskich dziaáaĔ
w branĪy zalicza siĊ np. proinnowacyjną kulturĊ organizacji; mikropáatnoĞci, dystrybucjĊ
zawartoĞci na róĪnych noĞnikach mobilnych,
produkcjĊ treĞci wideo na urządzenia mobilne
i zaskakujące okáadki tradycyjnych magazynów
ilustrowanych37.
Biorąc pod uwagĊ powyĪsze rozwaĪania,
terminy „okáadka innowacyjna” lub „innowacja
okáadkowa” moĪna rozumieü jako wszelakie
nowatorskie lub upowszechniane na zasadzie
dyfuzji rozwiązania technologiczne i nietechnologiczne marketingowe, rynkowe i produktowe, wdraĪane w strony frontowe drukowanych
magazynów ilustrowanych. Innymi sáowy – są
to okáadki, które wychodzą poza tradycyjne
pojmowanie tworzywo, jakim jest papier.

Okáadki „Empire” jako wąska
innowacja w magazynie
drukowanym
Magazyn „Empire” – informacje podstawowe
„Empire” jest marką medialną związaną z Þlmem i rozrywką, a wydawca okreĞla ją jako
„najbardziej wpáywową” w branĪy38. Jej odbiorcami są mĊĪczyĨni (ok. 75 proc. uĪytkowników), ludzie máodzi (18–40 lat), wyksztaáceni i pracujący. To multiplatforma wydawnicza,
na którą skáadają siĊ: magazyn drukowany,
e-magazyn, strona internetowa, podcasty, eventy i social media39. Komponenty te tworzą globalny ekosystem marki o áącznym zasiĊgu 3 milionów odbiorców40. Zarządzanie nim wymaga
precyzyjnej strategii dziaáania, której podstawą
jest troska o koherentnoĞü elementów; przepáyw
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Przykáady

Zakres

Rezygnacja z druku i przejĞcie na cyfrową dziaáalnoĞü Gáównie multiplatformy, poniewaĪ szeroki zakres innowacji daje imwydawniczą.
puls do zmian na rynkach globalnych i lokalnych.
Zmiany te ingerują jednak w parametry towaru, jego koszty i zuĪycie
materiaáów. A skoro inne parametry produktu wiąĪą siĊ z jego dystryWdroĪenie Ğwiatowych rozwiązaĔ na rynki krajowe. bucją i wyceną, to taką innowacjĊ naleĪy zaliczyü równieĪ do zakresu
wąskiego (i przy okazji nietechnologicznego marketingowego).

Obserwowanie konkurencji stymuluje innowacyjnoĞü
u obserwatorów.
Reorganizacja redakcji „Elle UK” w 2014 r. Jej
elementy to m.in.: brak biurek przypisanych do
konkretnych osób; „Fashion Cupboard” (dĨwiĊkoszczelne pomieszczenie, w którym odbywają siĊ sesje
zdjĊciowe, potem publikowane na multiplatformie);
technologizacja biura (praca z Bluetooth i AirPlay,
stream wyników Google Analytics dla Elleuk.com,
wyĞwietlany od razu na ekranach TV)*.
DziaáalnoĞü w innych kategoriach mediów, np.
„People” wraz z „Entertainment Weekly” prowadzi
PeopleTV**.
Np. kawiarnia Condé Nast w Nowym Jorku.

Multiplatformy, bo innowacje polegają na dopasowaniu prac redakcyjnych do nowej rzeczywistoĞci medialnej. Wymaga siĊ tu podejĞcia
kompleksowego (zarządzanie pracownikami, produkcją, treĞcią), ale
i wąskiego (efekt prac zespoáu ma przeáoĪyü siĊ na Þnalny produkt).
Prowadzi to do zmian w strukturze produktu (innowacje technologiczne), a zarazem unowoczeĞnia wizerunek (innowacje marketingowe).
JeĞli innowacja jest wáączona na multiplatformĊ i wystĊpuje pod
wspólną marką, to ma charakter szeroki. JednoczeĞnie wymaga nowego podejĞcia marketingowego (inna forma dystrybucji, wiĊkszy
potencjaá promocyjny), wiĊc innowacje są technologiczne i marketingowe.
Innowacja szeroka, ze wzglĊdu na rozbudowĊ multiplatformy. Nie
odnosi siĊ do innowacji wąskiej, bo dotyczy produktów spoza asortymentu medialnego.
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Nietechnologiczne

nowe
dla organizacji

Technologiczne

Podziaá
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Tabela 1. Zakres innowacji w branĪy wydawniczej

Przykáady

Zakres

Innowacja wiąĪe siĊ z ujĊciem wąskim, bo bazuje na dobru medialnym.
Niektóre okáadki wymagają jednak sprzĊtu do VR: wówczas zmienia
siĊ technika i koszt ich produkcji, a wtedy innowacje przyjmują postaü technologiczną.
Innowacja odnosi siĊ ujĊcia wąskiego (gdy dotyczy jednego produktu) lub szerokiego (gdy odnosi siĊ do multiplatformy). Ma teĪ postaü
organizacyjno-menadĪerską (sprzedaĪ bezpoĞrednia e-wydaĔ) i technologiczną (inny koszt i logistyka dystrybucji).
Polityka cenowa oparta na wielokanaáowej dystrybu- Jak wyĪej: innowacja odnosi siĊ ujĊcia wąskiego i szerokiego. WiąĪe
cji.
siĊ teĪ z zarządzaniem produktem (innowacja organizacyjno-menadĪerska) i kosztem jego wytworzenia. Z tego wzglĊdu zalicza siĊ ją
do innowacji technologicznej.
Promocja prowadzona na wszystkich noĞnikach mul- Innowacja odnosi siĊ ujĊcia wąskiego, ale pozostaje czĊĞcią multitiplatformy.
platformy. Zmienia proces zarządczy ze wzglĊdu na wielokanaáowy
przepáyw treĞci promocyjnych: innowacja ma wiĊc charakter organizacyjno-menadĪerski. JednoczeĞnie nie wpáywa na parametry techniczne produktu czy zuĪycie materiaáów – nie moĪna jej wiĊc uznaü
za innowacjĊ technologiczną.

marketingowe

Nietechnologiczne

Np. udoskonalone okáadki magazynów (drukowane
i cyfrowe) lub okáadki z niezwykáą treĞcią; innowacyjne z powodu przeáamania tabu (np. „Esquire”
z 1968 r., z Muhammedem Alim pozującym na wzór
Ğw. Sebastiana z obrazu Francesco Botticiniego.
Model dystrybucji wielokanaáowej.

ħródáo: opracowanie wáasne
*
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L. Cany, Elle 360 in action, http://www.hearst.com/newsroom/elle-360-in-action [dostĊp: 28.11.2017].
S. Ember, M.M. Grynbaum, The not-so-glossy future of magazines, https://www.nytimes.com/2017/09/23/ [dostĊp: 28.11.2017].
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treĞci miĊdzy nimi i wspólne aktywnoĞci autopromocyjne. Terri White, redaktor naczelna
„Empire”, ujmuje to tak: „Nieustannie pracujemy nad spójnym przekazem – wypowiadaniem siĊ we wáaĞciwym miejscu we wáaĞciwy
dla niego sposób na wáaĞciwiej platformie i we
wáaĞciwym czasie”41. Fundamentem i „sercem
marki” jest magazyn drukowany42, który zadebiutowaá na rynku w 1989 r. (od 2007 r. wydaje
go Bauer Consumer Media Ltd.).
Audit Bureau of Circulations Ltd (ABC)43
podaje, Īe Ğredni nakáad pisma w okresie od
1 lipca do 31 grudnia 2016 r. dla szeĞciu wydaĔ wyniósá 123 004 egzemplarzy, z czego
ok. 90 proc. stanowiá druk (e-wydania – ok.
10 proc.). Na terenie Wielkiej Brytanii rozpowszechniono 86 proc. egzemplarzy, a poza
nią – 14 proc. Magazyn jest chĊtnie kupowany w prenumeracie:
• na ok. 112 500 kupionych, drukowanych
egzemplarzy pisma, ok. 46 700 rozeszáo siĊ
w subskrypcji;
• na ok. 10 500 kupionych, elektronicznych
egzemplarzy, w subskrypcji rozpowszechniono ok. 7 80044.
Z kolei wedáug National Readership Survey
(NRS)45, w rankingu NRS Print dla miesiĊczników (za okres czerwiec 2016–lipiec 2017 r.),
„Empire” znalazáo siĊ na czwartej pozycji. Czytanie go potwierdziáo 608 000 osób (ok. 57 proc.
to respondenci w przedziale 15–34 lata, a ok.
33 proc. – w wieku 35+)46.
Drukowana postaü „Empire” wyróĪnia siĊ
na rynku nastĊpującymi cechami:

41
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• publikuje materiaáy na wyáącznoĞü oraz
wáasne, ekskluzywne sesje zdjĊciowe i wywiady;
• prowadzi plebiscyty na temat branĪy (zestawienia pt. „50 najgorszych Þlmów wszech
czasów” lub „100 najlepszych Þlmów
wszech czasów”);
• zaprasza do koordynacji prac redakcji reĪyserów, np. Stevena Spielberga (czerwiec
2009 r.) i Sama Mendesa (listopad 2015 r.);
• publikuje specjalne wydania (np. w 2017 r.
„Empire: 101 Classic Scenes”);
• dba o innowacyjnoĞü okáadek bĊdących
jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów marki”47.
Studium przypadku – analiza iloĞciowa
Dobór próby badawczej
Do analizy wybrano okáadki magazynu drukowanego ze sprzedaĪy egzemplarzowej (SE)
i prenumeratalnej (SP). Gáównym celem byáo
zbadanie skali i rodzajów innowacji okáadkowych. Skoncentrowano siĊ na aspektach
technicznych, zaĞ treĞü i budowa okáadek, np.
ekspozycja logo, znalazáy siĊ poza zainteresowaniami autorki.
Analiza dotyczyáa wydaĔ z lat 2012–2017.
Powinno to oznaczaü, Īe próbka badawcza
bĊdzie liczyáa 72 okáadki miesiĊcznika. Tymczasem byáo ich 227, z czego 152 naleĪaáy do
SE, a 75 – do SP. Jednak nie wszystkie z nich
weszáy ostatecznie do analizy. Dla obu form
rozpowszechniania, w wydaniach z 2012 r.
(wrzesieĔ, paĨdziernik), nie wykazano inno-

M. Hogarth. Terri White, http://www.inpublishing.co.uk/kb/articles/terri_white_1703.aspx [dostĊp: 28.11.2017].
TamĪe.
43
Instytucja zajmująca siĊ pomiarem mediów drukowanych i cyfrowych, eventów i mediów spoáecznoĞciowych, por. https://www.abc.org.uk/product/5187 [dostĊp: 28.11.2017].
44
ABC, Empire: Consumer magazines. Combined total circulation certiÞcate, July to December 2016, s. 2,
https://www.abc.org.uk/CertiÞcates/48132484.pdf [dostĊp: 28.11.2017].
45
Organizacja badająca publicznoĞü mediów drukowanych w Wielkiej Brytanii, uwzglĊdniająca teĪ ich postaci cyfrowe i mobilne, por. http://www.nrs.co.uk/about-us-2/about-us/background/ [dostĊp: 28.11.2017].
46
http://www.nrs.co.uk/latest-results/nrs-print-results/general-magazines-nrsprintresults/ [dostĊp: 28.11.2017].
47
A. Jupowicz-Ginalska, Marka Empire jako przykáad…, dz. cyt.
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wacji. W związku z tym wyáączono je z próby (na tym etapie skáadaáa siĊ ona z 70 wydaĔ
i 223 okáadek: 150 – z SE i 73 – z SP). Idąc
dalej, dla trzech wydaĔ okáadek z SP nie zdobyto dowodów na ich innowacyjnoĞü, tzn.
odróĪnienia siĊ od okáadek z SE (wydania ze
stycznia 2012, maja 2012 r. i czerwca 2014 r.).
W związku z tym nie wáączono ich do analizy
innowacji w SP (wydania te pojawiáy siĊ za to
w zbiorze okáadek SE, poniewaĪ zastosowano
w nich dodatkowe rozwiązania innowacyjne).
Z kolei z analizy okáadek w SE wyáączono
32 wydania, poniewaĪ nie niosáy ze sobą Īadnych innowacji oprócz tego, Īe miaáy odmienny odpowiednik w SP (dlatego pozostawiono
je we wspólnym zbiorze wszystkich okáadek
i w grupie okáadek SP).
Finalnie wskazano trzy obszary badaĔ, gdzie
analizą objĊto:
1. Wyáącznie dla SE – 38 wydaĔ i 118 okáadek
(bez 32 wydaĔ pozbawionych innowacji).
2. Wyáącznie dla SP – 67 wydaĔ i 70 okáadek
(bez piĊciu wydaĔ, których nie zdoáano
przeanalizowaü).
3. àącznie dla obu form dystrybucji – 70 wydaĔ i 220 okáadek (150 okáadek z SE
i 70 z SP, poza tymi z wrzeĞnia i paĨdziernika 2012 r.).
W trakcie prowadzonych badaĔ okazaáo siĊ,
Īe pewne zabiegi powtarzają siĊ przy SE i SP.
Byáo to multiplikowanie okáadek dla jednego
wydania; zmiany w tworzywie okáadki (strukturze papieru, np. táoczenie, zastosowanie innej
gramatury); nadanie okáadkom nietypowego
ksztaátu (rozciĊte, wyciĊte, okáadki podwójne,
rozkáadane lub bĊdące czĊĞcią caáoĞci) i interaktywnoĞci (wideo, 3D, VR).
Innowacje okáadkowe w SE
Zakres wystĊpowania innowacji przedstawia
rysunek 1. Na jego podstawie moĪna stwierdziü, w ilu wydaniach pojawiáa siĊ konkretna
innowacja (dane nie sumują siĊ, gdyĪ w czĊĞci
wydaĔ wystĊpuje kilka innowacji: do tego autorka odniesie siĊ póĨniej).
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Rys. 1. Liczba wydaĔ z daną innowacją – SE
ħródáo: opracowanie wáasne

NajczĊĞciej wykorzystywaną techniką byáa
multiplikacja okáadek. Warto dodaü, Īe 25 wydaĔ magazynu wygenerowaáo 105 róĪnych
stron frontowych (pozostaáe wydania miaáy
jedną okáadkĊ, ale siĊgaáy po inną innowacjĊ).
Z kolei w 12 numerach strony frontowe przyjĊáy nietypowy format, tzn. szeĞü z nich byáo
podwójnych, dwie rozcinane, dwie rozkáadane
do plakatu, a dwie stanowiáy czĊĞci caáoĞci (tzn.
moĪna byáo z nich záoĪyü plakat). OkáadkĊ interaktywną „Empire” miaáo piĊü razy: po dwa
razy jako 3D i wideo, raz jako VR.
Na wymienione innowacje moĪna spojrzeü pod kątem chronologii ich stosowania
w poszczególnych wydaniach (rys. 2). Wynikają z tego dwa wnioski: 1) od lat najczĊĞciej
stosuje siĊ multiplikowanie okáadek i operowanie ich tworzywem; 2) od 2015 r. roĞnie
popularnoĞü okáadek interaktywnych, spada
zaĞ liczba wydaĔ z okáadkami o nietypowym
formacie.
W przyjĊtym okresie badawczym 24 wydania (na 38) bazowaáy na jednej innowacji.
W pozostaáych przypadkach wydawca stosowaá
minimum dwie innowacje w wydaniu (raz siĊgnąá po piĊü). Wyniki podane w tabeli 2. pokazują, Īe wraz ze wzrostem áącznie stosowanych innowacji spada liczba eksponujących je
wydaĔ.
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Rys. 2. Chronologia innowacji okáadkowych na liczbĊ wydaĔ w danym roku – SE
ħródáo: opracowanie wáasne

Tabela 1. WspóáwystĊpowanie innowacji okáadkowych na liczbĊ wydaĔ w danym roku – SE
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1 innowacja 2 innowacje 3 innowacje 5 innowacji
4
1
1
0
5
1
0
0
3
1
0
0
4
4
0
0
4
2
2
0
4
1
0
1
24
10
3
1

ħródáo: opracowanie wáasne

Innowacje okáadkowe w SP
Ten rodzaj okáadek zawsze róĪni siĊ od okáadek z SE: na 67 analizowanych wydaĔ aĪ
52 miaáy nową stronĊ frontową, a 15 z nich
bazowaáo na okáadkach z SE (tzn. pozbawiano je, caákowicie lub w wiĊkszoĞci, czĊĞci
tekstów). Taki zabieg „Empire” praktykuje
systematycznie, niekiedy dodając jeszcze
okáadkĊ podwójną lub zaprojektowaną przez
Ğwiatowej sáawy graÞka. Przygotowanie odmiennych okáadek podnosi koszt produkcji
magazynu, lecz zaleta tego rozwiązania wydaje siĊ oczywista: trzeba ją traktowaü jako
wartoĞü dodaną dla prenumeratora. JeĞli
chodzi o inne innowacje, to wydawca sporadycznie siĊga po multiplikacjĊ (w trzech wy-

daniach), nietypowy format (jedno wydanie
z okáadką rozáoĪoną, dwa – z rozciĊtą) i zmiany w tworzywie (piĊü wydaĔ).
Z chronologii stosowania innowacji okáadkowych (rys. 3.) wynika, Īe dominującą techniką jest opracowanie nowych projektów (kosztem okáadek zmodyÞkowanych, które w 2016 r.
przestaáy siĊ ukazywaü). Pozostaáe zabiegi wydawca stosuje rzadko.
WiĊkszoĞü innowacji z SP jest pojedyncza
(miaáo ją 57 na 67 wydaĔ). W pozostaáych przypadkach wydawca siĊgaá po minimum dwie innowacje. Tabela 3. pokazuje, Īe wraz ze wzrostem równoczeĞnie stosowanych innowacji spada liczba wydaĔ, które je eksponują.
Tabela 2. WspóáwystĊpowanie innowacji okáadkowych na liczbĊ wydaĔ w danym roku – SP
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1 innowacja
8
8
10
10
12
9
57

2 innowacje
0
1
1
1
0
3
6

ħródáo: opracowanie wáasne

3 innowacje
0
3
0
1
0
0
4
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Rys. 3. Chronologia innowacji okáadkowych na liczbĊ wydaĔ w danym roku – SP
ħródáo: opracowanie wáasne

Analiza áączna dla SE i SP
Innowacyjne rozwiązania okáadkowe pojawiają
siĊ w kaĪdym analizowanym wydaniu „Empire”, przy czym zakresy ich stosowania róĪnią
siĊ w zaleĪnoĞci od SE i SP. W wydaniach SP
stosowano okáadki unikatowe, „kolekcjonerskie”, inne od tych ze SE. Z drugiej strony,
w okáadkach SE wydawca zastosowaá wiele zabiegów, które w prenumeracie nie wystĊpowaáy
w ogóle.
Biorąc pod uwagĊ ujĊcie chronologiczne,
moĪna potwierdziü spostrzeĪenia o rosnącej dominacji nowych projektów okáadek dla wydaĔ
SP; powolnym spadku okáadek o nietypowym
formacie i wzroĞcie liczby magazynów operujących tworzywem okáadki i interaktywnoĞcią.
Okazuje siĊ teĪ, Īe 50 proc. wydaĔ „Empire”
(áącznie dla SP i SE) bazowaáo na jednej innowacji (gáównie w SP), zaĞ ze wzrostem równoczeĞnie stosowanych innowacji spadaáa liczba
wydaĔ, które je eksponują (co moĪe siĊ wiązaü
z rosnącym kosztem produkcji).
Jak widaü, wydawca – dobierając róĪne innowacje do sposobu rozpowszechniania tytuáu – staraá siĊ uatrakcyjniü magazyn zarówno
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w postaci SE, jak i SP. Wprowadzając konkretne rozwiązania dla dystrybucji sprzedaĪowej
i prenumeratalnej, zachĊcaá odbiorców do korzystania ze wszystkich postaci pisma.
MoĪna stwierdziü, Īe Bauer prowadzi przemyĞlaną politykĊ wdraĪania innowacji w okáadki: oferta w tym obszarze jest róĪnorodna i uzupeániająca siĊ (zresztą wydawca nakáania fanów
marki do zakupu wszystkich postaci pisma:
egzemplarzowej, prenumeratalnej i elektronicznej, gdzie jedną z korzyĞci jest zdobycie
wszystkich moĪliwych okáadek dla danego wydania48).
Innowacje w wybranych okáadkach „Empire”
– przykáady
Z racji obszernej próbki badawczej autorka
zdecydowaáa siĊ na omówienie wydaĔ, w których zastosowano powyĪej czterech innowacji
okáadkowych (wzmianki o wydaniach z ich
mniejszą liczbą naleĪy potraktowaü jako uzupeánienie opisu).
NajwiĊcej innowacji odnaleziono w „Empire” z czerwca 2017, z bohaterem Þlmu „Obcy:
przymierze”. Czytelnicy mogli zdobyü trzy

Por. https://www.greatmagazines.co.uk/empire-magazine [dostĊp: 28.11.2017].
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róĪne okáadki, przy czym jedna z nich weszáa
w skáad specjalnego magazynu kolekcjonerskiego. Byá on zafoliowany (przy czym na folii
nadrukowano napisy przypominające tekstowe
tematy okáadkowe). Po rozpakowaniu okazywaáo siĊ, Īe druga okáadka to wáaĞciwie nakáadka na pismo, którą moĪna odáączyü i zachowaü.
Wszystkie okáadki miaáy teĪ inną fakturĊ papieru: táoczoną i uwypuklającą sylwetkĊ monstrum
autorstwa Hansa Rudolfa Gigera (projekty nawiązywaáy do dzieá artysty).
Magazyn kolekcjonerski wyposaĪono
w okulary umoĪliwiające przeniesienie siĊ do
rzeczywistoĞci wirtualnej. DziĊki nim byáo
obejrzeü dwa materiaáy, m.in. wideo Alien:
Covenant in Utero, w którym Obcy oĪywaá.
DostĊp do materiaáów VR uzyskiwano po wpisaniu unikatowego kodu doáączonego do okularów. Nakáad tego wydania wynosiá 9500 egzemplarzy, z czego 2000 udostĊpniono w sprzedaĪy internetowej, zaĞ 7500 – w sieci handlowej
Sainsbury’s w Wielkiej Brytanii. WyĪsza byáa
teĪ jego cena – kosztowaá 6,99 £ (przy regularniej cenie 4,7£). TĊ okáadkĊ redaktor naczelna
jednoznacznie nazwaáa innowacyjną i kreatywną49. PublikacjĊ wydania poprzedziáy trzy informacje prasowe na temat okáadek (kaĪdą z nich
poĞwiĊcono innej stronie frontowej)50.
Bohaterem kolejnej okáadki (czerwiec 2015)
byá antagonista w Þlmie Park Jurajski. Najbardziej wyróĪniającą siĊ cechą tego projektu byá
nietypowy format. Po pierwsze, okáadka byáa
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podwójna. Strona wierzchnia nosiáa Ğlady po
pazurach, zaĞ spod rozciĊü wyzieraáo oko dinozaura. Na drugiej stronie frontowej prezentowaáa siĊ gáowa gada. Zmianie ulegá teĪ gatunek
papieru okáadek. Z kolei w magazyn SP miaá
okáadkĊ zmodyÞkowaną51.
Kilka innowacji moĪna znaleĨü wydaniu
z lipca 2017 r., w którym ogáoszono rozstrzygniĊcie plebiscytu na sto najlepszych Þlmów
wszech czasów. Okáadka wystĊpowaáa w piĊciu
róĪnych odsáonach, a na kaĪdej z nich znajdowaáo siĊ odniesienie do pozostaáych czterech
(co gáosiá napis 5 covers to collect). W SP oferowano zaĞ okáadkĊ niepowtarzalną. KaĪdą z nich
cechowaáo bogate záote zdobienie i táoczenie
papieru (ingerowano wiĊc w ich tworzywo).
DystrybucjĊ wydania poprzedziáy stosowne informacje prasowe52.
Pisząc o innowacjach, nie wolno pominąü numeru z grudnia 2016 r. Okáadka dotyczyáa Þlmu Fantastyczne zwierzĊta i gdzie je
znaleĨü (czyli kolejnej odsáony Ğwiata Joanne
K. Rowling). Wydawca zaoferowaá tu trzy strony frontowe. Jedną (oryginalną) moĪna byáo
zdobyü w prenumeracie; drugą – w sprzedaĪy
ogólnodostĊpnej; trzecią – wyáącznie w sieci Sainsbury’s. TĊ ostatnią wyprodukowano
w 5000 egzemplarzy, a pismo z nią kosztowaáo 9,99£. „Empire” zainspirowaáo siĊ równieĪ
Þkcyjnym magazynem ze Ğwiata Rowling „The
New York Ghost”. I nie chodzi tu o graÞkĊ, lecz
o multimedialnoĞü. Okáadka „Empire”, podob-

Magneticmedia, Empire magazine produces limited edition virtual reality issue in UK Þrst, https://magnetic.
media/news-views/bauer-media-s-empire-magazine-produces-limited-edition-virtual-reality-issue-in-uk-Þrst [dostĊp: 29.11.2017].
50
J. Nugent, Empire’s alien: Covenant subscriber exclusive cover revealed, https://www.empireonline.com/
movies/news/empire-alien-covenant-subscriber-exclusive-cover-revealed/ [dostĊp: 28.11.2017]; J. Nugent, Alien:
Covenant’s xenomorph stars on Empire’s latest newsstand cover, https://www.empireonline.com/movies/aliencovenant/alien-covenant-xenomorph-stars-empire-latest-newsstand-cover/ [dostĊp: 28.11.2017]; J. Nugent, Empire’s special alien: Covenant virtual reality issue revealed, https://www.empireonline.com/movies/alien-covenant/
empire-special-alien-covenant-virtual-reality-issue-revealed/ [dostĊp: 28.11.2017].
51
A. Plumb, Empire’s jurassic world covers unveiled, https://www.empireonline.com/movies/news/empirejurassic-world-covers-unveiled/ [dostĊp: 28.11.2017].
52
J. Nugent, Empire’s 100. Greatest movies subscriber cover revealed, https://www.empireonline.com/movies/godfather/empire-100-greatest-movies-subscriber-cover-revealed/ [dostĊp: 28.11.2017].

Innowacje okáadkowe w drukowanych magazynach ilustrowanych…
nie jak The New York Ghost, poruszaáa siĊ,
emitując wideo (zwiastun Þlmu i informacje
z planu zdjĊciowego). Innowacja ingerowaáa
w strukturĊ strony frontowej, którą zbudowano
z dwóch warstw kartonu i wáoĪonego miĊdzy
nie ekranu. Pod wierzchnią warstwą zamieszczono mikroczipy prowadzące do przycisków
nawigacyjnych umoĪliwiających wielokrotne
odtwarzanie materiaáu53. OkáadkĊ moĪna teĪ
byáo áadowaü za pomocą mikro USB. W informacji prasowej White podkreĞlaáa: „Uwielbiamy wprowadzaü innowacje i nieustannie przesuwaü granice (…)”54, nazywając okáadkĊ jednym
z najambitniejszych projektów wydawnictwa.
Jej publikacjĊ poprzedzono dwoma informacjami prasowymi, zamieszczonymi na stronie
„Empire” i wysáanymi do innych mediów55.
Inne wydanie magazynu (styczeĔ 2016 r.)
poĞwiĊcono siódmej czĊĞci Gwiezdnych wojen. Oprócz specjalnej strony frontowej dla
SP, zaoferowano szeĞü róĪnych okáadek w SE.
Przygotowano je w trójwymiarowej technologii
soczewkowej (ang. lenticular 3D technology)56.
ProdukcjĊ cechowaáa wysoka jakoĞü – czytelnik faktycznie odnosiá wraĪenie, Īe bohaterowie siĊ poruszają. Okáadki te byáy grubsze niĪ
zazwyczaj, zmieniáa siĊ teĪ ich faktura. Za to
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wydanie trzeba byáo zapáaciü wiĊcej niĪ zwykle
(5,5£). Dodatkowo do czĊĞci nakáadu (4500 egzemplarzy) doáączono ÞgurkĊ bohatera (moĪna
ją byáo zdobyü tylko w Sainsbury’s za 11,99£).
PublikacjĊ poprzedzono stosownymi informacjami prasowymi57.
W okáadkach z maja 2012 (z bohaterką Þlmu Prometeusz) i paĨdziernika 2017 r. (z postaciami z Gwiezdnych wojen: ostatni Jedi58) ingerowano w tworzywo, nadając im holograÞczny
poblask59. Z kolei na „Empire” z lipca 2013 r.
pojawiá siĊ superbohater wyróĪniający siĊ wyjątkową odpornoĞcią, którą zapewnia mu szkielet z Þkcyjnego metalu, adamantium. Wydawca
utrzymywaá, Īe do tuszu drukarskiego dodano
wáaĞnie ten skáadnik. Okáadka w SP inspirowaáa
siĊ stroną SE, ale logo magazynu zapisano po
japoĔsku (tam toczy siĊ akcja Þlmu).
„Empire” czĊsto siĊgaáo po multiplikacjĊ
okáadek w SE. Zdarzyáo siĊ, Īe pojedynczy numer miaá dziewiĊü (maj 2016 r.) i dwadzieĞcia
piĊü (marzec 2014 r.) okáadek, a kaĪda z nich
byáa elementem wiĊkszej ukáadanki. Zdobycie
wszystkich umoĪliwiaáo uáoĪenie plakatów Þlmów X-Men: Apokalipsa i X-Men: przeszáoĞü,
która nadejdzie. Oba wydania posiadaáy teĪ
wyjątkowe odsáony prenumeratalne. O tych

ABC, Empire magazine releases Þrst-ever moving, interactive cover for fantastic beasts launch http://
www.abc.net.au/news/2016-10-28/empire-magazine-releases-Þrst-ever-moving-image-cover/7973138 [dostĊp:
28.11.2017].
54
M. Briers, Empire’s moving cover for fantastic beasts and where to Þnd them is the daily prophet reincarnate, wegotthiscovered.com/movies/empires-moving-cover-for-fantastic-beasts-and-where-to-Þnd-them-is-thedaily-prophet-reincarnate/ [dostĊp: 28.11.2017].
55
Ph. de Semlyen, Special Empire fantastic beasts and where to Þnd them video cover announced, https://
www.empireonline.com/people/eddie-redmayne/empire-fantastic-beasts-Þnd-cover-video-announced/ [dostĊp:
28.11.2017]; J. Nugent Empire’s fantastic beasts limited edition video cover revealed, https://www.empireonline.
com/movies/news/empire-fantastic-beasts-limited-edition-video-cover-revealed/ [dostĊp: 28.11.2017].
56
Po raz pierwszy to rozwiązanie zastosowano w wydaniu z grudnia 2012 r., kiedy w 3D wyprodukowano piĊü
okáadek z bohaterami Þlmu „Hobbit”.
57
Bauer Consumer Media Ltd, Bauer Media’s Empire magazine partners with LucasÞlm and Hasbro for second in exclusive star wars: The force awakens series, http://www.bauermedia.co.uk/newsroom/press/bauer-medias-empire-magazine-partners-with-lucasÞlm-and-hasbro-for-second-in-exclusive-star-wars-the-force-awakensseries [dostĊp: 28.11.2017].
58
Dla prenumeraty przygotowano nową okáadkĊ magazynu.
59
J. Nugent Empire’s holographic. The last jedi newsstand cover, https://www.empireonline.com/movies/
news/empire-holographic-last-jedi-newsstand-cover-revealed/ [dostĊp: 28.11.2017].
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25 okáadkach (przygotowanych z okazji 25.
urodzin czasopisma) pisaá nawet „Forbes”,
podkreĞlając znaczenie zabiegu dla promocji
Þlmu i porównując tak wzbudzony rozgáos do
efektów, jakie osiągają zwiastuny Þlmów60.
Opisywano takĪe metodĊ ujawniania okáadek
(zaangaĪowano w to reĪysera i aktorów, którzy
27 i 28 lutego 2014 r. przedstawiali kolejne projekty na Twitterze). Temu wydarzeniu „Empire”
poĞwiĊciáo dwie informacje prasowe61.
Do promocji okáadki wydania z paĨdziernika 2013 r. w ciekawy sposób wykorzystano
social media. Na dwóch stronach frontowych
w SE i dwóch w SP widnieli bohaterowie Þlmu Thor: mroczny Ğwiat, czyli Thor i Loki.
Na Twitterze ogáoszono konkurs, w którym
internauci – oznaczając siĊ tagami #teamThor
lub #teamLoki – mieli wybraü popularniejszą
postaü. W zabawĊ zaangaĪowali siĊ aktorzy,
którzy udostĊpnili okáadki na swoich proÞlach
spoáecznoĞciowych62.
Ciekawym rozwiązaniem byáo przeobraĪenie zafoliowania w okáadkĊ pisma (lipiec
2015 r.). Na foliĊ nadrukowano stronĊ frontową
magazynu bohaterem, którego supermocą byáo
zmniejszanie siĊ – tak wiĊc po zdjĊciu folii, na
papierowej okáadce, pojawiaáa siĊ jego postaü
o rozmiarach mrówki. Prenumeratorzy otrzymywali zaĞ „Empire” z inną stroną okáadkową.
Na okáadce SP z lutego 2015 r. pojawiá siĊ
bohater Þlmu Deadpool czytający „Empire” (te
zaĞ miaáo okáadkĊ z SE, na której wystĊpowaá
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Deadpool). Tym razem to okáadka prenumeratalna otrzymaáa wiĊksze wsparcie promocyjne:
towarzyszyáa jej nie tylko informacja prasowa,
ale teĪ materiaáy wideo (bohater Þlmu zachĊcaá
w nich do zakupu magazynu)63.
Warto podkreĞliü, Īe okáadki dla prenumeratorów przyjmują niekiedy postaü komiksową. Na specjalne zamówienie tworzą je
twórcy komiksowi. Przykáadowo, dla wydania
z Þlmem Thor: Ragnarok (wrzesieĔ 2017 r.)
okáadkĊ przygotowaá Russell Dauterman,
twórca historii o nordyckim bogu, zaĞ dla numeru z listopada 2017 r. okáadkĊ z bohaterami
Ligi sprawiedliwoĞci narysowaá Jason Fabok
pracujący dla DC Comics (Þlm dotyczy tego
uniwersum).

Podsumowanie
Innowacje okáadek w magazynach ilustrowanych dotyczyáy gáównie produktu medialnego
(byá to wiĊc zakres wąski). Wskazano jednak,
Īe równoczeĞnie są one fragmentem dziaáaĔ
w obszarze szerokim, przynaleĪnym do multiplatform wydawniczych. Same innowacje
zakwaliÞkowano do kategorii nietechnologicznej (marketingowej, wpáywającej na skáadniki
marketingu mix przedsiĊbiorstw medialnych)
i technologicznej (wymagającej innego procesu
produkcyjnego i wyĪszych kosztów wytworzenia wydania).
InnowacyjnoĞü okáadek „Empire” wystĊpowaáa w skali Ğwiatowej (3D), krajowej (wideo,

S. Mendelson, ‘X-Men’. Empire magazine cover blitz is canny marketing by Fox, https://www.forbes.com/sites/scottmendelson/2014/01/28/all-of-those-x-men-days-of-future-past-empire-magazine-covers/#5758cbeb6c93
[dostĊp: 28.11.2017].
61
H. O’hara, Empire’s Þrst X-Men: Days of future past cover is here, https://www.empireonline.com/movies/
news/empire-Þrst-x-men-days-future-past-cover/ [dostĊp: 28.11.2017]; H. O’hara, Empire’s Þnal X-Men: Days of
future past cover is revealed, https://www.empireonline.com/movies/news/empire-Þnal-x-men-days-future-pastcover-revealed/ [dostĊp: 28.11.2017].
62
https://twitter.com/HiddlesPage/status/370959165767692289 [dostĊp: 28.11.2017].
63
J. Nugent, Empire’s fourth wall-breaking Deadpool subscriber cover revealed https://www.empireonline.
com/movies/news/empire-fourth-wall-breaking-deadpool-subscriber-cover-revealed/ [dostĊp: 28.11.2017]; J. Nugent, Empire’s exclusive new Deadpool cover revealed, https://www.empireonline.com/movies/news/empire-exclusive-new-deadpool-cover-revealed/ [dostĊp: 28.11.2017].

Innowacje okáadkowe w drukowanych magazynach ilustrowanych…
VR) i przedsiĊbiorczej (rozcinane, multiplikowane, prenumeratalne). Jak widaü, wydawca
nie tylko wprowadzaá wáasne innowacje, ale
równieĪ adaptowaá je na swoje potrzeby, w ten
przyczyniając siĊ sposób do dyfuzji innowacyjnoĞci w obszarze okáadek64. NaleĪy jednak
podkreĞliü, Īe o ile inne multiplatformy po innowacje okáadkowe siĊgaáy sporadycznie lub
w ograniczonym zakresie (tzn. stosując tylko
jedną innowacjĊ), o tyle „Empire” czyni to
systematycznie, co miesiąc oferując przynajmniej jedno nietypowe rozwiązanie okáadkowe. Unikatową cechą magazynu jest takĪe
operowanie reguáą niedostĊpnoĞci: niektóre
okáadki moĪna zdobyü wyáącznie po zakupie
prenumeraty, niektóre – co dotyczy nakáadów
fragmentarycznie dystrybuowanych w Salisbury’s – oferowane są w dystrybucji selektywnej (gdzie zdobycie pisma staje siĊ niemal niemoĪliwe, szczególnie, gdy mieszka siĊ poza
Wielką Brytanią).
Magazyn wpisuje siĊ w deÞnicje „okáadki
innowacyjnej” lub „innowacji okáadkowej” takĪe ze wzglĊdu na róĪne postaci i czĊstotliwoĞü
wystĊpowania innowacji: byáy to multiplikacja
okáadek, ingerowanie w ich tworzywo i format
i multimediatyzowanie.
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Udowodniono teĪ, Īe te strony wpáywają
na marketing-mix „Empire”: produkt (np. tworzywo), dystrybucjĊ (róĪne nakáady i punkty
sprzedaĪy dla wyjątkowych okáadek, okáadki
wyáącznie w SP), cenĊ (wyĪszy koszt produkcji
okáadek w 3D i VR, wyĪsze ceny egzemplarzowe takich wydaĔ) i promocjĊ: praktycznie kaĪde analizowane wydanie poprzedzaáa informacja prasowa zamieszczana na stronie pisma lub
wydawcy. Niektóre wyjątkowe numery wspierano kilkoma komunikatami PR, np. z VR czy
multiplikacją okáadek. Strony frontowe budziáy
teĪ zainteresowanie innych mediów. Nieodáączną praktyką redakcji byáo angaĪowanie mediów
spoáecznoĞciowych do promocji wydaĔ z wyjątkowymi okáadkami.
MoĪna wiĊc stwierdziü, Īe tego typu zabiegi
wpáywają na markĊ caáej multiplatformy wydawniczej, modernizują ją i stabilizują jej pozycjĊ (co
skutkuje wielomilionową publicznoĞcią, utrzymaną mimo kryzysu magazynów ilustrowanych).
MoĪna zatem pozytywnie zweryÞkowaü
tezĊ: „Empire” jest przykáadem praktycznego
zastosowania zróĪnicowanych innowacji okáadkowych pozostających istotnym elementem
marketingu wydawniczego powadzonego przez
Bauer Consumer Media Ltd.

64

Na przykáad okáadka magazynu „AnOther” z 2015 r. byáa ekranem LED-owym, który odtwarzaá Þlm i odgrywaá muzykĊ z pokazów mody; nowozelandzki „Idealog” zaproponowaá VR w okáadce w 2016 r.; multiplikacjĊ
okáadek stosowaá np. „Vogue Paris” w X.2015 r. i polska „Gala” z VII.2011 r. , a z technologii poszerzonej rzeczywistoĞci skorzystaáy „The New Yorker” z maja 2016 r., i „Elle” w listopadzie 2016 r.
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