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Streszczenie 

 

Prezentacja internetowej witryny firmowej mikro i małego przedsiębiorstwa 

pod atrakcyjną, łatwą do zapamiętania domeną www, odzwierciedlającą charakter  

i branżę przedsiębiorstwa jest często zaniedbywaną metodą kształtowania promocji 

internetowej. 700 nowych domen najwyższego rzędu, które zostaną udostępnione do 

rejestracji w 2013 i 2015 roku, pozwoli rzeszy mikro i małych przedsiębiorstw 

wyróżnić swoją ofertę w internecie, podkreślając już w domenie pierwszego rzędu 

rodzaj działalności lub lokalizację przedsiębiorstwa. Zwłaszcza TLD geograficzne  

z nazwami miast i regionów ułatwi nie tylko wybór chwytliwego hasła w domenach 

drugiego poziomu, ale także wzmocni pozycję stron w wyszukiwarkach przy 

pozycjonowaniu witryn. 
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Wprowadzenie 

 

Realia wskazują, iż 40% polskich przedsiębiorstw nie ma witryny 

internetowej
1
. Wedle badania agencji HBI Polska z 2011 roku, tylko 42% osób 

prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą promowało się w taki sposób, 

w przeciwieństwie do aż 91% spółek akcyjnych dysponujących firmową stroną 

www
2
. Domeny internetowe, pod którymi dostępne są oferty mikro i małych 

przedsiębiorstw, nierzadko wskazują, że przedsiębiorcy nie rozumieją ich 

doniosłości w kreowaniu spójnego wizerunku firmy. Analiza tych domen skłania do 

wniosku, że ich tworzeniem (wykreowaniem) rządził przypadek, a nie  świadomy 

zamysł. Taka ignorancja budzi uzasadnione zdziwienie, biorąc pod uwagę 

niezaprzeczalny fakt, że domeny internetowe mogą stać się unikatowym 

wyróżnikiem, sprzyjającym budowaniu właściwego image’u przedsiębiorstwa, który 

pozwoli zjednać sobie klientów i utrwalić ich przywiązanie do marki. 

                                                 
1 http://serwisy. gazetaprawna.pl/ msp/ artykuly/ 713983, dzis -bez -sieci -nie -ma-biznesu. 

html (25.10.2013). 
2 http://www.pit.pl/ aktualnosci -podatkowe/ 2405-40 -proc -firm- nie -ma- strony-

internetowej- 9932 (25.10.2013). 
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Jak zauważają Godniak i Roszkowski: „domena internetowa firmy stała się 

drogocennym znakiem firmowym, a nawet w pewnym sensie częścią majątku. 

Posiadanie odpowiednio dobranej nazwy domeny bezpośrednio wpływa na liczbę 

użytkowników internetu, którzy w poszukiwaniu konkretnych informacji 

biznesowych trafią dokładnie na witrynę właściwej firmy. Owi użytkownicy 

wirtualnej informacji stają się wówczas potencjalnymi klientami lub 

kontrahentami”
3
. 

Celem artykułu jest wskazanie możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej 

przez właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw, gotowych do promowania swojej 

oferty w internecie przy użyciu trafnie dobranej domeny internetowej. Sukcesywnie 

udostępniane w latach 2013–2015 przez organizację ICANN nowe domeny 

najwyższego rzędu pozwolą mikro i małym firmom dodatkowo podkreślić unikalną 

wartość ich oferty w domenie pierwszego rzędu, określającej branżę lub region 

działania.   

 

 

1. Internet Protocol i domeny internetowe 

 

Pod koniec lat 60. i na początku lat 70. ubiegłego stulecia, użytkownikami 

ARPA-NETu, wojskowego pierwowzoru dzisiejszego internetu, było zaledwie kilka,  

a później kilkadziesiąt jednostek akademickich, co pozwalało na łatwe nawiązanie 

kontaktu z wybranym użytkownikiem. Powszechny od późnych lat 80. zeszłego 

stulecia Internet Protocol w wersji 4 (Ipv4), umożliwiał identyfikację podłączonych 

do sieci komputerów przez wykorzystanie tzw. adresu IP (Internet Protocol), który 

składał się z czterech bloków zawierających ciągi liczb od 1 do 255, zestawione  

w układzie od jednej do trzech cyfr w każdym bloku. System ten miał zapewnić, 

według sporządzonych wówczas założeń i symulacji rozwoju sieci, możliwość 

nadania unikatowego numeru identyfikacyjnego dla każdego urządzenia łączącego 

się z siecią.  

Szybko rosnąca liczba użytkowników, która już w roku 2011 wykorzystywała 

prawie cały zasób 4,3 mld kombinacji cyfr dostępnych w czterech blokach adresu IP, 

zmusiła, zarządzającą nadawaniem adresów IP, organizację Internet Assigned 

Numbers Authority (IANA) do opracowania kolejnej wersji Internet Protocol
4
. Ta, 

opracowana przez Internet Engineering Task Force i określana jako Internet Protocol 

version 6 (IPv6), gwarantuje przez zastosowanie ciągu liter oraz cyfr, 

bezproblemowy dostęp do nowych adresów IP przez najbliższe dekady.  

Posługiwanie się mało praktycznym i trudnym do zapamiętania adresem IP 

sprawdzało się w praktyce przy ograniczonej liczbie węzłów sieci, tzw. hostów, 

czyli podłączonych do sieci urządzeń. Identyfikacja użytkowników, w miarę 

przyrostu ich liczby, stawała się jednak coraz bardziej skomplikowana. Aby nie 

                                                 
3 M. Godnia, M. Roszkowski, Domena internetowa firmy jako źródło informacji biznesowych, 

http:// koiz.wi.zut.edu.pl/ pobierz- pliki/doc_ download/ 11-publikm godn iak08 mr os 

zkowski 9932 (25.10.2013). 
4 Internet Protocol Version 6 (IPv6). The time for implementation, http:/ /ids.nic. in/jces_ 13 

/TNLWEB/INTERNET%20PROTOCOL%20VERSION%206%20CH%2010.pdf 

(25.10.2013). 
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zmuszać internautów do tworzenia podręcznych ksiąg kontaktowych zawierających 

adresy IP wdrożono opracowany przez Paula Mockapetrisa z University of 

California, System Nazw Domenowych (Domain Name System, DNS). Pozwala on 

na korzystanie z nazw domen indywidualnie wybranych przez właścicieli witryn 

(np. www.gazeta.pl). Te o wiele łatwiejsze do zapamiętania przez internautów ciągi 

znaków składające się z liter, cyfr oraz „-” przyporządkowywane zostają przez 

przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer) odpowiednim adresom IP.  

Zaletą hierarchicznego systemu DNS jest również możliwość tworzenia 

subdomen, czyli ciągu znaków zakończonych kropką, umiejscowionych przed 

domeną najwyższego rzędu. Powszechnie używane są adresy internetowe 

zawierające tylko jedną subdomenę (np. www.poznan.pl), lecz w praktyce często 

tworzy się adresy zawierające więcej subdomen. Jako przykład bardziej 

rozbudowanej domeny może posłużyć adres internetowy Wydziału Inżynierii 

Zarządzania Politechniki Poznańskiej, www.fem.put.poznan.pl. Wskazać w nim 

można następujące rzędy domen: „pl” to domena najwyższego, czyli pierwszego 

rzędu, „poznan” – domena drugiego rzędu, „put” – trzeciego, natomiast „fem”, to 

domena czwartego rzędu. Numer porządkowy subdomeny, ustalany jest zatem na 

podstawie jej umiejscowienia w adresie, poczynając od prawej strony.  

Adres internetowy umożliwia wyróżnienie przedsiębiorstwa, wskazanie 

branży, asortymentu, geograficznego zasięgu jego działania oraz kraju i/lub regionu 

siedziby firmy. Tę funkcję spełniają m.in.  domeny najwyższego rzędu, domena 

krajowa ccTLD (country code – Top Level Domains)  oraz  popularne gTLD 

(generic Top Level Domains – generyczne domeny najwyższego stopnia), jak np. 

.com (commerce – handel), .net (internet), org (organizacja), .info (informacja), .biz 

(biznes) stanowiące pierwszą wskazówką sugerującą misję przedsiębiorstwa i/lub 

witryny jak i globalny zakres jej działania (stąd też nazwa „domeny globalne”).  

Z kolei ccTLD to grupa domen krajowych najwyższego rzędu, zawierających 

wyróżnik np. „.pl” dla Polski lub „.it” dla Włoch. Warto wspomnieć, że przez 

analogię, „.tv”, jest domeną Tuvalu, małego państwa składającego się z 9 wysp  

w Polinezji o liczbie mieszkańców poniżej 1000. Domena ta jest jednak przez 

większość internautów asocjowana z telewizją i przemysłem filmowym, co jest 

świadomie wykorzystywane przez witryny o tematyce związanej z tą branżą. Wśród 

globalnych domen najwyższego stopnia (gTLD) wyróżnia się ponadto tzw. domeny 

sponsorowane (sponsored TLD, sTLD) oraz geograficzne (geographic TLD, 

geoTLD)
5
. Pierwsze z wymienionych obejmują domeny, które mogą zostać 

przyznane podmiotom wypełniającym kryteria określone przez organizację 

zarządzającą przydzielaniem danej domeny. Przykładem jest TLD .travel, domena 

dostępna tylko dla osób fizycznych i prawnych, zajmujących się prywatnie lub 

zawodowo turystyką. Zarządzana przez DotAsia Organisation Ltd. TLD .asia jest  

z kolei dostępną dla registratorów z całego świata domeną geograficzną. Ciekawe, 

że inna domena geograficzna – .cat, jest równocześnie domeną sponsorowaną, 

jednak przyznawaną restrykcyjnie tylko podmiotom promującym język i kulturę 

katalońską. Warto wspomnieć, że domena .eu jest również uznawana za domenę 

                                                 
5 J. Pawlak, Podstawy marketingu internetowego dla małych firm, PWSZ im. Jana Amosa 

Komeńskiego w Lesznie, Leszno 2011, s. 45. 
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krajową (ccTLD), przeznaczoną dla osób i organizacji działających w Unii 

Europejskiej.  

W Polsce, w 2012 roku, najczęściej rejestrowaną domeną była domena 

krajowa .pl. Na drugim miejscu uplasowała się już zdecydowanie mniej popularna 

domena funkcjonalna .com.pl. Domeny funkcjonalne to wybrane domeny 

pierwszego i drugiego rzędu, których TLD jest domeną krajowa. Koncypowane były 

one dla wybranych sektorów gospodarki i miały ułatwić organizacjom wskazanie na 

charakter działalności (np. www.nasiona.agro.pl) lub, w wypadku funkcjonalnych 

domen regionalnych, uwypuklić daną działalność na lokalnym rynku (np. 

www.hydraulik.poznan.pl).  Popularna, co wynika z przytoczonych w tabeli  

1 danych, domena .com.pl była chętnie używana przez przedsiębiorstwa, pragnące 

zasugerować już w domenie, że są organizacjami nastawionymi na zysk (.com) oraz 

że są zarejestrowane i działają w Polsce (.pl).  

 
Tabela 1 

Liczba i dynamika wzrostu rejestrowanych domen w Polsce w 2012 roku 

Domena Liczba zarejestrowanych domen w tys.  

 2011 rok 2012 rok Dynamika 

wzrostu 

.pl 1500 1640 9,33 

.com.pl 349 350 0,28 

.eu 228 237 3,95 

.com 207 216 4,34 

.waw.pl 59 61 3,38 

.net 46 44 –4,54 

.net.pl 38 39 2,63 

.info 39 35 –11,43 

Źródło: opracowanie własne na podst. http://danieldryzek.pl/tag/statystyki-domen 

(25.10.2013). 

 

Jak pokazuje jednak praktyka, wybór domeny funkcjonalnej nie jest dla 

większości przedsiębiorstw najbardziej trafnym rozwiązaniem
6
. Dobra domena 

powinna być jak najkrótsza, prosta do wymówienia i łatwa do zapamiętania. 

Domena najwyższego rzędu „com”, „net”, „org”, „biz”, „info”, umiejscowiona  

w adresie witryny przed domeną krajową, potęguje tylko trudności w jej 

zapamiętaniu oraz wprawia w zakłopotanie osoby słabo rozeznane w zagadnieniach 

związanych z internetem. W konsekwencji wybór domeny funkcjonalnej może 

prowadzić do utraty potencjalnych klientów oraz stanowić ograniczenie przy 

potencjalnej dywersyfikacji działalności, kiedy przedsiębiorstwo będzie angażować 

się w nową branżę działalności gospodarczej. Podobna sytuacja może zaistnieć  

w wypadku funkcjonalnej domeny regionalnej, gdy przedsiębiorstwo przeniesie się 

do innego miasta lub regionu, bądź też postanowi zwiększyć zasięg działalności. 

Wprowadzaniu niektórych domen towarzyszą dyskusje i kontrowersje, jak 

                                                 
6 Nieopublikowane dane autora. 
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w przypadku domeny .xxx. W 2011 roku zarządzająca przydzielaniem domen oraz 

adresów IP  Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów (Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN) ugięła się pod naciskiem 

przemysłu pornograficznego i umożliwiła jej rejestrację. Jej wprowadzenie 

postulowano już od 2000 roku, lecz niemilknące kontrowersje wokół tej domeny 

opóźniły jej uruchomienie. Część przedstawicieli środowisk prawicowych żądała 

wprowadzenia tej domeny, argumentując, że ułatwi ona konfigurację filtrów 

rodzicielskich ułatwiających ograniczenie dostępu dzieci i młodzieży do treści 

pornograficznych. Nie brakowało również głosów, że nowa domena nie wpłynie na 

zmniejszenie materiałów przeznaczonych dla dorosłych, dostępnych na innych 

domenach, a stanie się jedynie ich kolejnym nośnikiem.    

 

 

2. Promocja mikro i małego przedsiębiorstwa przez wykorzystanie nowych 

domen generycznych 

 

Wprowadzane latami przez ICANN kolejne gTLD, między innymi 

.com, .edu, .gov, .mil, .org w 1984 roku, .biz, .info, .museum w 2001 roku, .name, 

.coop, .pro, .aero w 2002 roku, nie wystarczały wyspecjalizowanym podmiotom  

z całego świata postulującym przyznanie kolejnych, bardziej odpowiadających ich 

potrzebom, domen. W odpowiedzi na te propozycje, zarząd ICANN zniósł w 2011 

roku większość dotychczas obowiązujących ograniczeń, umożliwiając 

przedsiębiorstwom i organizacjom, od 2013 roku, rejestrację indywidualnie 

wybranych domen najwyższego rzędu, tzw. nTLD (nowych TLD), które mogą 

również wykorzystywać znaki alfabetu arabskiego i greckiego. Pomimo wysokiej 

ceny nałożonej na takie domeny, wynoszącej 185 000 USD za rejestrację oraz opłat 

rocznych sumujących się na 25 000, złożono 1930 stosownych wniosków, z których 

zrealizowano ok. 1400
7
. Około 700 z nich należy do globalnych marek jak  .pepsi 

lub .nike, pozostałe natomiast dostępne są dla internautów z całego świata. Można 

sklasyfikować je w następujące kategorie, podane alfabetycznie:  

 budownictwo i nieruchomości, np. .architect (architektura), .builders (usługi 

budowlane), .construction builders (usługi budowlane), .design (wzornictwo), 

.garden (ogród), .realestate (nieruchomości), 

 edukacja, kultura, np. .academy (academia), .actor (aktor), .art (sztuka piękna), 

.college (szkoła wyższa), .dance (taniec), .press (prasa), .school (szkoła), 

.theatre (teatr), .university (uniwersytet), 

 formy prawne przedsiębiorstw, np. .company, .corp, .ltd, .partners, 

 handel, np. .ads, .book, .clothing (ubrania), .fashion (moda), .florist 

(florystyka), .shoes (buty), .watches (zegarki), 

 produkcja, np. .engineer  (inżynier), .farm (rolnictwo), .furniture (meble), .prod 

(produkcja), .tech (technologia), .work (praca), 

 regionalne, np. .africa, .amsterdam, .berlin, .bayern, .city, koeln, .moscow, 

.paris, .wien, 

 społeczne, np. .bible (biblia), .catholic (katolickie), .community (społeczność), 

                                                 
7 https://gtldresult.icann.org/application-result/applicationstatus/viewstatus (25.10.2013). 

http://en.wikipedia.org/wiki/.com
http://en.wikipedia.org/wiki/.edu
http://en.wikipedia.org/wiki/.gov
http://en.wikipedia.org/wiki/.mil
http://en.wikipedia.org/wiki/.org
http://en.wikipedia.org/wiki/.biz
http://en.wikipedia.org/wiki/.info
http://en.wikipedia.org/wiki/.museum
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.gay (homoseksualność), .social (społeczne), .faith (wiara), .islam, .men 

(mężczyźni), .mom (macierzyństwo), .science (nauka), .singles (single), 

 sport i hobby, np. .baseball, .basketball (koszykówka), .golf, .fishing (łowienie 

ryb), .football (piłka nożna),  .hiphop, .music (muzyka), .poker, .sport, .yoga, 

 technologia, np. .analytics (analityka), .app (aplikacje), .blog, .cloud (usługi  

„w chmurze”), .data (dane), .download (pobieranie), .forum, .hosting 

(serwerownie), .online, .support (wsparcie), .video, .webcam (kamerki 

internetowe), .wiki (bazy danych, encyklopedie), 

 transport, np. .auto, .fly (loty), .moto (motoryzacja), .taxi, 

 turystyka i gastronomia, np. .bar, .cafe, .catering, .events (wydarzenia), .fish 

(ryba), .hotel, .holidays (wakacje), .party, .pizza, spa, .tickets (bilety), .tour 

(oprowadzanie), .vodka, 

 usługi, np. .author (autor), .bank, .broker, .capital (instytucje i usługi 

finansowe), .credit (kredyty), .expert (eksperci), .investments (inwestycje), .law 

(prawo), .marketing, .money (pieniądze), .photo (fotografia), .security 

(bezpieczeństwo), .tattoo (tatuaż), .wedding (wesele), 

 zakupy i handel elektroniczny, np. .auction (aukcja), .boutique (butik), .buy 

(kupować), .coupon (kupony, zakupy grupowe), .discount (dyskont), .market 

(rynek, supermarket), .shop (sklep), .shopping (zakupy), 

 zdrowie, np. .cancerresearch (badania nad rakiem), .clinic (klinika), .doctor 

(lekarz), .fit (fitness), .hospital (szpital), .med (medycyna), .physio (fizjologia, 

fizjoterapia), 

 inne, np. .blue (niebieski), .black (czarny), .how (jak), .live (na żywo), .lol 

(zabawne), .love (miłość), lotto, .sexy. 

 

Jak wynika z wniosków wpływających do jednej z największych firm 

hostingowych 1&1, umożliwiającej rejestrację adresów internetowych osobom 

prywatnym i fizycznym, do najbardziej popularnych nowych domen należą .app 

(aplikacja), .car (samochód), .news (nowości), .shop (sklep), .blog, .church (kościół), 

.eat (jeść), .restaurant (restauracja), .tech (technologia), .hotel oraz .music 

(muzyka)
8
. 

W wypadku niektórych TLD umożliwiono internautom rejestrację domen 

drugiego rzędu (czyli hasła umiejscowionego na lewo od kropki przed TLD) już  

w  2013 roku. Pozostałe będą sukcesywnie wdrażane w 2014 i 2015 roku.  

W początkowym okresie, tzw. sunrise period, pierwszeństwo rejestracji mają 

zarejestrowane marki (trademarks), pragnące zarezerwować swoją unikatową nazwę 

dla wybranej liczby nowych domen. Później, po udostępnieniu wszystkich innych 

domen drugiego rzędu do rejestracji przez internautów, działała będzie zasada 

pierwszeństwa rejestracji. 

Można założyć, że możliwość rejestracji TLD z nazwą miasta spowoduje 

zmniejszenie liczby rejestrowanych domen krajowych oraz regionalnych domen 

funkcjonalnych. Jak dotąd nie ma wśród nowych domen najwyższego rzędu 

                                                 
8 http://www.chip.de / news /Internet -Mehr-als -1.400-neue- Top-Level -Domains _643122 

28. html (25.10.2013). 
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żadnego polskiego miasta, natomiast mieszkańcy wielu miast Europy Zachodniej 

oraz innych kontynentów będą mogli rejestrować domeny w lokalnej TLD. Ten 

przywilej wykorzysta bez wątpienia również wiele przedsiębiorstw, które 

dotychczas próbowały zaakcentować swoją regionalną działalność przez użycie 

nazwy miejscowości w domenie drugiego rzędu, najczęściej po myślniku, np. 

www.pizza-berlin.de.  

Nowe domeny umożliwią nie tylko zamieszczenie większej liczby szczegółów 

dotyczących działalności przedsiębiorstwa w domenie drugiego rzędu, ale ułatwią 

ponadto wypozycjonowanie witryny w przeglądarkach internetowych. Search 

Engine Optimization (SEO, optymalizacja wyszukiwarek internetowych), określane 

w Polsce potocznie jako pozycjonowanie, to istotna dziedzina Search Engine 

Marketingu (SEM, marketing wyszukiwarek internetowych). Jej celem jest taka 

konfiguracja witryny oraz zamieszczonych na niej treści, aby algorytm 

wyszukiwarki uznał ją za wartościową i wyszukiwarka wyświetliła odnośnik do 

danej podstrony tej witryny na jak najwyższej pozycji w wynikach dla poszukiwanej 

przez internautę frazy wyszukiwania. Można przypuszczać, że algorytm 

wyszukiwarek będzie przy odpowiednio skonstruowanym zapytaniu internauty 

nadawać stronom internetowym w regionalnej TLD przynajmniej taką samą wagę, 

jak przy użyciu nazwy miasta w domenie drugiego rzędu. Nowe domeny będą zatem 

szczególnie interesujące dla nowych podmiotów działających w obrębie miasta lub 

regionu, które ma własną TLD oraz tych, które dotychczas musiały się zadowolić 

mało atrakcyjną domeną drugiego rzędu z powodu wysokiej popularności haseł, 

które miały zostać w niej ujęte. 

Interesującą praktyką przy doborze domeny jest tzw. domain hacking, 

polegająca na wykorzystaniu znaków TLD jako części wyrazu użytego w domenie 

drugiego rzędu. Przykładem jest domena www.schokola.de (schokolade – niem. 

czekolada), w której wykorzystano krajową domenę Niemiec .de lub www.love.me  

(love me – ang. kochaj mnie), posiłkująca się domeną krajową Czarnogóry 

(Montenegro). Ta innowacyjna forma doboru nazwy domeny pozwala nie tylko 

używać popularnego i jasno określającego działalność firmy hasła, ale stanowi 

obietnicę kreatywności i fantazji. Nowe domeny generyczne nTLD kryją w sobie 

niemały potencjał dla domain hackingu. Brak możliwości rejestracji domen 

drugiego rzędu, zawierających mniej niż trzy znaki uniemożliwia rejestrację tak 

nośnych domen jak www.sm.art (smart – ang. sprytny) lub www.st.art, lecz osoby 

kreatywne niewątpliwie dostrzegą gamę niezliczonych możliwości (np. rest.art – 

ang. ponownie uruchamiać, restartować). 

Wprowadzenie wachlarza nowych domen pierwszego rzędu bez wątpienia 

zachwieje dotychczasowym poziomem cen domen handlowanych w drugim obiegu. 

Do trójki najdroższych należą porn.com sprzedane w 2007 roku za cenę  9,5 mln 

USD,  a następnie fund.com oraz sex.com,  sprzedane rok i dwa lata później 

odpowiednio za 9 999 950 i 13 mln USD
9
. W tabeli 2 zestawiono najdroższe 

domeny sprzedane w roku 2012. 

 

                                                 
9 The 10 most expensive domain names of 2012, Business Insider, http://www.businessinsider. 

com /the-10-most-expensive-domain-names-of-2012-2012-12 (25.10.2013). 
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Tabela 2 

Zestawienie 10 najdroższych domen w 2012 roku: 

Domena Cena sprzedaży w tys. USD 

investing.com 2450 

personalloans.com 1000  

freewebsite.com 500  

webhosting.co.uk 500 

challenge.com 500  

jackpot.com 500 

giftbasket.com 350  

vi.pl 325  

bj.com 325 

60.com 310 

Źródło: opracowanie własne na podst. http://www.businessinsider.com/the-10-most-

expensive-domain-names-of-2012-2012-12 (25.10.2013). 

 

Ceny uzyskiwane za domeny sprzedawane w Polsce są niższe, o czym świadczą 

uzyskane ceny z ich sprzedaży w 2012 roku (tab. 3). 

 
Tabela 3 

10 najdroższych domen ccTLD .pl w 2012 roku 

Domena Uzyskana cena w tys. zł 

l.pl 85,0 

lampa.pl 50,2 

reisen.pl 47,8 

rowerki.pl 46,0 

klik.pl 43,5 

lexis.pl 43,0 

ruletka.pl 38,2 

cb.pl 22,0 

misio.pl 19,0 

merckmillipore.pl 18,8 

Źródło: opracowanie własne na podst. www.cenydomen.pl/2012 (25.10.2013). 

   

 

Przy liczbie nowych domen udostępnionych do rejestracji rzeszy internautów  

z całego świata można przewidywać wystąpienie na szeroką skalę zjawiska 

określanego jako cybersquattingu, czyli wykupu domen drugiego rzędu z hasłami 

zarejestrowanymi jako znaki towarowe w celu ich późniejszej odsprzedaży  

z zyskiem właścicielowi marki. Ostatnie takie działania miały miejsce w 2011 roku, 

gdy oddano do rejestracji TLD .xxx. Do poszkodowanych marek należały wtedy 

m.in. Alior, Empik, Orlen, oraz PZU, które jak wiele innych zdecydowały się 

dochodzić swoich racji na drodze prawnej
10

. Również Bank Gospodarki Żyw-

nościowej starał się z sukcesem odzyskać domenę www.bgz.xxx. Jej pierwszy 

właściciel prezentował na dostępnej pod tym adresem witrynie treści erotyczne. Sąd 

                                                 
10 http://pieniadze.gazeta.pl/ Gospodarka/ 1,125292,11308484, Nazwy _polskich _bankow 

_i_innych _firm_z_domenami_XXX.html (25.10.2013). 
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nie przychylił się do jego argumentacji, wskazującej na fakt, że domena nie ma nic 

wspólnego z Bankiem Gospodarki Żywnościowej i jej nazwa jest jedynie skrótem 

od widniejącego również na stronie internetowej tytułu witryny „Bad Girls Zone”, 

szczególnie, że pierwotny rejestrator był również właścicielem domen innych 

banków w domenie .xxx
11

. BGŻ jak i inne marki są same winne zaistniałej sytuacji, 

ponieważ fenomen cybersquattingu nie był w 2011 roku niczym nowym, a działy 

marketingu tych firm nie wykorzystały fazy sunrise do wykupienia adresów w TLD 

.xxx. Przyszłość pokaże czy wyciągnęły wnioski i zareagują odpowiednio szybko 

przy nowych gTLD, a mikro i małe firmy dostrzegą ich potencjał w dotarciu do  

obecnych i potencjalnych klientów przez łatwy do skojarzenia adres www. 

 

 

Podsumowanie 

 

Możliwość promocji przez udostępnienie treści zamieszczonych na firmowej 

witrynie internetowej pod atrakcyjną domeną powinno być priorytetem każdej mi-

kro i małej firmy. Ten ważny element promocji powinien zostać intensywniej pro-

mowany i wykorzystywany przez specjalistów od marketingu mikro i małych firm. 

Wyzwanie to staje się szczególnie aktualne w momencie wprowadzania na rynek 

szerokiej palety domen najwyższego rzędu, które z pewnością zmienią jakościowy  

i ilościowy wymiar promocji.  
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UTILIZATION OF NEW TOP LEVEL DOMAINS AS A PROMOTION TOOL FOR 

MICRO- AND SMALL ENTERPRISE  

 

Summary 

 

Presentation of a micro and small company's web under an attractive, easy to remember 

domain being synonymous to the enterprises branch is an often neglected form of promotion. 

Wide range of 700 new top-level domains, which will be made available to register between 

2013 and 2015 will make it possible for a wide range of micro- and small businesses to be 

present in the cyberspace with a domain describing the type of business and the enterprise´s 

location. Especially the geographic TLDs with names of cities and regions will facilitate not 

only the selection of catchy slogan in the second level domains, but also empower search 

engine positioning. 
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