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Mobile 
advertising 
sprzedaje

Publikacja „Mobile advertising sprzedaje” jest pierwszą taką inicjatywą 
w Polsce. Wydajemy ją w wakacje, aby marketerzy mogli zapoznać się z 
jej treścią oraz zainspirować się w trakcie planowania jesienno-zimowych 
kampanii reklamowych. Mamy nadzieję, że jej uniwersalny charakter oraz 
unikatowa wartość merytoryczna sprawi, że będzie im towarzyszyła także 
w przyszłości. Na kilkudziesięciu poniższych stronach udowadniamy, że 
mobile sprzedaje, że kampanie z użyciem tego kanału bywają bardziej 
efektywne niż działania desktopowe, a także doskonale uzupełniają 
media-mix.

Jednym z impulsów powstania „Mobile advertising sprzedaje” była 
publikacja międzynarodowej organizacji Mobile Marketing Association 
(MMA) - jej celem jest globalne działanie na rzecz rozwoju marketingu 
mobilnego. W raporcie Smart Mobile Cross Marketing Effectiveness 
(SMoX)1 MMA mierzy wartość ekonomiczną mobile i dowodzi, że wydatki 
poniesione na kanał mobilny mają wyższy zwrot z inwestycji, niż w 
innym mediach, także niecyfrowych. Polski rynek nie jest oczywiście tak 
rozwinięty jak rynki zachodnie, aczkolwiek impuls płynie także z niego. 
Utrwaliła się opinia, że kanał mobilny nie jest należycie uwzględniany w 
media planach, a marketerzy z powodu braku informacji i twardych danych 
pomijają go lub marginalizują w budżetach reklamowych. Tą publikacją 
chcemy obalić mity i udowodnić, że mobile to nie tylko nowatorskie i 
atrakcyjne medium, ale także efektywne.

W „Mobile advertising sprzedaje” znajdziecie wyłącznie rodzime przykłady, 
ponieważ to polskich przedstawicieli rynku reklamy mobilnej ona dotyczy 
i to ich interesy reprezentuje. Już w pierwszym artykule wydawcy 
znajdziecie case study Samsunga w aplikacji Sport.pl Live. W całej kampanii 
1 Mmaglobal.com

01. 

Łukasz Kłosowski 
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toczącej się w różnych mediach to ruch z aplikacji stanowił 45 proc. całego 
ruchu na landing page marketera, w wyniku czego kampania prowadzona 
w mediach mobilnych okazała się efektywniejsza niż na desktopie. Agora, 
wydawca „Gazeta Wyborczej” oraz powiązanych z nią mediów cyfrowych, 
jest również dobrym przykładem, jak konsekwentnie należy podążać 
w kierunku mobile first. Początkowo - podobnie jak wszyscy najwięksi 
wydawcy - budowała strony lajt i responsive web desing swoich serwisów. 
Następnie rozpoczęła przenoszenie najlepiej nadających się tytułów na 
aplikacje mobilne. Teraz koncentruje się na budowaniu zupełnie nowych 
i oryginalnych projektów dedykowanych pod mobile, jak chociażby 
Weekend.gazeta.pl. Ta polityka sprawiła, że w chwili obecnej ponad 30 
proc. odsłon całej internetowej Grupy Gazeta.pl pochodzi z urządzeń 
mobilnych, co daje jej najlepszy wynik biorąc pod uwagę najbliższą 
konkurencję, czyli Grupę Wirtualna Polska, Grupę Onet-RASP oraz 
Grupę Interia.pl. Warto wspomnieć w tym miejscu także o innym palącym 
problemie nie tylko jaki dotyka branżę mobilną, ale całą branżę komunikacji 
marketingowej. W odróżnieniu od niektórych sieci reklamowych czy 
nawet reklamie w mediach społecznościowych, prestiżowi wydawcy dają 
możliwość pokazania się przy jakościowym kontencie, nie zaś infantylnych 
oraz niskich jakościowo treściach, o czym zapomina ciągle zbyt wielu 
marketerów. 

Liczby mówią same za siebie

Publikacja „Mobile advertising sprzedaje” jest zestawem eksperckich 
artykułów dotykających mobile w kontekście 360 stopni. Artykuły 
przeplatane case studies mają za zadanie pokazać, że nie bazujemy 
na teorii, ale na wieloletniej praktyce podpartej twardymi danymi, 
potwierdzającymi dojrzałość tego medium. Wychodzimy od tematów 

dotykających zagadnienia sieci oraz wydawców. Są oni nie tylko najbardziej 
wyrazistymi reprezentantami i współtwórcami sieci internet, ale też 
największymi beneficjentami reklamy mobilnej. W następnej kolejności 
głos zabiera przedstawiciel rynku reklamy cyfrowej na tabletach - jeden 
z najmłodszych, bo zaledwie około pięcioletni obszar aktywności 
reklamowej. 

Szczególnym wyróżnikiem reklamy mobilnej jest możliwość jej ultra 
precyzyjnego targetowania oraz geolokalizowania, czego nie dają inne 
media, dlatego w publikacji nie mogło zabraknąć również takiego tematu. 
Klasycznym już dzisiaj przykładem jest pierwsza w Polsce kampania 
targetowana pogodowo dla Statoil, zrealizowana przez Mobext Polska 
i Adrino na przełomie 2013 i 2014 roku. W mroźne dni wskaźniki 
interakcji przekraczały nawet kilkadziesiąt procent. Kreacja okazała się 
na tyle niespotykana i angażująca, że w trakcie kontaktu aż 50 proc. 
użytkowników przechodziło na landing page, aby dowiedzieć się więcej na 
temat produktu2. Kampanie mobilne, gdy są odpowiednio zaplanowane 
i od początku realizowane z myślą o określonym na wstępie KPI, mogą 
mieć nawet dwa razy lepsze wyniki w porównaniu do innych mediów. W 
kampanii Pizza Hut (Amrest) autorstwa Mobiem CTR notyfikacji osiągnął 
12,85 proc. Wskaźnik action rate (wygenerowanie kodu promocyjnego) 
wyniósł około 4 proc. Dobrze dopasowana do grupy docelowej lokalizacja 
spowodowała czterokrotne zwiększenie ilości kliknięć w reklamę z kanału 
mobilnego, w porównaniu z kampanią desktopową, tj. 18 482 realnych 
klików. W efekcie kanał mobilny wygenerował dwa razy więcej kodów 
zrealizowanych ostatecznie w restauracji, a sama kampania przyniosła 

2 http://gomobi.pl/case-studies/case-studies-mobile-marketing-2014-do-po-
brania-w-tym-miejscu/

http://gomobi.pl/case-studies/case-studies-mobile-marketing-2014-do-pobrania-w-tym-miejscu/
http://gomobi.pl/case-studies/case-studies-mobile-marketing-2014-do-pobrania-w-tym-miejscu/
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zamierzone efekty, czyli zwiększenie ogólnej ilości transakcji3.

W publikacji staramy się nie tyleż upowszechniać już istniejącą wiedzę, co 
popularyzować także świeże zjawiska. Relatywnie dużą uwagę kierujemy 
na beacon technology, ponieważ stała się ona odpowiedzią branży 
reklamowej na istniejący od lat problem precyzyjnej lokalizacji smartfonów 
w przestrzeni oraz mikrolokalizacji komunikatów, a na ten temat nie 
ma ogólnodostępnej wiedzy. Wśród najnowszych trendów nie mogło 
zabraknąć także tematu RTB mobile oraz kampanii wielokanałowych, 
gdzie jednym z kanałów był mobile. Jednym z najbardziej wyrazistych 
przykładów jest zeszłoroczna edycja akcji T-Mobile Pomoc Mierzona 
Kilometrami, w której uczestniczył zarówno Onet, jak i Endomondo. 
Dotarła ona aż do 90 proc. populacji kraju (więcej w artykule „Fakty i mity 
na temat reklamy mobilnej”). 

Gro globalnych przychodów z reklamy mobilnej jest w rękach dwóch graczy 
- Facebooka oraz Google. W Polsce wyniki finansowe obydwu - ze względu 
na ich globalną politykę - podobnie jak w innych krajach, są jedynie 
szacowane. Nie zmienia to faktu, że w planowaniu kampanii w kanale 
mobilnym warto pamiętać także o jednym i o drugim, ponieważ są one 
również efektywne. W kampanii Reprise Media dla nowego modelu BMW 
serii 2 Active Tourer celem były zapisy na jazdę próbną. Wykorzystano do 
tego reklamy w news feedzie Facebooka, które emitowane były zarówno 
na mobile’u, jak i na desktopie. Targetowanie miało miejsce w miastach, 
gdzie znajdują się salony BMW. Wykorzystywany był także remarketing 
oraz dotarcie do osób interesujących się motoryzacją. W wyniku kampanii 
70 proc. ruchu pochodziło ze smartfonów z CR (Conversion Rate) na 
poziomie 4,37 proc., 10 proc. ruchu z tabletów z CR na poziomie 3,03 proc. 

3 Dane własne wydawcy

Pozostałe 20 proc. stanowił ruch z desktopu z CR na poziomie 5,20 proc4.  

Wydatki oraz pomiar reklamy mobilnej

Według najnowszego badania IAB Polska/PwC AdEx wydatki na reklamę 
mobilną w naszym kraju w 2014 roku wyniosły ponad 140 mln zł. 
Wydatki na reklamę mobilną osiągnęły trzycyfrowy wzrost względem roku 
wcześniejszego (122 proc.), wykazując się najwyższą dynamiką spośród 
pozostałych form reklamy online ujętych w tym badaniu. 

Według jego założeń brane są pod uwagę głównie wydatki na reklamę 
typu display, rozumianą jako reklamę graficzną, SEM (reklamę w 
wyszukiwarkach), ogłoszenia (w tym Yellow-Pagesa), a także fragment 
mobilnego e-mail marketingu. Tymczasem mobile advertising to pojęcie 
znacznie szersze i coraz bardziej rozproszone. Są przypadki, gdzie pozostali 
gracze tego rynku starają się na własną rękę liczyć. Tak jest chociażby z 
reklamą cyfrową na tablety, gdzie wydatki podaje zarówno sieć OptizenAD 
- będąca częścią Optizen Labs - jak i sieć Adrino. Według OptizenAd 
w prasie cyfrowej w 2014 roku, w reprezentatywnej, choć niepełnej 
grupie 20 tytułów, które były najczęściej wykorzystywane w działaniach 
reklamowych, opublikowanych zostało 1229 reklam, o łącznej wartości 
cennikowej 16,2 mln zł (więcej w artykule „Mobile advertising to wybranie 
drogi dialogu z odbiorcą”). Pod uwagę można wziąć także rynek marketing 
SMS. Jego wartość według szacunków polskiego oddziału dostawcy usług 
komunikacji mobilnej Infobip wyniosła w ubiegłym roku około 75 mln 
zł. SMS traktowany jest dziś jednak jako klasyczny już typ komunikacji, 
dostępny w urządzeniach przenośnych na długo, zanim nastała era 
smartfonów i tabletów, nie zaś format internetowej reklamy mobilnej. 

4 Dane własne wydawcy
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Warto uwzględnić zatem pozostałe formaty reklamowe typu push, w 
tym push wykorzystujący natywne funkcje telefonu, push w aplikacjach 
mobilnych oraz powiadomienia wywołane przez beacony (więcej w 
„Geolokalizacja, targetowanie i promo hunters”). 

Rynek reklamy mobilnej jest wysoce specjalistycznym zagadnieniem, a wraz 
z dynamicznym rozwojem technologii i narzędzi mobilnych, ulega zmianom 
i przekształceniom. Gratuluję wszystkim, którzy zajęli się tym tematem w 
swojej pracy zawodowej, ponieważ w erze ogólnej cyfryzacji oraz rewolucji 
mobilnej, podjęli się pionierskiego zadania i już czerpią z niego znaczące 
profity. Jak pozostałe media, także mobile advertising dąży do tego, aby 
z roku na rok być coraz precyzyjniej mierzonym. Dlatego w tym miejscu 
apeluję do wszystkich przedstawicieli rynku, abyśmy wspólnymi siłami w 
najbliższym czasie podjęli próbę usystematyzowania danych. 

Jestem głęboko przekonany, że publikacja „Mobile advertising sprzedaje” 
była potrzebna polskiemu rynkowi. Zapraszam Was do lektury!
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Mobile 
sprzedaje 
to teza, 
którą łatwo 
obronić

Wyjdźmy od CTR. W kanale mobilnym są one znacznie wyższe od 
CTR desktopowych. Aby tak było, muszą być spełnione pewne 
warunki. Po pierwsze i najważniejsze kreacje, które powinny być 
dedykowane specjalnie do tego kanału. Potrzeba nieco więcej odwagi, 
nieszablonowości w trakcie ich tworzenia. Możliwości, jakie daje 
ten kanał jest nieskończenie wiele. Trzeba tylko mieć odwagę z nich 
skorzystać. Wykorzystywane w kampaniach formaty rich media - takie 
jak na przykład 3D cube, zdrapki, swipe, interstitial z zaszytym wideo, z 
lokalizatorami – generują CTR średnio na poziomie 5 proc., podczas gdy 
kampanie na desktop mają CTR idący w ułamkach procentów. W Polsce i 
tak jest on wyższy niż w regionie. Z raportu Gemius wynika, że najwyższy 
współczynnik klikalności osiągają kampanie reklamowe w naszym kraju 
(0,68 proc.). Na drugim miejscu znajdują się Bułgaria i Słowenia, osiągając 
tę samą wartość (0,49 proc.). Na trzecim miejscu znalazła się Litwa (0,42 
proc.)1.

Mobile jest znacznie bardziej efektywny nie tylko pod względem 
zaangażowania, ale także czasu spędzonego nad reklamą oraz biorąc pod 
uwagę interakcję np. obejrzane wideo, wyszukiwanie punktu sprzedaży, 
wizyta w e–sklepie, skorzystanie z kuponu promocyjnego lub pobranie i 
wypełnienie formularza. Dla jednego z naszych klientów realizowaliśmy 
w ostatnim półroczu kampanię, której założeniem był wzrost ilości 
użytkowników oraz pobranych formularzy w stosunku do analogicznego 
okresu i działań prowadzonych w poprzednim roku. Wynik był 
następujący – liczba użytkowników WWW wzrosła o 142 proc., a liczba 
pobrań formularzy o 102 proc. A więc mobile jest skuteczny nie tylko w 
kampaniach wizerunkowych, ale co równie ważne w sprzedażowych.

1 http://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/w-jakie-reklamy-in-
ternauci-klikaja-najczesciej.html

02. 

Marcin Rupala 
właściciel sieci reklamy mobilnej AdPrime™

http://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/w-jakie-reklamy-internauci-klikaja-najczesciej.html
http://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/w-jakie-reklamy-internauci-klikaja-najczesciej.html
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W osiąganiu wyników oprócz kreacji, CTA i atrakcyjnego USP (Unique 
Selling Proposition) istotna jest także optymalizacja kampanii pod kątem 
użytych kanałów sprzedaży, które powinny być dopasowane do grupy 
docelowej.

Dosyć poważnie podeszliśmy do stwierdzenia, że mobile to przyszłość 
komunikacji - a biorąc pod uwagę, że nie będzie Cię w biznesie jutro, 
jeśli bazujesz na wczorajszych technologiach i metodach pracy - 
intensywnie rozwijamy własny projekt oparty na emisji reklam w 
kanale Wi-Fi. Współpracujemy z galeriami handlowymi, sieciami kin, 
placówkami pocztowymi, restauracjami i sieciami hoteli. Najlepsze 
formaty pełnoekranowe rich media serwujemy w interwałach czasowych, 
nie tworząc dodatkowych bramek, nie przerywając połączenia z 
siecią, połączeń głosowych lub otwartych aplikacji. Komunikacja za 
pośrednictwem Wi-Fi w miejscach zakupu daje możliwość dotarcia z 
ofertą promocyjną lub kuponami zniżkowymi do osób odwiedzających 
dane lokalizacje. Kampanie rozliczamy w różnych modelach, a po realizacji 
dostarczamy dane zarówno demograficzne, jak i behawioralne.
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Kontekst is 
the king

Z roku na rok rośnie znaczenie kanału mobilnego w planowaniu kampanii 
reklamowych, jednak jego wykorzystanie wciąż pozostaje niewspółmierne 
do posiadanego potencjału. Mimo wciąż rosnącej liczby internautów 
korzystających z urządzeń mobilnych (już 58 proc. Polaków posiada 
smartfona1), reklama mobilna stanowi jedynie 5,4 proc. wydatków na 
reklamę internetową2.

Z roku na rok możemy zaobserwować wzrost znaczenia kampanii 
mobilnych, jednak nadal jest to zbyt mała liczba w porównaniu do 
sumy odsłon mobilnych i czasu, jaki użytkownicy spędzają w mobilnym 
internecie. Urządzenia mobilne, z których korzystamy najdłużej w ciągu 
dnia, niewątpliwie oferują więcej możliwości pod względem interakcji z 
użytkownikiem niż bardziej tradycyjne kanały. Ponadto mobilny użytkownik 
różni się od konsumentów tradycyjnych mediów (także internetowych) 
- szybciej podejmuje decyzje i praktycznie nie rozstaje się ze swoim 
smartfonem. Kluczem skutecznych kampanii mobile marketingowych jest 
więc kontekstowe dopasowanie przekazu reklamowego - tak, aby wzbudził 
on zainteresowanie i skłonił do lepszego poznania oferty produktowej lub 
odwiedzenia najbliższego punktu sprzedaży.

Mobile sprzedaje

Obecnie ponad 30 proc. odsłon w grupie Gazeta.pl pochodzi z 
urządzeń mobilnych, co oznacza, że jesteśmy najbardziej mobilnym 
wydawcą wśród największych podmiotów internetowych w Polsce3. Jak 
odpowiednio spersonalizować przekaz i skutecznie docierać do mobilnych 
użytkowników, pokazujemy na wybranych kampaniach przeprowadzonych 
przez biuro reklamy grupy Gazeta.pl. Poniżej kilka przykładów wpisujących 
się w założenia publikacji „Mobile advertising sprzedaje”.

1 TNS, maj 2015 
2 Raport IAB AdEx 2014
3 Megapanel PBI/Gemius 

03. 

Patryk Łastowiecki 
ekspert ds. reklamy mobilnej w Gazeta.pl
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Kampanią nie tylko ukazującą, jak dopasować przekaz reklamowy do 
odbiorcy, ale także udowadniającą, że kampanie mobilne znakomicie 
realizują cele sprzedażowe, jest akcja zrealizowana podczas Mistrzostw 
Świata w Piłce Nożnej 2014 w Brazylii. Firma Samsung chcąc dotrzeć 
do grupy wymagających kibiców sportowych, zdecydowała się zostać 
partnerem aplikacji Sport.pl Live. Aplikacja, działająca na trzech 
systemach operacyjnych, zapewnia fanom sportu stały dostęp do 
najświeższych informacji, transmisji, tabel i wyników. Samsung w 
przekazie reklamowym promował nową linię telewizorów wyposażonych 
w tryb „Piłka Nożna”. W kampanii wykorzystano formaty, dzięki 
którym użytkownicy mieli stały kontakt z marką: powitalną reklamę 
pełnoekranową, baner reklamowy na stronie indeksowej oraz mobile 
rectangle, umiejscowiony na stronach artykułów. W czasie trwania 
kampanii z aplikacji Sport.pl Live skorzystało 182 tys. aktywnych 
użytkowników mobilnych, którzy dokonali ponad 33 mln odsłon reklamy. 
Dodatkowo, w reklamy kliknięto 78,5 tys. razy, ale najważniejsze było 
to, że ruch przekierowany z aplikacji stanowił 45 proc. całości ruchu na 
landing page kampanii i był efektywniejszy niż ten pozyskany z typowo 
desktopowych źródeł.

Kolejnym przykładem na to, że mobile rośnie w siłę, są wyniki kampanii 
Orlen. Firma zdecydowała się na partnerstwo aplikacji Gazeta.pl Live 
na początku lipca 2015 roku w celu promocji wakacyjnej oferty „Zjazd 
Cenowy” na stacjach Orlen. Zrealizowana kampania pokazuje, jak duży 
wpływ na ostateczny wynik ma kontekstowe dopasowanie tematyki 
aplikacji do promowanego produktu – komunikacja oferty produktowej 
marketera idealnie wpasowała się w newsowy charakter aplikacji. 
Znaczenie miało również odpowiednie umiejscowienie i zintegrowanie 
reklam z częścią redakcyjną. W tym przypadku użytkownik miał styczność 
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z komunikatem reklamowym na każdym etapie korzystania z treści 
redakcyjnych, począwszy od reklamy pełnoekranowej emitowanej 
przed treściami, poprzez cyklicznie pojawiającą się reklamę banerową 
w indeksie głównym, a skończywszy na mobile rectangle w środku 
artykułów. Dopasowanie reklamy do treści przełożyło się na rekordowe 

efekty. W ciągu zaledwie tygodnia reklama dotarła do 160 tys. 
użytkowników, którzy obejrzeli ją ponad 10 mln razy, co przełożyło się 
na 92 tys. kliknięć w reklamę. Miarą sukcesu jest to, że Orlen jeszcze 
w trakcie trwania kampanii, zdecydował się na kontynuowanie działań 
promocyjnych w kolejnych miesiącach.
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Spersonalizowany przekaz

Ogromne znaczenie ma dopasowanie komunikatu reklamowego do grupy 
celowej, czego dobrym przykładem są kampanie realizowane w aplikacji 
Moja Ciąża z eDziecko.pl. Dziewięć miesięcy ciąży to czas, w którym 
rodzice oczekujący na narodziny dziecka są szczególnie skłonni do zmiany 
swoich nawyków. W takich sytuacjach dobrze sprawdza się mobile. 
Kiedy ciągle brakuje czasu, urządzenia mobilne stają się nieodłącznym 
towarzyszem zabieganych przyszłych rodziców. Aplikacja mobilna Moja 
Ciąża z eDziecko.pl jest z nimi przez cały czas, dostarczając przydatne 
informacje na temat ciąży, umożliwiając dodanie ważnego wydarzenia do 
kalendarza czy kontrolując wagę ciała. Od września 2014 roku aplikację 
pobrano ponad 80 tys. razy, a co miesiąc aktywnie korzysta z niej około 
30 tys. użytkowników. Partner aplikacji ma zagwarantowaną analogiczną 
obecność reklamową, jak w przypadku pozostałych aplikacji grupy 
Gazeta.pl, a także otrzymuje możliwość realizowania niestandardowych 
działań np. w postaci notyfikacji redakcyjnych kierujących użytkowników 
do materiałów powiązanych tematycznie z branżą reklamodawcy.

Obecność reklamowa w aplikacji mobilnej o tak sprofilowanym 
charakterze to dobre rozwiązanie dla klientów z branży parentingowej. 
Firmami, które do tej pory zdecydowały się na sponsorowanie aplikacji 
są: GlaxoSmithKline, Polski Bank Komórek Macierzystych oraz HiPP.

Kontekstowe dopasowanie

Projekt Weekend.Gazeta.pl jest magazynowym wydaniem strony głównej 
Gazeta.pl. Od samego początku celem było stworzenie innowacyjnego 
na polskim rynku rozwiązania, które kładłoby silny nacisk na dotarcie 
do użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych. Każde wydanie 
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weekendowe Gazeta.pl zawiera autorskie teksty, materiały wideo i 
zdjęcia o tematyce społeczno-kulturalnej oraz lifestylowej. W takim 
właśnie kontekście jako partner weekendu pojawiła się firma Żywiec 
Zdrój. W ramach partnerstwa logotyp klienta ukazał się w promocji 
redakcyjnej Weekendu na stronie głównej Gazeta.pl oraz w samym 
serwisie Weekend.Gazeta.pl. Łącznie wyemitowano go: 1 133 072 UU 
i 7 109 990 PV. We wszystkich artykułach redakcyjnych w serwisie 
weekendowym prezentowana była reklama wideboard w wersji 
desktopowej i tabletowej oraz mobile rectangle na smartfonach. Jednak 
najważniejszym świadczeniem, jakie otrzymał partner, było zamieszczenie 
w serwisie spójnego z pozostałymi treściami redakcyjnymi materiału 
kontent marketingowego, stworzonego wspólnie z redakcją Gazeta.pl. 

Przez cały weekend materiał partnera został wyświetlony 40 568 razy, z 
czego aż połowa odsłon pochodziła z urządzeń mobilnych, a średni czas, 
jaki użytkownicy poświęcili na zapoznanie się z nim, wyniósł 5 min. 37 
sek. W lipcu 2015 roku firma Żywiec Zdrój ponownie została partnerem 
weekendowego wydania Gazeta.pl, a udział odsłon mobilnych na 
materiale kontentowym wzrósł do około 60 proc. 

Tak duży ruch z urządzeń mobilnych świadczy o tym, że granica pomiędzy 
reklamą internetową, a mobilną zaciera się. Kanał mobilny już w tej chwili 
może wpływać zarówno na wizerunek marki, jak i jej sprzedaż.

Przedstawione przykłady kampanii reklamowych obrazują wzrost 
znaczenia kanału mobilnego coraz częściej wspierającego skuteczną 
sprzedaż. Marketing mobilny nadal nie jest dostatecznie docenianą formą 
dotarcia do odbiorców, jednak - jak pokazują powyższe przykłady – mobile 
daje ogromne możliwości dopasowania przekazu do potrzeb i celów.
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http://aplikacja.gazeta.pl
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Fakty i mity 
na temat 
reklamy 
mobilnej

Kultowy już „rok mobile” trwa od dobrych paru lat. W tym czasie wokół 
magicznego słowa narodziło się wiele faktów i mitów. Na podstawie 
przeprowadzonych w naszych mediach tysięcy kampanii mobilnych 
wyłania się obraz, jak z tym mobilem jest w rzeczywistości.

Mobile to niskozasięgowy kanał komunikacji. Mit

Jeszcze rok temu kanał mobilny był bardziej traktowany jako ciekawy 
dodatek do kampanii, niż silny wolumen zasięgowy. Wraz z rosnącą 
konsumpcją treści przez urządzenia mobilne z „wisienki” przeobraża 
się w solidny kawałek tortu reklamowego. Widać to już nie tylko po 
statystykach. Dla przykładu strona główna mobilnej wersji Onet generuje 
prawie 1 mln UU (unikalny użytkownik) dziennie. W ciągu ostatnich lat 
ruch z urządzeń mobilnych w Grupie Onet-RASP - jak zresztą u większości 
wydawców - wzrósł czterokrotnie. W maju 2013 roku Onet miał 169,9 mln 
odsłon, rok później 365,2 mln, a w maju 2015 roku już 678,7 mln1.

Przykładem, który pokazuje, że mobile jest podstawowym elementem 
wsparcia kampanii, a filozofia mobile first to nie pieśń przyszłości lecz 
teraźniejszość, jest crossmediowa akcja specjalna dla Continental. W 
projekcie aż 38,5 proc. ruchu UU na serwisie specjalnym pochodziło 
właśnie z kanału mobilnego, a 61,5 proc. z desktop.

Multiscreen – wiele ekranów nie sprawdzi się w komunikacji. Mit

Z danych TNS2 wynika, że przed różnego typu ekranami spędzamy już w 
sumie 7 godzin dziennie. Jednym z powodów wydłużenia się czasu stały się 
urządzenia mobilne, które są ciągle online. Bez względu na to czy używamy 
ekranu jeden po drugim czy kilku naraz, multiscreening stał się symbolem, 
w jaki sposób konsumujemy dzisiaj treści. Reklamodawcy otworzyli się na 
nowe możliwości, wydawcy wprowadzili do oferty multimedialne pakiety 

1 Megapanel PBI/Gemius
2 TNS Polska, styczeń 2014

04. 

Kamil Wójtowicz 
project sales manager obszaru mobile, Onet
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reklamowe, w wyniku czego użycie wielu ekranów w komunikacji staje 
się powoli standardem. Sztandarowym przykładem tego trendu stała się 
akcja CSR T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami. W 2014 roku ponad 1,5 
mln użytkowników przebyło w sumie 80 mln kilometrów. Dzięki T-Mobile 
kilometry zamieniły się w milion złotych przekazany na cele charytatywne, 
a o spektakularnej akcji dowiedziało się 90 procent populacji Polski3.

Rich media – nic nowego już nie wymyślą. Mit

Rich media na stałe wkomponowały się w mobilny krajobraz reklamowy. 
Ich wysoka efektywność przekonuje marketerów, a wydawców motywuje 
do stałego rozwoju produktu. Wśród nowości domu sprzedaży Media 
Impact (mającego w swoim portfolio strony mobilne serwisów grupy Onet-
RASP) jest: Pagebreaker - adaptacja tła treści wyświetlanej na urządzeniach 
mobilnych; Site rip - emisja na cały ekran, która imituje przedarcie widoku 
strony mobilnej na dwie części; Stripes - ekspozycja planszowych treści 
wzajemnie się przenikających. Od niedawna w ofercie istnieje także 
możliwość skorzystania z nowej funkcjonalności, jaką jest użycie w 
kreacji dźwięku wywołanego potrząśnięciem telefonu. Efektywnościową 
przewagę nad tradycyjnymi formami potwierdzają statystyki. Średnie 
wartości dla mobiboarda czyli formatu standardowego, plasują się na 
poziomie 0,2-0,65 proc. Z kolei rich mediowy mobiboard autofullpage ma 
3-8 proc.4 

Każda branża wybiera coś innego. Fakt

Obserwując od lat zachowania i przyzwyczajenia naszych reklamodawców 
możemy stwierdzić, że każdy z nich ma swoje ulubione formaty. Weźmy 
pod lupę cztery najbardziej aktywne branże: biznes, handel, motoryzacja 

3 http://gomobi.pl/case-studies/case-studies-mobile-marketing-2014-do-
pobrania-w-tym-miejscu/
4 Dane własne wydawcy

Zobacz film }

http://gomobi.pl/case-studies/case-studies-mobile-marketing-2014-do-pobrania-w-tym-miejscu/
http://gomobi.pl/case-studies/case-studies-mobile-marketing-2014-do-pobrania-w-tym-miejscu/
https://www.youtube.com/watch?v=l945dq7sIQo&feature=youtu.be
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i technologie. Branża finansowa i handlowa to fani zasięgowych stron 
głównych. Korzystają głównie z formatów mobiboard oraz magazyn. 
Klienci technologiczni wybierają niestandardowe projekty branded content 
oraz display w postaci autofullpage. Z kolei partnerzy motoryzacyjny 
najczęściej posługują się dużymi formatami rich mediowymi autofullpage 
oraz standardowymi jak rectangle.

Wideo w mobile – to się nie sprawdzi. Mit

Mobile i online zmieniają nasze przyzwyczajenia. Dzięki usługom on 
demand sami staliśmy się dyrektorami programowymi i nie czekamy już na 
ulubiony serial czy program. Polscy wydawcy notują coraz większy wzrost 
odtworzeń wideo mobile, dlatego nie dziwi rozwój platform z kontentem 
długim takich jak VOD.pl, Player oraz Ipla. Coraz prężniej rozwijają się 
również platformy z kontentem krótszym, przygotowanym specjalnie do 
flash’owej konsumpcji multimediów (platformy Onet.tv, Wp.tv, Gazeta.
tv, Interia.tv). Miesięczna liczba mobilnych odtworzeń wideo wśród 
wydawców wynosi od 5,3 mln i 5 mln dla Grupy Onet-RASP i Grupy WP, 
po 1,1 mln i 307 tys. dla Grupy Gazeta.pl i Grupy Interia.pl.5

Native stanie się ważnym trendem. Fakt

Reklama natywna niejedno ma imię i być może dlatego tak trudno ją 
zdefiniować. Z pozycji wydawcy ulokowana jest w feedzie newsowym 
oraz między zdjęciami w galerii zdjęciowej. Niezależnie od przyjętej 
definicji reklamy natywnej pewnym jest fakt, że stanie się ona sposobem 
na dotarcie do konsumenta w sposób dopasowany kontekstowo, z 
pominięciem adblocków - oraz co najważniejsze – w sposób skorelowany 
ze sposobem konsumowania medium i wykorzystywanego w tym celu 
urządzenia. Taka przynajmniej rysuje się przyszłość w naszych działaniach 
już dziś.6 

5 Megapanel PBI/Gemius, maj 2015
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Mobile 
advertising 
to wybranie 
drogi 
dialogu 
z odbiorcą

Trzymacie w ręku najbardziej intymne medium, spośród wszystkich, 
z jakimi na co dzień macie do czynienia. Jego podstawową funkcją 
jest nawiązanie kontaktu i prowadzenie dialogu. Dlaczego więc tylu 
marketerów traktuje je jako narzędzie do jednostronnej komunikacji - 
zamiast nawiązywać dialog, wciąż szukają możliwości, aby dostarczyć 
jedynie informację o ofercie i aby dotarła ona do możliwie jak 
największego audytorium.

Trudno jest skutecznie wykorzystywać możliwości urządzeń mobilnych 
w roli nośnika informacji handlowych, gdy nie uwzględni się kilku 
kluczowych jego cech. Po pierwsze: osobista relacja z odbiorcą. 
Przekaz będzie wyświetlony na najbardziej osobistym z urządzeń. Jego 
właściciel zazwyczaj nie udostępnia go osobom postronnym. Po drugie: 
kontekst. Każda treść pojawia się na nim intencjonalnie i niemal zawsze 
w określonym kontekście oraz sytuacji. Inne nastawienie będzie miał 
użytkownik, który w danej chwili korzysta z serwisu mapowego, usiłując 
szybko znaleźć określone miejsce lub drogę dojazdu, a zupełnie inne 
czytelnik cyfrowego magazynu, sięgający po niego w wolnym czasie. Jeśli 
nie uwzględnimy tych zmiennych i potraktujemy obu w podobny sposób, 
dotarcie do nich okaże się prawdopodobnie zupełnie nieskuteczne. Po 
trzecie: zaangażowanie. Reklama mobilna silniej niż jakakolwiek inna 
wchodzi z odbiorcą w relację dialogu. Wysyłając do niego komunikat, 
powinniśmy tak konstruować jego treść i formę, by nakłonić odbiorcę do 
reakcji, aby w następstwie zechciał dowiedzieć się więcej - zobaczyć nasz 
produkt, umówić się na spotkanie.

Reklama w prasie cyfrowej

W Wielkiej Brytanii głównymi motywacjami skłaniającymi czytelników 
do sięgania po magazyny drukowane są: chęć pozyskania nowej porcji 
wiedzy, poszukiwanie inspiracji i nowych pomysłów oraz potrzeba 

05. 

Optizen Labs
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bycia na bieżąco. W Holandii dużym zainteresowaniem czytelników 
czasopism cieszą się reklamy, które są przez nich czytane, ponieważ 
zawierają praktyczne porady, dostarczają nowych pomysłów i pomagają 
być na bieżąco z trendami. Z kolei czytelniczki kobiecego pisma „Cleo” w 
Singapurze cenią sobie publikowane w nim reklamy, ponieważ stają się 
dzięki nim bardziej świadome produktów i mają pomysły na zakupy. W 
Niemczech prawie połowa użytkowników tabletów świadomie klika w 
reklamy, 37 proc. ogląda następnie stronę internetową reklamodawcy, 
a 31 proc. chce dowiedzieć się więcej na temat oferty. To wyniki z 
raportu „Dowody na skuteczność czasopism” wydanego w 2014 roku 
przez międzynarodową organizację FIPP (International Federation of the 
Periodical Press).

Czy w Polsce prasa drukowana umarła? Nie, odpowiada zgodnie branża. 
Znalazła nowe miejsce dystrybucji oraz nowych użytkowników. Mniejszy 
udział prasy drukowanej zostanie z naddatkiem zrekompensowany przez 
znacznie wyższe niż dzisiaj czytelnictwo wydań cyfrowych. W ciągu 
najbliższych pięciu lat czytelnictwo prasy w Polsce (łącznie drukowanej i 
cyfrowej) ma wzrosnąć o 4-16 proc.1

Początki cyfryzacji wydawców były trudne i kosztowne nie tylko ze 
względu na nową technologię, ale także koszty edukacji pracowników 
i rynku. W roku 2010 w Polsce funkcjonowały 2 magazyny na tablety, 
w kolejnym roku było ich 13, a w 2012 r. – 35. Rok 2013 zaowocował 
kolejnymi publikacjami, dzięki czemu na rynku było dostępnych 57 
e-wydań i mutacji cyfrowych. W 2014 r. nastąpił istny rozkwit digital 
publishingu wynikający z palącej potrzeby posiadania nowego źródła 
dochodu – w sumie pojawiło się kolejne 50 tytułów na iPady i tablety z 
systemem Android.

1 Millward Brown dla Izby Wydawców Prasy

Mutacja cyfrowa

E-wydanie
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Należy tu odróżnić mutację cyfrową – interaktywne wydanie 
umożliwiające implementację wideo, audio, animację, od e-wydania, 
które jest 1:1 przełożeniem gazety w wersji papierowej (stanowi 
statyczny PDF). Rynek prasy na urządzeniach przenośnych zmienia się 
dynamicznie z korzyścią dla czytelników. Podział tortu wydawniczego 
między mutacjami cyfrowymi, a e-wydaniami wynosi 90/10, co oznacza, 
że większość publikacji pozwala dziś na emisję niestandardowych, 
dedykowanych reklam. 

Z 92 magazynów na tablety aż 56 jest przygotowanych w technologii 
Adobe Digital Publishing Suite, 8 czasopism publikowanych jest w 
technologii Mag+, na PressPadzie wychodzi 5 magazynów. Na francuskim 
Aquafadasie stworzone zostały 3 publikacje, natomiast polski Embuk 
(wydawnictwo Infor Biznes) wydaje 2 magazyny. W sumie 18 tytułów jest 
przygotowanych na narzędziach takich jak: Paperlit, Polidea, PressMatrix 
lub innym customowym rozwiązaniu. 80 proc. magazynów w wersji na 
tablet jest płatna2.

Globalne dane za Q2 2015 roku mówią o 70-procentowym udziale 
w rynku tabletów z Androidem, w stosunku do 21 proc. z iOS-em3. 
Konsumpcja treści wygląda jednak inaczej. Użytkownicy tabletów z 
systemem iOS są czytelnikami przywykłymi do płacenia za aplikacje i 
treści, natomiast posiadacze sprzętu z Androidem preferują bezpłatne 
rozwiązania.

2 Opracowanie własne zespołu Optizen Labs
3 Strategy Analytics, Q2 2015

Wydatki na reklamę cyfrową

W 2014 roku w 20 tytułach sieci OptizenAD - będącej częścią 
Optizen Labs zajmującą się sprzedażą powierzchni reklamowej w 
prasie cyfrowej - które były najczęściej wykorzystywane w działaniach 
reklamowych, opublikowanych zostało 1229 reklam o łącznej wartości 
cennikowej ponad 16 mln zł. Pod względem liczby reklam jest to wzrost 
o 30 proc., w stosunku do roku 2013. Pierwsze półrocze 2015 roku 
pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Liczba reklamodawców 
cyfrowej prasy nie zmniejszyła się, a wydatki na ten kanał rosną. Wśród 
reklamodawców w 2015 roku przeważali ci z branży FMCG oraz z 
branży motoryzacyjnej. Co najważniejsze w bieżącym roku wzrosła liczba 
reklam wyłącznie przygotowanych pod wydania cyfrowe. 80 proc. ze 
100 przeanalizowanych kreacji było interaktywnych. To znacząca zmiana 
wskazująca na wzrost świadomości medium zarówno po stronie domów 
mediowych jak i samych marketerów. 

W publikacjach cyfrowych, materiały reklamowe dzielimy zazwyczaj na 
dwa rodzaje: statyczne oraz interaktywne. Najprościej rzecz ujmując 
reklamy statyczne to „nieruchome” layouty, podobne do materiałów 
publikowanych w wydaniach drukowanych, uzupełnione jedynie o link 
przekierowujący odbiorcę do strony WWW reklamodawcy. Reklamy 
interaktywne zaś to materiały zawierające „ruchome” elementy (animacje, 
ukryte obrazy lub informacje, których odsłonięcie wymaga naciśnięcia 
odpowiedniego miejsca, a także materiały wideo, galerie zdjęć, elementy 
gier i inne). Ich celem jest przede wszystkim zaangażowanie odbiorcy 
i nakłonienie go poprzez dowolną interakcję, do dłuższego kontaktu z 
reklamą i bliższego zapoznania się z oferowanym przekazem.
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Case 
studies

Marka: PZU
Liczba kontaktów z reklamą: ok. 13 500
Czas spędzony na kreacji: śr. 42 sekundy

Zobacz wideo }

https://www.youtube.com/watch?v=Q7AhcrGFfkw&feature=youtu.be
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Zobacz wideo }

Case 
studies

Marka: Le Rustique
Liczba kontaktów z reklamą: ok. 15 000 
Czas spędzony na kreacji: 38 sekund

https://www.youtube.com/watch?v=CuMGsZiYXzE&feature=youtu.be
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Zobacz wideo }

Case 
studies

Marka: Irena Eris Algorithm
Liczba kontaktów z reklamą: ok. 2000 
Czas spędzony na kreacji: ok. 1 minuty

https://www.youtube.com/watch?v=uM0M3wQb_2M&feature=youtu.be
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Nawet 30-procentowe wskaźniki

W przypadku reklamy cyfrowej czas kontaktu z przekazem reklamowym 
może wynieść aż półtorej minuty, a wskaźnik TTR (Tap Through Rate) 
najbardziej angażujących materiałów nawet 30 proc. Kontakt odbiorcy 
jest tu znacznie intensywniejszy i bardziej bezpośredni, niż w przypadku 
innych mediów. Reklama cyfrowa jest pełnoekranowa, niezakłócona 
żadnym innym przekazem, a w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie jest 
widoczna żadna inna treść. Pod względem zaangażowania ten kontakt 
można porównać wyłącznie z reklamą kinową.

Adobe Digital Publishing Suite (DPS), narzędzie, na którym opublikowano 
najwięcej tytułów aktywnych reklamowo, pozwala na niemal 
nieograniczone możliwości kreacyjne, w tym budowanie materiałów 
promocyjnych z wykorzystaniem nakładanych na siebie warstw, 
animacji, plików wideo, materiałów dźwiękowych. DPS dysponuje też 
rozbudowanym systemem analitycznym pozwalającym na dostarczanie 
precyzyjnych raportów zawierających m.in. informacje o liczbie pobrań 
wydania, wyświetleń strony reklamowej, czasu, jaki użytkownik poświęcił 
na kontakt z reklamą.

Rynek cyfrowych wydań jest jednym z najmłodszych obszarów 
aktywności reklamowej. W ciągu niespełna pięciu lat podlegał 
wielu przekształceniom, ale też dynamicznie się rozwinął. Liczba 
opublikowanych reklam w ciągu 2014 r., w reprezentatywnej, choć mimo 
wszystko niepełnej grupie tytułów pozwala sądzić, że reklamodawcy 
odkryli już ten kanał komunikacji i będą coraz intensywniej i skuteczniej 
go wykorzystywać.
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http://optizenlabs.com/index.php/oferta/reklama-na-tabletach/
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Geolokali-
zacja, 
targetowanie 
i promo 
hunters

Mobile przełamał monopol reklamy zewnętrznej (out of home) na 
reklamę w miejscu zakupu. Dotychczas tylko billboardy w okolicach 
centrum handlowego oraz postery wewnątrz obiektu (in store) były 
nośnikiem informacji. Reklama geolokalizowana daje obecnie możliwości 
dotarcia do odbiorcy w kontekście miejsca oraz czasu, a jej przekazy 
są precyzyjniej kierowane, niż jakiekolwiek inne formy reklamowe. 
Komunikacja marketingowa bazuje tu na powiadomieniach typu push. 
Wyróżnia się ich trzy rodzaje.

I. SMS/MMS dynamicznie geotargetowany do baz operatorów GSM

Operatorzy GSM w celu dywersyfikacji przychodów od pewnego czasu 
zaczęli oferować zupełnie nowe usługi, w tym finansowe, energetyczne, 
a także reklamowe. Bazy operatorów GSM są o tyle interesujące, że 
pozwalają dotrzeć z komunikatem do osób, do których ciężko jest trafić 
przy wykorzystaniu reklamy cyfrowej. W głównej mierze chodzi o osoby 
po 45 roku życia. To bardzo ceniona dla reklamodawców grupa celowa, 
ponieważ dysponuje dużą siłą nabywczą i zazwyczaj robi zakupy z myślą 
o całej rodzinie. Uniwersalnym formatem umożliwiającym dotarcie 
do nich z przekazem jest klasyczny SMS. Kluczem w komunikacji 
staje się właściwe targetowanie go, możliwe tylko w przypadku, kiedy 
dysponujemy dużym zestawem kryteriów. Warto zatem przybliżyć 
możliwości, jakimi dysponuje operator GSM (w tym przypadku T-Mobile). 
Jego baza tzw. OptIn czyli abonentów ze zgodami liczy ponad 4 mln 
rekordów i daje szerokie możliwości budowania segmentów. Na 
użytek reklamodawców kryteria zostały uporządkowane w trzy piony: 
demograficzne, behawioralne oraz kontekstowe. Można je praktycznie 
dowolnie łączyć lub wykluczać, a geograficznie emisję zawężać nawet do 
pojedynczych wsi. Z kolei wykorzystując tzw. wewnętrzne BTS-y emisję 
można ukierunkować nawet do pojedynczego obiektu i znajdujących się 
w jego wnętrzu osób.

06. 

Tomasz Szulkowski
sales director, MoBehave
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Bardzo istotną zaletą SMS/MMS dynamicznie geotargetowanego jest 
jego uniwersalność. Tego typu komunikat może być odczytany nie tylko 
na smartfonach, ale również na zwykłych komórkach. Nie ma wymogu, 
aby konsument miał włączony bluetooth, Wi-Fi czy GPS. Kolejną zaletą 
jest powiadomienie dźwiękowe lub wibracja urządzenia, jakie pojawiają 
się w trakcie dostarczenia wiadomości. Jeżeli mowa o zaletach, to 
warto wspomnieć również o wadach. Jedną z nich jest na pewno zasięg 
mediowy - rozwiązanie miałoby o wiele szerszą skalę wykorzystania, 

Krakowskie Przedmieście, BTS-y

Galeria Mokotów, emisja szeroka BTS-y

Tesco, KEN

Galeria Mokotów, emisja wąska BTS-y

Tesco, KEN
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gdyby także inni operatorzy mogli oferować swój serwis na użytek 
komercyjnych przekazów. Jednak nie zebrali oni właściwych zgód od 
abonentów i nie posiadają podstawy prawnej do emisji. Druga kwestia to 
koszty - rozliczenie następuje za dostarczone wiadomości, a rynek online 
przyzwyczaił marketerów do rozliczeń w modelach efektywnościowych w 
kampaniach sprzedażowych najczęściej CPC.

Bazy typu OptIn najlepiej sprawdzą się w kampaniach marek z obszaru 
lifestyle, gdzie oprócz geolokalizacji istotna jest segmentacja odbiorców po 
danych demograficznych i behawioralnych. Inne zastosowanie to promocja 
lokalnych eventów, np. otwarć sklepów, którym zależy na impulsywnym 
pozyskaniu konsumentów przebywających aktualnie w pobliżu. Sprawdzi 
się także w trakcie promocji loterii konsumenckich, ponieważ MMS może 
zawierać dosyć obszerną instrukcję na temat zgłoszenia poprzez zwrotny 
SMS lub link do strony mobilnej. Grafika w MMS zmotywuje z kolei do 
udziału poprzez prezentację atrakcyjnych nagród.
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Case 
study
Marka: Gdańska Organizacja Turystyczna
Cel: Kampania aplikacji turystycznej Gdansk4u Mobile zawierającej 
najważniejsze informacje na temat Gdańska. Promocja aplikacji wydanej 
na Androida i iOS oraz Windows Phone.
Wyniki: Kliknięcia w link do pobrania aplikacji na poziomie 7 proc.
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II. Baner w menu powiadomień

Baner w menu powiadomień jest przykładem formatu reklamowego 
wykorzystującego natywne funkcje telefonu. Pojawia się w menu 
urządzenia, a nie na stronie mobilnej lub w aplikacji. Format działa tylko na 
smartfonach posiadających dostęp do internetu mobilnego poprzez 3G lub 
Wi-Fi. Aby został dostarczony, użytkownik przy instalowaniu aplikacji musi 
wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów w oparciu o geolokalizację 
(najczęściej poprzez GPS). Jest to dosyć poważne ograniczenie w zasięgu. 
Jego główną zaletą są wyniki klikalności mierzone CTR-em bliskim 10 proc., 
czyli kilkukrotnie wyższym w porównaniu do standardowych kampanii 
banerowych.

III. Powiadomienie wywołane przez beacony

Powiadomienia z beaconów wyglądem i funkcjonalnością 
zbliżone są do opisanych powyżej i pojawiają się 
na zablokowanym ekranie smartfona (iOS) lub też 
w menu powiadomień (Android). Kluczem sukcesu 
beaconów jest precyzja emisji - dokładnie w określonym 
miejscu np. przy wejściu do sklepu lub nawet przy 
określonej półce. W ich przypadku mówi się już nie o 
lokalizowaniu, ale mikrolokalizowaniu użytkownika. Ta 
precyzja wiąże się z konfiguracją zasięgu pola rażenia 
beacona. Przykładowo - dla zachęcenia jak największej 
ilości konsumentów mijających nasz sklep w centrum 
handlowym, zasięg beacona powinien być ustawiony 
na maksymalną odległość czyli ok. 100 metrów. Z kolei 
w przypadku używania beacona do analizy konwersji 
z działań marketingowych, należałoby go umieścić w 
pobliżu stanowiska kasjera z maksymalnym zasięgiem 
jednego metra. W analizie wyników konwersji można 
wówczas przyjąć, że użytkownik, który przez minutę 
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przebywał w jego zasięgu, płacił za zakupy, a więc działania promocyjne 
zostały zwieńczone sukcesem. To bardzo istotny parametr dla marketera. 
Druga istotna kwestia to możliwość emisji według dokładnej segmentacji 
oraz według danych demograficznych i behawioralnych zebranych i 
przetwarzanych przez administratora aplikacji. 

Nowe możliwości mogą znacząco wpłynąć na zmianę modelu biznesowego 
w handlu tradycyjnym - już pojawiają się ciekawe przykłady wykorzystania 
nadajników np. w sieci sklepów Gino Rossi czy w centrum handlowym 
Manufaktura. To działania w mikroskali, ale w związku z implementacją tej 
technologii zarówno przez Facebooka, jak i Google (format Eddystone), 
przyszłość beaconów rysuje się w bardzo ciekawym świetle. Łatwo sobie 
wyobrazić, że wkrótce obsługa w sklepie np. z obuwiem po wejściu klienta 
zobaczy na ekranie jego profil. Mężczyzna, lat 35, żonaty mieszkaniec 
Piaseczna lubiący jazdę na rowerze i muzykę elektroniczną (dane z 
Facebooka). Pracuje na stanowisku menadżerskim średniego szczebla 
w firmie logistycznej (dane z LinkedIn). Subskrybuje newsletter wysłany 
przez sklep i w ostatnim roku zakupił dwie pary sportowych butów na 
łączną kwotę 500 zł. Przy odpowiednim algorytmie w systemie kasowym 
powinna ukazać się rekomendacja dla sprzedawcy „zaproponuj model 
X i Y z nowej kolekcji oraz poinformuj, że z tytułu dokonanych zakupów 
w ramach podziękowania za zaufanie otrzyma on darmowy gadżet czyli 
sportowe etui na swojego iPhone’a” (aplikacja bez trudu rozpozna, z jakiego 
urządzenia korzysta konsument). Case studies kampanii z wykorzystaniem 
beaconów znajdziecie w kolejnym artykule.

Agregatory promocji i promo hunters

Wśród licznych rozwiązań, jakie dostarcza mobile advertising - począwszy 
od standardowych banerów, kampanii wideo, rich media i popularną 
ostatnio reklamę natywną - warto zwrócić uwagę także na kampanie z 

użyciem aplikacji mobilnych. Jednym z najnowszych trendów są tutaj 
przekazy marketingowe budowane na programach lojalnościowych oraz 
agregatorach promocji. Nowe media zmieniają model biznesowy sprzedaży 
- dzięki powszechnemu dostępowi do szybkiej informacji pojawiło się 
szerokie grono konsumentów, którzy co chwilę otrzymują nowy oręż do 
upolowania okazji. Grupa ta zyskała branżową nazwę promo hunters.

Od pewnego czasu można zaobserwować dynamiczny rozwój aplikacji, 
których główną funkcją jest prezentacja aktualnej oferty promocyjnej 
sieci retailowych - supermarketów i dyskontów, ale także marketów 
budowlanych, sieci odzieżowych oraz sieciowych sklepów z ofertą 
akcesoriów motoryzacyjnych. Te aplikacje mobilne można nazwać 
agregatorami promocji. Ich działanie opiera się na prostej i intuicyjnej 
nawigacji i umożliwia przeglądanie elektronicznych wersji gazetek 
promocyjnych. Gazetki wyglądają identycznie jak wersje papierowe, 
ale są o tyle wygodniejsze, że konsument jest na bieżąco informowany 
o ich nowych wersjach, dzięki czemu może łatwiej i szybciej upolować 
daną okazję. Gazetki może przeglądać w dowolnym momencie - w 
przeciwieństwie do przeglądania na komputerze - oraz porównywać 
oferty tego samego produktu w różnych sieciach. Może także w łatwy 
sposób zapisać interesującą ofertę oraz podzielić się nią z bliską osobą. Z 
kolei dzięki geolokalizacji aplikacja jest w stanie zaprezentować oferty z 
najbliższych POS-ów. 

Na uwagę w przeprowadzeniu komercyjnej kampanii reklamowej zasługują 
trzy aplikacje. Najpopularniejszą z nich jest Blix – około 650 tys. pobrań 
(dzienna suma uruchomień wynosi 245 tys.). 79 proc. użytkowników to 
osoby w wieku 18-34 lat, z czego 80 proc. stanowią kobiety.



MOBILE ADVERTISING SPRZEDAJE  |  34

Katarzyna Jaszkiewicz, marketing manager Blix

Zawsze interesował nas fenomen gazetek 
promocyjnych. Jeżeli nie byłoby to efektywne 
narzędzie sprzedażowe, sklepy nie inwestowałyby 

takich pieniędzy w ich dystrybucję. Część 
użytkowników nie jest zainteresowana papierową 

wersją gazetek lub też nie otrzymuje ich do swojej 
skrzynki i aktywnie poszukuje cyfrowego zamiennika. Na tej podstawie 
narodził się koncept aplikacji Blix. Zawsze staramy się podkreślać także jej 
ekologiczny aspekt. Aplikacje mobilne będące zbiorami gazetek i promocji 
są w stanie aktywnie wspierać sprzedaż mobilną. Obecnie są także 
bardzo ważnym ogniwem w procesie podejmowania decyzji o zakupie w 
handlu tradycyjnym oraz w e-commerce i m-commerce.

Moja Gazetka posiada 220 tys. instalacji na Androidzie, ponad 60 tys. na 
Windows Phone i około 6 tys. na iOS. Wyróżnia się tym, że prezentuje 
oferty także z rynku lokalnego. Użytkownik podaje kod pocztowy i 
promień w kilometrach. 45 proc. użytkowników stanowią kobiety i 
odpowiadają za niemal 60 proc. obejrzanych gazetek.

Michał Machniak, twórca Mojej Gazetki

Sieci handlowe najczęściej decydują się na 
umieszczenie własnej gazetki promocyjnej w 
naszej aplikacji z możliwością odpowiedniego 

geolokalizowania tej pozycji. Jesteśmy również w 
stanie zamieścić pozycję w formie zwykłej gazetki 

promocyjnej, po której kliknięciu użytkownik zostanie 
przeniesiony na odpowiednią stronę docelową. Klientom umożliwiamy 
dostęp do Google Analytics, gdzie mogą śledzić popularność swoich 
gazetek w naszej aplikacji. Współpracujemy również z kilkoma sieciami 
reklamowymi realizując kampanie dedykowane.

Qpony.pl z kolei posiadają własną sieć beaconów w kilku centrach 
handlowych umożliwiając pomiar konwersji na zakup w POS.
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Marcin Lenkiewicz, dyrektor sprzedaży Qpony.pl

Bez wątpienia reklama kontekstowa poprzez 
beacony jest jedną z najbardziej angażujących. 
Bazując na naszych dotychczasowych wdrożeniach 

dla brandów i centrów handlowych, aż 26 
proc. użytkowników otrzymujących notyfikację 

poprzez beacon i będąc w pobliżu miejsca możliwego 
zakupu, zapoznaje się z ofertą. Dodatkowo, wychodząc ze sklepu, sensor 
bluetooth może poinformować o możliwości podzielenia się kuponem o 
wysokiej wartości ze znajomym. W przypadku naszych wdrożeń 74 proc. 
użytkowników odbierających swój pierwszy kupon, było skłonnych do 
wysłania rabatu bliskim.

Case 
study
Czas kampanii: 3 tygodnie (luty 2015)
Opis: Celem kampanii była maksymalizacja przychodów ze sprzedaży 
na podstawie kodu rabatowego w jednym z internetowych sklepów z 
odzieżą. Na potrzeby ekspozycji dedykowanych kuponów w aplikacji 
została stworzona zakładka „Kupony tylko u nas”. Użytkownicy aplikacji 
Blix otrzymali unikatowy kod rabatowy uprawniający do 20 proc. zniżki w 
sklepie, który należało podać podczas składania zamówienia. Za pomocą 
wykorzystanego kodu rabatowego sklep był w stanie wyselekcjonować 
transakcje dokonane z Blixa. Dodatkowo podlinkowano oferty tego 
sklepu w aplikacji. Ekspozycja kuponu w smartfonie pełniła głównie 
funkcję wsparcia sprzedaży, a większość zamówień została dokonana 
drogą tradycyjnego e-handlu.
Wyniki: Przychód sklepu netto wyniósł ok. 20 tys. zł
Liczba wyświetleń: 108 tys.
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http://www.qbeacon.pl
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Beacon – 
czyli żarówka 
XXI wieku

Jest rok 1875. Jeden z najbardziej cenionych ówczesnych startupowców, 
28 letni Thomas Alva Edison, zakłada w New Jersey pierwszą na 
świecie „fabrykę wynalazków”. Jej celem ma być produkcja urządzeń 
elektrycznych. Pomimo nieświadomości ówczesnego społeczeństwa 
o możliwościach, jakie niesie ze sobą rozwój elektryczności, żarówka, 
którą niedługo opatentuje, pozwoli na to, aby zaledwie parę lat później 
zbudować pierwszą w historii elektrownię miejską oświetlającą Nowy 
Jork, a w konsekwencji założyć General Electric - największą obecnie 
spółkę kapitałową na świecie. Wynalezienie żarówki miało ogromny 
wpływ na rozwój cywilizacji i w znacznym stopniu ułatwiło codzienną 
egzystencję ludzi. Czy 140 lat później beacon (ang. latarnia morska) 
może powtórzyć sukces XIX-wiecznego wynalazku?

W ciągu zaledwie kilku lat staliśmy się populacją „mobile”. Z popularnego 
i wielokrotnie cytowanego w tym roku raportu „Digital, Social & Mobile in 
2015” wynika, że rynek mobilny odnotowuje ciągły wzrost i nieuchronnie 
zaczyna dominować w otaczającej nas cyfrowej rzeczywistości. 
Powszechny dostęp, taniejące połączenia oraz ceny transmisji danych 
sprawiły, że do końca 2016 roku trend obejmie ponad połowę ludności 
świata. W pogoni za nowym typem użytkownika ruszył także marketing. 
Bazując na koncepcji E. Jerome McCarthy’ego z 1960 roku definiującej 
marketing jako 4p - product, price, promotion, placement, coraz częściej 
mówi się o jeszcze jednym – proximity (ang. bliskość). Coraz więcej 
światowych gigantów takich jak Apple, Macy’s, McDonald’s, Coca-Cola, 
Procter&Gamble stosują proximity marketing do domknięcia ostatniej 
luki, jaka powstaje pomiędzy klientem, a produktem. Pozostaje pytanie - 
jakich narzędzi użyć do skomunikowania się z użytkownikiem mobilnym 
bazując na proximity. 

07. 

Tomasz Jabłoński 
CEO Qpony.pl
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sygnał jest zupełnie inny, wygodniejszy i bardziej użyteczny. Choć 
został wprowadzony w 2010 roku, to dopiero od niedawna można 
zaobserwować konsekwentne wykorzystywanie go przez producentów 
smartfonów. Tym samym technologia NFC, w której rynek pokładał 
duże nadzieje, schodzi ze sceny mobile tak szybko jak na nią weszła. 
Oczywiście można się upierać, że NFC znajdzie zastosowanie, jednakże 
trzeba zwrócić uwagę na jej niedoskonałości - urządzenie musi być 
wyposażone w chip NFC, a zasięg samego sygnału wynosi w praktyce 
zaledwie kilka centymetrów. 

Dlatego uważa się, że technologia BLE wyprze pozostałe rozwiązania, 
podobnie jak wynalazek Edisona pozwolił zapomnieć o żarówkach, które 
powstawały nawet 40 lat wcześniej. Prawdopodobnie za kilka miesięcy 
praktycznie każdy nowy smartfon będzie obsługiwał BLE, zwłaszcza że 
stosują go już dwaj rynkowi potentaci mobilnych systemów operacyjnych 
– Apple i Google.

W apple’owskiej technologii iBeacon był jeden problem – do obsługi 
była potrzebna aplikacja mobilna. Ominięcie go wpłynie na bezpośrednie 
komunikowanie się sensora z urządzeniem. Ale to nie wszystko. 
Prawdziwa rewolucja szykuje się po drugiej stronie beacona. Dzięki 
udoskonalonej technologii proximity Google zyska także przeogromną 
liczbę źródeł pozyskiwania danych o użytkownikach. W praktyce oznacza 
to, że każdy z nas mijając beacony wspierane przez najnowszy standard 
Eddystone, będzie w czasie rzeczywistym dostarczać informacje nie tylko 
o swoim położeniu, ale także o swoich preferencjach. Dla przykładu 
kanapa, przy której będziemy stać w salonie meblowym, wróci do nas w 
postaci reklamy, gdy następnego dnia będziemy czytać poranną prasę w 
internecie.

Branża marketingowa potrzebowała czegoś skuteczniejszego niż sygnał 
GPS, który poza swoimi zaletami i ogólną dostępnością, zawodzi na 
dwóch głównych płaszczyznach. Po pierwsze GPS nie jest precyzyjny. Ma 
on głównie zastosowanie outdoorowe bazując na naszej geograficznej 
lokalizacji. Sygnał traci swoje właściwości, gdy znajdujemy się np. w 
centrum handlowym, wewnątrz sklepu, a zwłaszcza przy określonej półce 
czy idąc dalej – bezpośrednio przy produkcie. Drugim podstawowym 
problemem jest jego energochłonność, przez co użytkownicy urządzeń 
mobilnych chcąc dać odetchnąć swoim bateriom, włączają GPS tylko 
wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba. W celu skrócenia powstałego 
dystansu pojawiły się beacony. Korzystając z wydawałoby się nieco 
archaicznej już technologii bluetooth, przyniosły rozwiązanie, które 
może zrewolucjonizować nasze zwyczaje zakupowe, dostarczając 
przy tym zupełnie nowych doznań. Co prawda szeroko wprowadzany 
w ostatnim czasie standard BLE (ang. Bluetooth Low Energy) ma ze 
starym bluetooth’em wspólną już chyba wyłącznie nazwę. Nowy 



MOBILE ADVERTISING SPRZEDAJE  |  39

zdecydował się na ponowną promocję, tym razem wprowadzanych do 
menu nowych kanapek. Te działania również zakończyły się sukcesem – 
20-procentowy wzrost klientów korzystających z oferty i 30-procentowy 
wzrost użytkowników korzystających z promocji1.

Kolejny przykład skutecznej akcji beaconowej przeprowadzonej tym 
razem na rodzimym rynku, to kampania realizowana przez Qpony na 
zlecenie centrum handlowego Factory w Poznaniu. Podczas 14-dniowego 
pilotażu aż 42 proc. użytkowników, do których została wysłana 
kontekstowa wiadomość, zainteresowało się ofertą. Co więcej - 78 proc. 
użytkowników powiedziało o niej swoim znajomym, a same centrum 
handlowe odnotowało kilkunastoprocentowy wzrost sprzedaży w 
porównaniu z poprzednim rokiem. Efekty samej kampania beaconowej 
przyniosły konwersję na poziomie 10 proc.2

Ostatni już przykład skutecznego wsparcia sprzedaży za pomocą 
beaconów płynie do nas zza oceanu. Sieci sklepów Lord & Taylor, Urban 
Outfitters, Alex & Ani, Kenneth Cole i Timberland pozwoliły zainstalować 
beacony i zintegrować je z systemem Swirl. Aż 32 proc. użytkowników 
zainteresowało się przesłaną do nich ofertą. Co więcej Swirl 
przeanalizował także zdobyte dane w sklepach. Na podstawie dziesiątek 
tysięcy ankiet przeprowadzonych na klientach podaje, że beacony mają 
znaczący wpływ na ich zachowania, decyzje zakupowe oraz lojalność. 
73 proc. kupujących wskazało, że treść i oferty pochodzące z push 
notification podczas wizyty w sklepie zwiększyły prawdopodobieństwo 

1 http://kontakt.io/blog/context-converts-mcdonalds-beacons-use-case/
2 http://gomobi.pl/case-studies/factory-poznan-jako-pierwsze-ch-
eksploruje-beacony/

Ostatecznie wiedza o naszych zachowaniach wpłynie na lepsze 
dopasowanie przekazów reklamowych. Bazując na przykładzie 
- dokładnie ta kanapa, na którą patrzyłem, i nad której zakupem 
zastanawiałem się dzień wcześniej, zostanie mi zaoferowana np. z 
20-procentowym rabatem zachęcającym do jej zakupu. Zdaniem wielu 
specjalistów niedługo na rynku powszechne będą ekspresy, które same 
przygotują nam poranną kawę uwzględniając upodobania użytkowników, 
a jeżeli skończy się ziarno, samodzielnie zamówią je z wybranego sklepu 
internetowego płacąc w nim wcześniej podpiętą kartą kredytową. Póki 
co brzmi to jak obraz science fiction, ale rozwój Eddystone, jak i samych 
beaconów, niesie ze sobą zupełnie nowe, niespotykane dotychczas 
możliwości. W ciągu najbliższej dekady wprowadzą one zmiany w 
naszych przyzwyczajeniach i naszym życiu.

Na koniec trochę liczb, które wskazują na wzrost efektywności sprzedaży 
przy zastosowaniu beaconów. Udokumentowanych i zmierzonych 
projektów nie ma zbyt wiele, dlatego poniższe przykłady to prawdziwe 
case studies dla przyszłych marketerów. 

Pierwszy przykład kampanii to McDonald’s. Firma zastosowała 
beacony polskiego Kontakt.io na jednym z najlepiej rozwijających się 
technologicznie rynków na świecie – w Turcji. Początkowym założeniem 
projektu przeprowadzanego w Stambule była sprzedaż nowej linii 
kaw oferowanych w restauracjach. W ciągu 6 tygodni testów 30 proc. 
konsumentów, którzy otrzymali kontekstową notyfikację na temat 
promocji, skorzystało z niej więcej niż jeden raz. Dodatkowo aplikacja 
w oparciu o polubione wcześniej produkty, umożliwiała przesyłanie 
spersonalizowanych ofert. Na fali sukcesu pierwszej kampanii McDonald’s 

http://kontakt.io/blog/context-converts-mcdonalds-beacons-use-case/
http://gomobi.pl/case-studies/factory-poznan-jako-pierwsze-ch-eksploruje-beacony/
http://gomobi.pl/case-studies/factory-poznan-jako-pierwsze-ch-eksploruje-beacony/
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zakupu, 61 proc. respondentów stwierdziło, że sklepy z nadajnikami 
odwiedzałoby chętniej i częściej, a 60 proc. powiedziało, że pod 
wpływem beaconów kupuje więcej3.

Postawiona przeze mnie na początku teza może wydać się zbyt śmiała, a 
przypisana beaconowi rola przewartościowana. Warto jednak pamiętać, 
że dla naszych przodków w tamtych czasach wizja miliarda żarówek 
również wykraczała poza ich wyobraźnię. Jeszcze dekadę temu nie 
znaliśmy słowa smartfon, a przynajmniej nie kojarzyliśmy go z jego 
obecnym wyglądem i zastosowaniem. Co więc stoi na przeszkodzie, 
aby za kolejne 10 lat beacony były tak samo powszechne, a ich użycie 
zmieniło raz na zawsze naszą codzienność? W końcu gdy Edison 
patentował żarówkę, nikt nie spodziewał się, że kilkadziesiąt lat później 
człowiek nie będzie wyobrażał sobie życia bez tego wynalazku.

3 https://www.swirl.com/swirl-releases-results-retail-store-beacon-
marketing-campaigns/

https://www.swirl.com/swirl-releases-results-retail-store-beacon-marketing-campaigns/
https://www.swirl.com/swirl-releases-results-retail-store-beacon-marketing-campaigns/
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Efektywność 
RTB 
w mobile

O mechanizmach zakupu reklamy online opartych o real-time bidding 
(RTB) usłyszeliśmy kilka lat temu. Jednak wykorzystanie RTB w reklamie 
wewnątrz aplikacji mobilnych to kwestia ostatnich kilku miesięcy. Jak 
działa mobile RTB, i co najważniejsze, czy jest efektywny.

88 proc. czasu spędza się dziś w dedykowanej aplikacji, a jedynie 12 proc. 
na mobilnej stronie WWW1. Jednym z czynników popularności aplikacji 
jest rosnąca ilość phabletów, czyli urządzeń mobilnych o wielkości ekranu 
5,5-7 cali, określanych nawet jako trzeci bieg mobile (po rewolucji, jaką 
przyniósł iPhone i tablety na czele z iPadem). Kilkuprocentowy wzrost 
wykorzystania aplikacji w porównaniu do roku poprzedniego wynika z 
tego, że przez phablety przepływa ogromna ilość danych internetowych, 
większa niż przez tradycyjne urządzenia mobilne. Dodatkowo - jak 
podaje Digital Strategy Consulting - 46 proc. użytkowników uważa, że 
korzystanie z aplikacji jest szybsze, a 51 proc. używa ich ze względu na 
wygodę i często z bardzo prozaicznego powodu - by nie wprowadzać 
ponownie loginu i hasła2.

Nakłady na reklamę mobilną stanowią w USA, czyli na jednym z 
najbardziej rozwiniętych rynków zaledwie 8 proc. budżetów, pomimo 
tego że udział mobile w dostępie do informacji wynosi 24 proc.

1 http://flurrymobile.tumblr.com/post/115195238195/the-phablet-third-
stage-media-booster-rocket#.VSOn25SsV3Y
2 http://www.digitalstrategyconsulting.com/intelligence/2015/04/one_in_
five_apps_get_forgotten.php

08. 

Dominik Karbowski 
VP sales & business development 
w Selectivv

http://flurrymobile.tumblr.com/post/115195238195/the-phablet-third-stage-media-booster-rocket#.VSOn25SsV3Y
http://flurrymobile.tumblr.com/post/115195238195/the-phablet-third-stage-media-booster-rocket#.VSOn25SsV3Y
http://www.digitalstrategyconsulting.com/intelligence/2015/04/one_in_five_apps_get_forgotten.php
http://www.digitalstrategyconsulting.com/intelligence/2015/04/one_in_five_apps_get_forgotten.php
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Czym się różni aplikacja od strony internetowej z marketingowego punktu 
widzenia? Aplikacja jest „wewnątrz” telefonu i jest ciągle z nami. Oznacza 
to, że ma dostęp do większej ilości danych i może być bardziej użyteczna 
z perspektywy analizy odbiorców reklamy. Instalując nową aplikację, 
użytkownik często zgadza się na udostępnianie wielu informacji o sobie. 
Jak to wykorzystać? Przykładowo osoby, które korzystają z aplikacji 
typu SkyScanner, Trivago czy innych temu podobnych, prawdopodobnie 
wybierają się w podróż i mogą poszukiwać hotelu lub auta na wynajem. 
Inny przykład to osoba, która co rano sprawdza pogodę np. na Wawrze, 
a następnie będąc na ulicy Domaniewskiej, kilka razy w tygodniu włącza 
nawigację lub Facebooka. Z dużym prawdopodobieństwem można 

założyć, że mieszka na Wawrze i chętnie przyjmie 
reklamę o promocji w Tesco na Gocławiu, zaś w 
ciągu tygodnia o promocji na lunch w restauracji 
blisko biura. 

Jak działa mobile RTB?

RTB rozwiązuje kilka problemów w trakcie zakupu 
powierzchni reklamowych. Czas – nie musimy 
dzwonić, pisać, briefować wysyłając zamówienia 
do różnych agencji. Nie jesteśmy ograniczeni 
określonym pakietem wydawców. Reklama typu 
RTB w wielu przypadkach potrafi być bardziej 
ekonomiczna biorąc pod uwagę ile wydajemy 
vs. ile możemy uzyskać, tak więc oszczędzamy 
czas i pieniądze. Korzystamy z jednej platformy, 
ustawiamy naszą grupę docelową, dodajemy 

kreacje i klikamy start. 

Mobile RTB najprościej wytłumaczyć przedstawiając wszystkie zdarzenia, 
jakie mają miejsce w czasie sesji 0,05-0,12 sekundy.

1. Użytkownik uruchamia aplikację mobilną umożliwiającą wyświetlanie 
reklam/wchodzi na mobilną wersję strony WWW (RTB obsługuje nie 
tylko aplikacja).

2. Kod umieszczony przez wydawcę w aplikacji lub na stronie WWW 
wysyła automatycznie informację do współpracujących z nim 
reklamodawców, iż pojawiła się „odsłona na sprzedaż”.

3. W tym momencie do wszystkich partnerów/sieci reklamowych, 
z którymi współpracuje wydawca, wysyłane jest zaproszenie do 
licytacji. Zawiera ono szereg informacji o użytkowniku np. jakiego 
urządzenia, systemu, przeglądarki używa, kto jest jego dostawcą, 

Znaczenie mobile, a nakłady na reklamę mobilną w USA. Raport „Internet 
Trends”, KPCB
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jak się łączy z siecią - po GSM czy Wi-Fi. To, jakie konkretnie dane 
otrzymujemy, zależy od tego czy jest to aplikacja czy strona WWW.

4. Reklamodawca na podstawie otrzymanych danych decyduje, czy 
dany odbiorca spełnia jego wymagania (tzw. target), a więc czy 
wyświetlenie może przełożyć się na konwersje w postaci kliknięcia, 
zakupu, bądź instalacji.

5. Jeżeli odbiorca spełnia kryteria reklamodawcy, ten proponuje cenę, 
jaką jest w stanie zapłacić za wyświetlenie.

6. Wydawca wybiera wtedy najwyższą cenę spośród oferentów. 
Reklamodawca - zgodnie z modelem aukcji Vickrey’a - płaci jednak 
drugą w kolejności najwyższą wartość. Powyższy mechanizm pozwala 
na sprawiedliwe składanie ofert, gdyż nigdy nie wiemy, co da 
konkurencja.

7. Finalnie - reklama wyświetla się na stronie WWW, którą przeglądamy 
lub w aplikacji, którą oglądamy.

Powyższe zdarzenia są realizowane automatycznie, a platforma RTB 
licytuje powierzchnię wszystkich sieci reklamowych i wydawców, z 
którymi współpracuje, uzyskując dzięki temu najniższą możliwą stawkę 
emisji. Co więcej - dzięki wbudowanym zabezpieczeniom - system jest w 
stanie wstrzymać licytowanie w okresach krótkotrwałych wzrostów cen 
powodowanych ruchami na rynku globalnym. Dzięki temu zatrzymując 
licytowanie na kilka/kilkanaście minut, platforma jest w stanie przynieść 
wymierne oszczędności, sięgające czasem kilkudziesięciu procent.

Kolejną zaletą platformy RTB jest możliwość stosowania wszystkich 
dostępnych formatów reklamowych oraz - co najważniejsze - stosowania 
dużo subtelniejszych niż w przypadku RTB desktop kryteriów doboru 
grupy docelowej. Klient ma bowiem możliwość ręcznego wskazania 
aplikacji i stron, gdzie ma pojawić się jego reklama. Sporym ułatwieniem 
jest też planer. Dzięki niemu jeszcze przed emisją można podejrzeć 
planowane skutki kampanii. Ponieważ platforma uczy się razem z 
rozwojem rynku, szacunki są wciąż zaskakująco trafne.

http://selectivv.com/pl/
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Case 
studies
Hotel Sułkowski, Polska

Kampania promująca hotel wśród użytkowników aplikacji turystycznych. 
Dzięki precyzyjnemu wskazaniu grupy aplikacji oraz algorytmowi 
wykluczającemu użytkowników, którzy zazwyczaj nie klikają w reklamy, 
uzyskano CTR na poziomie 4,29 proc. (AdWords i Facebook Ads generują 
średnio wyniki pomiędzy 0,2, a 0,5 proc.) oraz CPC w wysokości 0,27 zł 
(ponad dwukrotnie taniej, niż koszt kliknięcia w Facebook Ads czy Google 
Adwords).

Media Shakers, Francja

Promocja aplikacji mobilnych dla francuskiej agencji reklamowej. 
Wszystkie kampanie w kwietniu 2015 roku uzyskiwały współczynnik CTR 
w zakresie 2,8-3,6 proc. Wynik był daleko wyższy, niż przy korzystaniu z 
jednej tylko sieci reklamowej.
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Case 
studies
Microsoft Azure, Niemcy

Poszukiwanie drogi dotarcia do potencjalnych uczestników darmowego 
szkolenia dla niemieckiej firmy z branży IT. Wcześniejsze wysiłki w 
postaci miesięcznej kampanii display zebrały 90 uczestników. Precyzyjnie 
celowana kampania RTB zebrała pozostałych 100 uczestników w 
zaledwie 3 dni.
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GoMobi.pl jest serwisem biznesowym zajmującym się marketingiem 
mobilnym. Oprócz popularyzacji nowych narzędzi służących do 
komunikacji z klientem, skupia się na upowszechnianiu wiedzy z 
zakresu nowych technologii oraz szerzeniu dobrych praktyk. Serwis 
GoMobi.pl podzielony jest na część informacyjną i część blogową, a 
swoje blogi posiada tam i prowadzi wielu ekspertów oraz branżowych 
autorytetów. GoMobi.pl posiada unikatowe treści. Dział „Case studies” 
jest jedynym miejsce w polskiej sieci, gdzie w formie analizy przypadku, 
opisane są najciekawsze kampanie reklamowe z użyciem mobile. 
Znaleźć w nim można także bazę agencji branżowych, najświeższe 
informacje o branżowych wydarzeniach, a także oryginalne, 
dostarczane na wyłączność branżowe badania. 
GoMobi.pl jest także wydawcą publikacji poświęconych wybranym 
zagadnieniom mobile marketingowym. 

Kontakt
ul. Topiel 23
00-342 Warszawa
tel. +48 515 490 709
mail: gomobi@gomobi.pl

skład i grafika:

Kopiowanie i/lub rozpowszechnianie wyłącznie z podaniem źródła “Mobile advertising sprzedaje”, GoMobi.pl 2015

http://gomobi.pl
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