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Szanowni Państwo!
Kiedy trzynaście lat temu po raz pierwszy organi-
zowaliśmy IAB MIXX Awards, przyświecał nam cel 
promocji raczkującej wtedy w Polsce branży digita-
lowej, a w szranki stawały kampanie, w których in-
ternet bywał wykorzystywany jako dodatkowe me-
dium komunikacji.

Rok 2019 przyniósł historyczną zmianę na rynku re-
klamowym w Polsce. Podobnie jak to miało miejsce na 
największych rynkach europejskich, również w Polsce 
wydatki na reklamę internetową przewyższyły te na re-
klamę telewizyjną. Ten trend ma również swoje odbicie 
w naszym konkursie. Obecnie działania online stano-
wią często wiodącą oś komunikacji, a kampanie, które 
jeszcze stosunkowo niedawno wydawały się niezwykle 
nowatorskie i nieszablonowe, teraz są pewnym standar-
dem w branży.

Wszyscy widzimy, że dzięki internetowi zyskujemy na-
rzędzia, jakich nie ma w innych mediach. Digital stał 
się już mainstreamowym rozwiązaniem, który napędza 
polski rynek reklamy, a granice między offline i online 
powoli się zacierają. Dla nas, jako organizatorów, ważne 
jest, że w IAB MIXX Awards pojawiają się nowe katego-
rie, które okazują się strzałem w dziesiątkę, co potwier-
dza liczba zgłoszeń i jakość kampanii.

Kampanie nagrodzone złotem w trzynastej edycji kon-
kursu zaskakiwały świeżymi pomysłami i realizacjami, 
ale przede wszystkim poruszały ważne tematy spo-
łeczne. Jesteśmy dumni, że coraz więcej marek stawia 
zaangażowanie społeczne w centrum swoich strategii 
komunikacyjnych. Jury tegorocznego konkursu miało 
niełatwe zadanie, aby spośród bardzo dobrych kampa-
nii, łączących kreatywne idee z efektywnymi rozwiąza-
niami, wyłonić te najlepsze.

Przekazujemy w Wasze ręce czwartą edycję naszego 
casebooka, który jest nie tylko źródłem inspiracji, ale 
również drogowskazem wyznaczającym kierunek roz-
woju branży. Życzymy Wam przede wszystkim odwagi 
w realizacji pomysłów. 

Owocnej lektury!

Włodzimierz Schmidt
Prezes Zarządu IAB Polska

Robert Wielgo
Członek Zarządu IAB Polska
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Drodzy Czytelnicy!
IAB MIXX Awards to konkurs, w którym nagradzamy 
najlepsze digitalowe kampanie reklamowe, łączące kre-
atywne idee z efektywnymi rozwiązaniami. Warto jed-
nak w tym miejscu podkreślić, że kampanie reklamowe 
oceniane są jako całość. Jury analizuje zgłoszone w po-
szczególnych kategoriach projekty, biorąc pod uwagę 
zarówno strategię, kreację, wykonanie i wykorzystanie 
mediów, jak również rezultaty i ROI.

Trzynasta edycja IAB MIXX Awards to ponad 180 
projektów, które w tym roku ubiegały się o nominacje 
dla najlepszych digitalowych kampanii reklamowych. 
O złote, srebrne i brązowe statuetki walczyły 42 kam-
panie reklamowe, które otrzymały łącznie 56 nomi-
nacji w 16 kategoriach konkursowych.  W tym roku 
przyznaliśmy więcej nagród niż w poprzedniej edycji 
konkursu. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że w tym roku 
wybieraliśmy spośród większej liczby zgłoszeń, można 
stwierdzić, że jako jury byliśmy nawet surowsi w swo-
ich ocenach. Polski rynek reklamy jednak doskonale się 
broni. Nie ma bowiem kategorii, w której na tym etapie 
nie wyróżniliśmy żadnej kampanii. Świadczy to o dużej 
dojrzałości twórców i pokazuje, że potrafią robić pro-
jekty umiejętnie łączące kreatywność z efektywnością 
w różnych obszarach. W konkursie szukaliśmy kampa-
nii unikatowych, które nie tylko najefektywniej zachę-
cały do interakcji z marką czy prezentowały najskutecz-
niejsze rozwiązania, ale przede wszystkim inspirowały 
i wskazywały kierunki rozwoju branży. 

IAB MIXX Awards  wciąż ewoluuje, podążając za in-
tensywnymi zmianami w branży reklamowej. W mojej 
ocenie warto wspomnieć o dwóch ważnych aspektach 
tegorocznej edycji. Po pierwsze, włączyliśmy do kon-
kursu jedną z najsilniejszych kategorii – content mar-
keting, w której nie tylko mieliśmy najwięcej zgłoszeń, 
ale również ich jakość była na najwyższym poziomie. 
Po drugie, niezwykle ważny dla mnie osobiście fakt – 

mijająca edycja przyniosła nam kampanie, które po-
ruszają istotne kwestie społeczne, takie jak: edukacja 
seksualna, hejt w internecie czy niezgoda na uprzed-
miotowianie kobiet. Warto podkreślić, że realizacje 
te były perfekcyjnie skomponowane, wpisując się do-
skonale w DNA marek, dla których kampanie zostały 
realizowane. 

Zachęcam do lektury wyróżnionych kampanii, mając 
nadzieję, że staną się one inspiracją dla tych zgłasza-
nych do przyszłorocznej, czternastej już edycji IAB 
MIXX Awards. I które zaskoczą nas nowatorskimi 
rozwiązaniami oraz imponującymi wynikami.

Anna Iller
Przewodnicząca Jury  

Branded Content Manager, Allegro
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Udowodnij, że jesteś pewnym partnerem w biznesie,  
który korzysta z rzetelnych  

i najbardziej efektywnych rozwiązań. 

Sprawdź:  www.iab.org.pl/kdprp
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Efektywne działania w mediach 
społecznościowych, zarówno stricte 
komunikacyjne, jak i sprzedażowe.

Best Use  
of Social Media
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Sponsor kategorii

2 for U Fajnie Się Składa (srebro)

A co gdyby? – OLX piętnuje  
najgorsze zachowania w sieci (srebro)

Dobry Głos Dla Firm (brąz)

Z nogą w drzwiach,  
czyli stand-up w sypialni (wyróżnienie)

https://Havas.com


2 for U Fajnie Się Składa 
Klient:  McDonald’s
Produkt/Marka:  2 for U
Zgłaszający:  OMD
Współzgłaszający:  McDonald’s, DDB Warszawa
Zespół kreatywny:  Katarzyna Borowska, Bartosz Dudek, Rafał Szafraniec, Marta Sprzączak, Paweł 
Wójcicki, Marta Czeczotka, Zuzanna Duchniewska, Małgorzata Majcher, Inez Kujda, Kamila Krajewska, 
Karolina Jarosz, Joanna Gonciarska

Koncepcja kampanii
Kategoria value obejmuje produkty i zestawy skro-
jone na miarę potrzeb finansowych ludzi w wieku 
szkolnym i studenckim. Segment ten jest zdomino-
wany przez komunikację racjonalną – podkreślanie 
benefitu niskiej ceny. Jest to ważny argument w wal-
ce o uwagę i portfel młodego człowieka, jednak nie 
chcieliśmy się do niego ograniczać. Naszym celem 
było wywołanie w młodych ludziach emocji i po-
czucia, że oferta 2 for U jest zbudowana dla nich. Jak 
wywołać te emocje? Musieliśmy znaleźć wartość uni-
wersalną – coś, co jest ważne dla większości z nich. 
Jednocześnie chcieliśmy zaproponować im coś, czego 
jeszcze nie doświadczyli w digitalu. Nie było to łatwe, 
bo dla ludzi w wieku 16-19 internet jest środowiskiem 
naturalnym, są non stop w kontakcie za pomocą ko-
munikatorów, a świat aplikacji nie stanowi dla nich 
zagadki. Czy coś jest jeszcze w stanie ich zaskoczyć? 
Podjęliśmy to wyzwanie.

Cele i wyzwania kampanii
Celem wizerunkowym kampanii był wzrost postrze-
gania McDonald’s jako „marki dla mnie” wśród osób 
w wieku 16-19  aż o 3 p.p. 

KPI mediowym była liczba osób, które odwiedzi-
ły stworzoną na potrzeby akcji aplikację. Punktem 
wyjścia przy ustaleniu KPI była liczba internautów 
w wieku 16-19. 

Chcieliśmy także, aby aplikacja była czymś więcej 
niż jednorazowym doświadczeniem i aby użytkowni-
cy do niej powracali, dlatego wyznaczyliśmy również 
KPI częstotliwości użycia.

Strategia
Chcąc zaangażować młodzież, musieliśmy znaleźć 
wartość uniwersalną dla większości z nich. Tą war-
tością okazały się relacje z innymi. Według badania 
„Świat Młodych” zrealizowanego przez IQS w 2018 r.  

Best Use Of Social Media
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„Młodzi nie chcą i nie umieją przeżywać swojego 
życia poza relacjami – z ekipą, z partnerem, ale też 
rodziną i rodzicami. (...) Bycie razem z innymi jest 
naturalnym stanem dla Młodych – to, co ma do nich 
trafić, musi to uwzględniać.”

Dlatego strategia kampanii opierała się na insighcie: 
„Ekipa to moja siła. Definiuję siebie przez grupę.” 

Odpowiedzią na insight była idea strategiczna „the 
most social video ever” – najbardziej „ekipowy” klip, 
jaki kiedykolwiek powstał. Chcieliśmy dać młodym 
kontent muzyczny, który nie tylko będzie stworzony 
we współpracy z popularnym artystą, atrakcyjny wi-
zualnie i wpadający w ucho, ale umożliwia coś więcej: 
dzielenie się nim ze znajomymi powoduje, że do-
świadczanie tego kontentu staje się pełniejsze. 

Zaowocowało to stworzeniem unikalnej aplikacji 
w środowisku Messengera, która była jedynym miej-
scem, w którym dostępny był wideoklip stworzony we 
współpracy ze znanym i popularnym w młodej grupie 
artystą Dawidem Kwiatkowskim. Klip można było 
obejrzeć po zaproszeniu do aplikacji przynajmniej 
jednego znajomego. Położenie obok siebie telefonów 
biorących udział w zabawie powodowało synchronicz-
ne pojawianie się różnych elementów spotu na kilku 
ekranach. Im więcej osób brało udział w zabawie, tym 
więcej elementów wideoklipu można było dostrzec. 

Sposób realizacji
1. Kreacja 
Odpowiedzią na strategię była idea kreatywna „2 for 
U Fajnie Się Składa”. Do współpracy zaprosiliśmy 
Dawida Kwiatkowskiego, jednego z idoli młodego 
pokolenia, z którym stworzyliśmy wyjątkowy tele-
dysk. Zabawa z „Najbardziej ekipowym klipem ever” 
zaczynała się od wejścia na Messengera McDonald’s 
Polska i zaproszenia znajomych. Klip uruchamiał się 
po połączeniu ze sobą kilku smartfonów – od 2 do 
6. Umożliwiła to technologia SideFlix, która jest ele-
mentem funkcjonalności Facebooka. Wideo płynnie 
dostosowuje się do ekranów o różnych rozmiarach, 
a każdy dodatkowy telefon odblokowuje kolejną część 
kadru. Z każdym kolejnym telefonem na ekranie wi-
dać więcej obrazu, efektów i dźwięku. Podczas oglą-
dania teledysku, można było usłyszeć dźwięki, które 
na co dzień towarzyszą gościom w restauracji, np. sze-
lest torebki przy wyjmowaniu frytek, nalewanie na-
poju do kubka. Zostały one zestawione z muzyką, co 
tworzyło wyjątkowe doznania dźwiękowe. Aplikacja 
była w centrum komunikacji. Architekturę kampanii 
stworzyliśmy tak, by kierować młodych internautów 
do Messengera McDonald’s i zachęcać do wzięcia 
udziału w akcji. 

2. Media mix 
Centrum całej komunikacji była aplikacja z teledy-
skiem w Messengerze. Zaowocowało to inwestycją 
100% budżetu kampanii w digital. Wybór ten uzasad-

niał także sposób konsumpcji mediów przez grupę do-
celową kampanii (osoby w wieku 16-19 lat, czyli digital 
natives). Wiodącym kanałem komunikacji mediowej 
były platformy social media (Facebook z Instagramem 
i Messengerem, a także TikTok), niemniej jednak by-
liśmy obecni we wszystkich digitalowych punktach 
styku z młodym konsumentem: na YouTubie, Spoti-
fy, Brainly oraz na portalach i wortalach dzięki kam-
panii programatycznej targetowanej demograficznie.  

Komunikacja była prowadzona również przez piosen-
karza biorącego udział w klipie: Dawid Kwiatkowski 
zachęcał do obejrzenia wideo w aplikacji i podzielenia 
się nim z ekipą na swoich kanałach w social mediach. 

Podział budżetu: 
•  Social media (Facebook, Instagram, Messenger, 

TikTok) – 43%,
• Programmatic display – 20%,
• YouTube, Spotify, Brainly – 35%,
• Search – 2%.

Rezultaty
Cele mediowe zostały znacznie przekroczone: 
liczba użytkowników, którzy odwiedzili aplikację, 
wyniosła blisko 50% więcej niż zakładana. Rów-
nież częstotliwość użytkowania, czyli średnia licz-
ba uruchomień aplikacji na użytkownika wyniosła 
35% więcej niż KPI. 

Rezultatem kampanii był również wzrost postrze-
gania McDonald’s jako „marki dla mnie” wśród osób 
w wieku 16-19 o 3 p.p. 

Podsumowanie
Stworzyliśmy teledysk, który trzeba oglądać razem 
z innymi. Mechanizm łączył interakcje w świecie cy-
frowym z interakcjami w świecie realnym (koniecz-
ność spotkania ze znajomymi w realu w celu połącze-
nia telefonów i obejrzenia teledysku). Po spełnieniu 
tych dwóch warunków (interakcja w Messengerze 
plus spotkanie w realu i położenie telefonów obok 
siebie) uczestnicy mogli doświadczać wideoklipu, 
który płynnie dostosowując się do ekranów o różnych 
rozmiarach, dostarcza coraz to nowe elementy sce-
nografii i dźwięku po dołączeniu każdego kolejnego 
użytkownika. Był to pierwszy projekt w tej technolo-
gii wykorzystany na taką skalę. Rezultaty wizerunko-
we i mediowe kampanii potwierdzają, że pomysł był 
trafiony, a zaangażowanie jest kluczowym elementem 
dotarcia do młodych ludzi. 

Centrum całej komunikacji była  
aplikacja z teledyskiem w Messengerze.

https://www.youtube.com/watch?v=AJV8GIvUVJQ


A co gdyby? – OLX piętnuje 
najgorsze zachowania w sieci
Klient: Grupa OLX
Zgłaszający: Grupa OLX
Współzgłaszający: 180heartbeats + Jung v Matt, F25 Production House 
Zespół kreatywny: Marcin Sienkowski, Paulina Rezmer, Michał Wiśniewski, Radosław Smorga,  
Mikołaj Sadowski, Tomasz Dubiel, Gabriel Wołoszyn, Artur Leśniak, Marcin Dworucha,  
Monika Wagner, Stefan Stefański, Maciej Buchwald

Koncepcja kampanii
Jak cała sieć, OLX zmaga się z najgorszymi zachowa-
niami, które wyzwala anonimowość. Odnosząc się do 
nich, chciał dać przykład, sprowokować dialog i edu-
kować, by oczyścić atmosferę. Trafnie odczytał oczeki-
wania użytkowników portalu i odważnie wsparł ziry-
towanych chamstwem w internecie. Kampania stała się 
modelowym wiralem, przebiła do mainstreamu i wpi-
sała w historię polskiej reklamy internetowej.

Cele i wyzwania kampanii
Co trzeci dorosły Polak doświadczył hejtu, wśród naj-
młodszych respondentów co drugi – wynika z badania 
Uniwersytetu SWPS i ARC Rynek i Opinia (marzec 

2019). Zdaniem 85% ankietowanych hejt to poważny 
problem społeczny, jeszcze więcej (87%) uważa, że należy 
z nim walczyć. Hejt zarówno online, jak i offline stał się 
codziennością, której towarzyszy poczucie bezsilności po 
stronie tych, którzy chcieliby reagować, ale nie wiedzą jak 
to robić. Również OLX był utożsamiany z chamstwem 
i brakiem biznesowej kultury. Wyzwaniem kampanii 
było opowiedzieć o zjawiskach dotykających społeczność 
internetową, mówiąc wprost, że OLX się na to nie zgadza. 
Jednocześnie dać do myślenia, ale zgodnie ze standardami 
komunikacyjnymi przyjętymi przez markę – z humorem, 
dystansem i bez moralizowania. Liczyliśmy, że memowy 
charakter filmów pozwoli odreagować osobom, które nie 
lubią hejtu i skłoni do zmiany tych, którzy w nim uczest-
niczą. Grupą docelową kampanii byli wszyscy Polacy, bo 
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z hejtem spotykają się wszyscy bez względu na płeć czy, 
wiek, a jednocześnie OLX to marka oferująca usługi dla 
każdego, więc zależało nam na masowym dotarciu. Ce-
lem było, aby każdy film miał minimum 1 tys. udostęp-
nień na Facebooku; AVE na poziomie minimum 140 tys. 
zł  (bez publikacji płatnych). 

Strategia
Punktem wyjścia była obserwacja autentycznych, często 
bardzo niekulturalnych zachowań użytkowników ser-
wisu OLX, m.in.: spamowanie ogłoszeniodawców, brak 
odpowiedzi na zapytania, nieuzasadnione roszczenia, 
nieuczciwe negocjowanie (na „horom curke”), inwekty-
wy, przekraczanie granic dobrego smaku i podstawowej 
kultury handlowej. Najczęściej autorzy chamskich za-
chowań w sieci czują się bezkarnie, uprzykrzając innym 
użytkownikom doświadczenie korzystania z platformy.

Strategię działań komunikacyjnych oparto na spo-
łecznej regule – możemy zwiększyć  szansę na speł-
nienie prośby skierowanej do drugiej człowieka, jeśli 
dostarczymy mu jasnego uzasadnienia.

Insight mówiący, że choć czasem zdarza się nam za-
chować niewłaściwie, w głębi duszy nie chcemy sprawiać 
przykrości innym, pozwolił przyjąć kluczową zasadę: 
w egzekucjach nie piętnujemy ludzi tylko złe postawy. 
Założyliśmy też, iż mimo poważnego problemu społecz-
nego, tonality kampanii zostanie oparte o humor, co jest 
bliskie tożsamości marki i wesprze efekt wiralowy.

Znana twarz miała zapewnić rozgłos kampanii, nieść 
ze sobą autorytet i powszechną sympatię. Nie powinna 
jednak odciągnąć uwagi od meritum problemu.  

Kreacja
Formę i treść filmów idealnie dostosowano do specy-
fiki social mediów. Idea kreatywna „A co by było gdy-
by?” odwołała się do poczucia winy niekulturalnych 
użytkowników platformy OLX. Wskazywała na prostą 
zasadę: jeśli nie chcesz czuć się zażenowany własną po-
stawą, to po prostu bądź sobą, no chyba że jesteś cha-
mem – wtedy bądź kimś innym.

Kampania składała się z 7 filmów po ok. 60 sekund, 
każdy dotykał innego problemu: przekleństw, niechluj-
stwa, braku odpowiedzi na zapytania, matactwa, cham-
stwa i cwaniactwa. W każdym bohaterowie odgrywali 
scenki odpowiadając na pytania stawiane przez Janu-
sza Chabiora zaczynające się od słów „A co gdyby...”? 

Spoty są także doskonałym przykładem dostosowa-
nia tradycyjnych zasad opowiadania historii do współ-
czesnych wymagań platform społecznościowych. 
Fabuła wpisana w logikę memu internetowego (po-

wtarzalna, prosta konstrukcja przekazu), szybko prze-
łożyła się na cytowanie i masową produkcję kontentu 
przez użytkowników. Treść historii jest bezpardonowo 
szczera i zabawna. Także oszczędność środków wyra-
zu, casting i format kadru od początku podporządko-
wane były wymaganiom i oczekiwaniom internautów, 
którzy lubią dzielić się humorystycznymi treściami.

Rezultaty
W social mediach kampania osiągnęła niespotykanie 
wysokie wyniki, porównywalne z dużymi kampaniami 
TV. Dotarliśmy do 23,8 mln osób, a szacowany ekwi-
walent mediowy przy wydatkach na media 218,2 tys. zł,  
wyniósł aż 4,66 mln zł (Brand24).

Facebook: 7 filmów łącznie zostało obejrzanych 8,6 mln  
razy, udostępnione były 57 tys. razy i zyskały 355 tys. reak-
cji. Organicznie dotarły do 7,9 mln użytkowników.

Spośród 17 najlepszych postów czerwca 2019 w ka-
tegorii e-commerce aż 7 było opublikowanych przez 
profil OLX Polska. Jeden z postów był 2. najlepszym 
postem całego polskiego Facebooka. OLX Polska za-
jął 1 miejsce pod kątem wskaźnika (INI) zliczającego 
wszystkie aktywności w obrębie fanpage’a w kategorii 
e-commerce (dane panelu FB, czerwiec 2019).

YouTube: 5,2 mln wyświetleń (z tego 50% wyświe-
tleń organicznych) do 1,7 miliona UU. Po raz pierwszy 
w historii światowego YouTube spoty jednej marki za-
jęły 5 najwyższych miejsc w rankingu najchętniej oglą-
danych (raport Ads Leaderboard). 

PR: ukazało się 100 publikacji o kampanii, dotarły 
do 1,23 mln czytelników. 

Media mix
Kampania odbywała się tylko w sieci, głównie w social 
mediach (Facebook, Instagram, YouTube), co wynikało 
z humorystycznego i memicznego charakteru kampanii, 
dało możliwość szybkiej i emocjonalnej reakcji, dziele-
nia się treściami z innymi, a także wpisało się w tonality 
marki, która komunikuje się z dystansem i humorem.

Publikacja spotów następowała co 2-3 dni, poczy-
nając od 4.06 w serwisie YouTube i Facebook, w tym 
ostatnim na zmianę ze statycznymi obrazami z filmów 
i komentarzem call to action. W całej komunikacji opu-
blikowano 24 posty.

Promocja treści – media własne: umieszczenie fil-
mów na OLX.pl (4 mln obejrzeń), reklama na stro-
nie głównej OLX.pl odsyłająca na YouTube (811 tys. 
UU zasięgu), publikacja filmów na profilu Facebook 
(w tym czasie ok. 730 tys. fanów) i YouTube (w tym 
czasie ok. 18 tys. subskrybentów).

Formę i treść filmów idealnie dostosowano  
do specyfiki social mediów.



Dobry Głos Dla Firm
Klient: ING Bank Śląski
Zgłaszający: GONG
Współzgłaszający: ING Bank Śląski, MullenLowe MediaHub
Zespół kreatywny: Barbara Pasterczyk, Beata Piątek, Artur Stania, Krzysztof Matlak,  
Anna Witecka, Michał Bucholc, Grzegorz Luft, Artur Karwala, Damian Oleśko, Witold Adamski,  
Kuba Zieliński, Andrzej Haczykowski, Jakub Kaczyński, Marcin Nowicki, Katarzyna Rajchel,  
Monika Szmigiel, Milena Walczak-Kornacka, Adrian Kornacki, Darek Nojman, Patrycja Złotnicka,  
Jan Czogała, Wojtek Rymaszewski

Koncepcja kampanii
W akcji „Dobry Głos Dla Firm” zamieniliśmy internetowe 
opinie o firmach w piosenki. Nagraliśmy 85 klipów, w któ-
rych Kasia Nosowska, Mela Koteluk i Paweł Domagała śpie-
wają opinie ich klientów. Mali przedsiębiorcy zyskali ogrom-
ne zasięgi, a zwykli internauci zostali tekściarzami gwiazd. 
Marka z kolei zdobyła listy przebojów przedsiębiorców.

Cele i wyzwania kampanii
W Polsce coraz więcej osób chce przejść na swoje: w po-
łowie 2018 r. było już 3,5 mln właścicieli firm, więc banki 
zauważają w przedsiębiorcach źródło biznesu. Wydatki 
mediowe w pierwszym półroczu 2018 wzrosły o 92% 
rok do roku. Tymczasem konkurencja, aby zachęcić 
klientów, dopłaca do kont od 500 zł do 2000 zł.

W okresie tak intensywnej komunikacji cenowej 
konkurencji, wzywaniem dla nas było odróżnienie 
się i zaproponowanie pozacenowego benefitu. Jedno-
cześnie: wzmocnienie pozycjonowania banku, który 
wspiera firmy, by miały więcej klientów.

Najważniejszy cel kampanii dotyczył zdobycia pozy-
cji TOP1 we wskaźniku wizerunkowym „Bank dla za-
radnych i przedsiębiorczych”. By go osiągnąć, potrzeb-
ny był oryginalny pomysł i kampania, która zaangażuje 
zarówno główną grupę docelową: przedsiębiorców, jak 
i szerszy target: ich klientów.

Strategia
Nie mieliśmy bonusów za otwarcie konta. Co więc 
zrobić, żeby wesprzeć firmy? Internet i social media 
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zmieniły wszystko – o klienta nie walczy się już tylko 
samym produktem. Ludzie kupują, kierując się reko-
mendacjami i gwiazdkami. Zatem aby przedsiębiorcy 
mieli więcej klientów, kluczowa jest dobra opinia o ich 
firmie. To ona decyduje, czy firma przetrwa czy nie.

Postanowiliśmy przygotować kampanię, która real-
nie wesprze biznesy, bo zachęci Polaków do dzielenia 
się dobrymi opiniami o ulubionych firmach. Dla wła-
ścicieli firm to paliwo do rozwoju i gotowa reklama, 
a dla nas idea, pod którą chcemy się podpisać.

Problem jednak w tym, że (jak wskazują badania prze-
prowadzone na Akademii Leona Koźmińskiego) Polacy 
niechętnie zostawiają dobre słowo w internecie, chętniej 
krytykują. Postanowiliśmy to zmienić i przekonać Pola-
ków, że dzięki ich opiniom firmy mogą zdobywać no-
wych klientów i oferować jeszcze lepsze produkty.

Jak to zrobić? Po pierwsze nadać im nośną i głośną 
formę, a po drugie – zaangażować rozpoznawalnych 
artystów, dla których dobre słowo jest ważne. Używa-
jąc tego klucza, do współpracy zaprosiliśmy zaanga-
żowaną w społeczne inicjatywy Melę Koteluk, Pawła 
Domagałę, który chętnie włączył się w ideę wspierania 
małych firm dobrym słowem, a także Kasię Nosowską, 
która – jak twierdzi – „praktykuje wdzięczność”.

Sposób realizacji
1. Kreacja
I tak zamieniliśmy (najpierw znalezione w sieci, a póź-
niej pozyskane w aktywacji) opinie o firmach – w pio-
senki. W ten sposób po raz pierwszy w polskim inter-
necie zabrzmiały utwory gwiazd stworzone z opinii 
klientów o firmach.

Do utworów nagraliśmy spersonalizowane teledy-
ski, które nawiązywały do specyfiki działalności firmy. 
Dzięki temu dla użytkowników powstał atrakcyjny wi-
deoklip, a dla właścicieli – świetna reklama i wizytówka 
firmy, którą mogli pochwalić się social mediach. 

Aby o firmach zrobiło się jeszcze głośniej, nagra-
ne wideoklipy promowaliśmy lokalnie na Facebooku 
w miejscowościach, w których właściciele prowadzili 
działalność. Małe firmy zyskały reklamę, która do tej 
pory była poza ich zasięgiem.

Przedsiębiorcom daliśmy też opcję customizacji teasera. 
Nawet najmniejsze firmy mogły mieć spot, w którym No-
sowska zachęca ich klientów do zaangażowania się w akcję.

W sumie aż 85 dobrych opinii zamieniliśmy w mu-
zyczne i teledyskowe kreacje Kasi Nosowskiej, Meli 
Koteluk i Pawła Domagały.

W tej kampanii zwykli użytkownicy stali się tekścia-
rzami swoich ulubieńców i jednocześnie współtwór-
cami kreacji, a zwykłe dobre słowa urosły do rangi 
internetowych hitów.

2. Media mix
Byliśmy głównie obecni tam, gdzie liczy się opinia, 
gdzie komentuje się i poleca, czyli w social mediach  
– 36% budżetu.
• Social media – 36%
• RTB – 21%
• Wideo – 19% 
• Display (dniówki) -14% 
• Content marketing – 5% 
• Inne – 4%

Rezultaty
Cel 1: Pozycja TOP1 dla ING we wskaźniku wizerun-
kowym „Bank dla zaradnych i przedsiębiorczych”. Ben-
chmark: 2 miejsce, 23,6%, październik 2018, badanie 
Brand Tracking, Kantar Millward Brown.
Osiągnięty. Polacy (potencjalni właściciele firm) zaczę-
li postrzegać ING jako bank dla zaradnych i przedsię-
biorczych – w czerwcu 2019 r. wskaźnik ten osiągnął 
rekordową wartość 33,1% (TOP1) (źródło: Millward 
Brown, Brand Tracking, CAWI 10.2018-06.2019), 
a znajomość spontaniczna banku wśród przedsię-
biorców wzrosła do 44%, co pozwoliło osiągnąć po-
zycję TOP2 (źródło: GFK Polonia, Monitoring Marki 
Przedsiębiorcy, Q3 2018 – Q2 2019).
Cel 2: Zachęcić Polaków do dzielenia się opiniami 
o małych firmach. Uzyskać co najmniej 2000 opinii na 
stronie aktywacji.
Osiągnięty. Łącznie Polacy napisali ponad 3440 do-
brych opinii o swoich ulubionych firmach.
Cel 3: Zaangażować Polaków w akcję „Dobry Głos Dla 
Firm” w social mediach.
Osiągnięty. To była najbardziej angażująca akcja, jaką 
do tej pory została przygotowana przez ING – ponad 
25 tys. reakcji w social mediach („lajki”, komentarze, 
„szery”), a dodatkowo 1700 wzmianek o kampa-
nii, w tym w mediach kulturalnych i lifestyle’owych. 
W kampanię zaangażowały się też osoby publiczne 
oraz krytycy muzyczni. A efektem tego był buzz me-
diowy, którego ekwiwalent wyniósł 3,3 mln zł. In-
ternauci łącznie wyświetlili wideoklipy na YouTubie 
ponad 20 mln razy, a najlepszy wideoklip zanotował 
ponad 1,6 mln wyświetleń.

Zwykli użytkownicy stali się  
tekściarzami swoich ulubieńców  
i współtwórcami kampanii.



Z nogą w drzwiach,  
czyli stand-up w sypialni
Klient: IKEA Retail sp. z o.o. 
Produkt/Marka: IKEA
Zgłaszający: Saatchi & Saatchi
Współzgłaszający: Wavemaker
Zespół kreatywny: Marta Frączek, Rafał Ryś, Tomasz Bujok, Michał Sęk, Marek Rosłan, Katarzyna Strachota, 
Monika Zaręba, Agnieszka Sztandera, Magdalena Barszcz, Patrycja Rutkowska-Leśniczuk, Małgorzata Tarnawska, 
Michał Pronobis-Proński, Bartosz Binczewski, Katarzyna Kotowska, Martin Stankiewicz

Cele i wyzwania kampanii
Kategoria sklepów z wyposażeniem wnętrz jest 
ogromna – jej estymowana wartość roczna to  
18 mld zł – i rośnie +8% rok do roku (PMR dla 
IKEA, 2018). IKEA od lat pozostaje jej zdecydo-
wanym liderem (18% udziałów w rynku). Kolejni 
gracze (Agata, BRW, Jysk) są istotnie mniejsi (6-7% 
udziałów rynkowych). 

W sierpniu 2017 IKEA wprowadziła nową platfor-
mę komunikacji „Niech żyje dom!” zbudowaną na 
emocjonalnym spostrzeżeniu, że „nasze życie to ciągłe 
zmiany”, a nasze mieszkania powinny żyć i zmieniać 
się wraz z nami. Miało to na celu stymulowanie roz-
woju całej kategorii (przez inspirowanie do częstszych 
zmian w domu), na czym IKEA jako lider miała naj-

bardziej zyskać – co też udało się osiągnąć (dwucyfro-
we wzrosty wartości sprzedaży w 2018 roku). 

Czy jednak każde pomieszczenie w domu „żyje” podob-
nie? Zupełnie inaczej wszak funkcjonuje duży pokój (miej-
sce należące do wszystkich domowników i główny temat 
komunikacji IKEA w 2018 roku), a inaczej sypialnia. 57% 
Polaków ma w domu sypialnię i to sypialnie miały stać się 
nowym tematem komunikacji w 2019 roku. Nasza platfor-
ma komunikacji musiała więc zostać zmodyfikowana. 

Powód? 31% Polaków czuje potrzebę zmian w domu, 
odkładanych jednak na „wieczne później” z powodu 
braku kompetencji. Czerpią oni inspirację do zmian 
w domu z wizyt u innych – podpatrują rozwiązania 
meblowe, podziwiają dodatki, lubią to, co popularne. 
Dlatego przez cały 2018 rok pokazywaliśmy w naszej 
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komunikacji różne duże pokoje – miejsca w naszych 
domach, które odwiedzają goście. 

Sypialnia jednak jest inna. Podczas sąsiedzkich, 
przyjacielskich i rodzinnych wizyt drzwi do niej pozo-
stają zazwyczaj zamknięte. By zainspirować Polaków 
do zmian wystroju sypialni IKEA musiała nieco uchy-
lić sypialniane drzwi, by pokazać, jak rozwiązania od 
marki mogą uczynić nasze (sypialniane) życie lepszym.

Ale jak to zrobić?

Strategia
Drzwi do sypialni są zamknięte przed postronnymi 
osobami – bo to, co tam się dzieje (i meblowa „sce-
na”, na jakiej się to dzieje), jest intymne. Polacy wciąż 
mają problem z rozmowami na krępujące tematy, nie 
jesteśmy też gotowi, by pokazywać miejsce w naszym 
domu, które tych intymnych spraw jest świadkiem.

Ale przecież czasami rozmawiamy o tym, co intymne 
– w bardzo specyficzny sposób jednak. Żartując z tego. In-
sightem, który miał otworzyć drzwi do sypialni Polaków 
uczyniliśmy spostrzeżenie znane kabareciarzom, ale także 
wielu psychologom – że „łatwiej się o czymś mówi, gdy 
można się z tego pośmiać”. To żarty z sypialni umożliwić 
miały rozmowę o tym, co robimy w naszych sypialniach 
i jaką rolę pełnić tam mogą meble i dodatki. 

A kto dostarcza nam dziś zabawnego kontentu? 
W 2018 roku na liście 10 najpopularniejszych filmów 
na polskim YouTube aż dwa były zapisami występów 
stand-uperów. Stand-up jest trendem, który postano-
wiliśmy uczynić tubą naszej strategii. 

Było to oczywiście bardzo odważne posunięcie, a jed-
nak ufaliśmy, że to właśnie kontent stand-upowy może 
stać się kluczem do zamkniętych sypialni Polaków. Tym 
bardziej, że organiczne zasięgi stand-uperów sięgają mi-
lionów obejrzeń, a materiały, który tworzą, doskonale 
przekładają się na bardzo różne formaty mediowe – do 
wykorzystania w różnych touchpointach marki o tak 
bogatym ekosystemie komunikacji jak IKEA.

Sposób realizacji
1. Kreacja
Po raz pierwszy w historii marki IKEA to nie agencja 
tworzyła główny kontent dla 4-miesięcznej kampanii  
– byliśmy kuratorami treści, briefując team stand-uper-
ski. Każdy ze stand-uperów miał za zadanie przygoto-
wać 15-minutowy program, w którym pojawia się wiele 
tematów związanych z sypialnią i tym, co tam robimy. 

Komicy mieli dość dużą dowolność w tworzeniu ma-
teriałów we własnym stylu, dodając dowolną ilość tema-
tów tabu oraz swój niepowtarzalny język – często pełen 
przekleństw (sic!). Do kampanii zaprosiliśmy 7 popular-
nych stand-uperów, by jak najbardziej zdemokratyzować 
humor, w tym Wiolkę Walaszczyk, Karola Modzelew-
skiego, Tomasza „Borasa” Borkowskiego czy Olę Petrus. 

Następnie w warszawskiej Kuchni Spotkań IKEA 
zbudowaliśmy… sypialnię, będącą jednocześnie sce-

ną dla stand-upu i zaprosiliśmy do niej prawdziwą 
widownię, po czym zarejestrowaliśmy wystąpienia 
stand-uperów na żywo. Materiał z występów stał się 
podstawą do stworzenia zintegrowanej kampanii kon-
tentowej, której hubem uczyniliśmy specjalny kanał na 
YouTubie – „IKEA. Z nogą w drzwiach”.

Do współpracy zaprosiliśmy też youtubera Martina 
Stankiewicza (1,2 mln subskrybentów), by przygoto-
wał zgodne z briefem zabawne filmy zarówno na kanał 
własny, jak i na nasz kanał.

2. Media mix
Ekosystem komunikacji IKEA porządkuje ścieżka de-
cyzyjna konsumenta w kategorii wystroju wnętrz – do 
niej dopasowaliśmy nasz komediowy kontent. 
1.  W fazie INSPIRACJI „na śmiesznie” zachęcaliśmy do 

zastanowienia się, jak lepiej można by żyć w sypial-
ni odświeżonej z IKEA. Tu właśnie wykorzystaliśmy 
kontent stand-uperski z kanału YouTube oraz „the 
best of” z poszczególnych występów (na Facebooku 
i Instagramie). Inspiracyjna kopia TV o „intymnym 
miejscu, z którego można się pośmiać” prezentowała 
naszą stand-uperską scenę z Kuchni Spotkań, zachę-
cając do oglądania kontentu on-line. Martin nakręcił 
na swój kanał film „Pościele moich byłych”.

2.  W fazie EDUKACJI podkreślaliśmy zalety mebli 
IKEA – do social mediów przygotowaliśmy ze stand- 
uperami dedykowany, edukacyjny kontent komediowy 
o sypialnianych produktach IKEA, a Martin nagrał film 
„Najdziwniejszy test szafy” na youtube’owy kanał IKEA.

3.  Na etapie SPRZEDAŻY przedstawialiśmy konsu-
mentowi korzystną ofertę na produkty do sypialni 
w promocyjnych kopiach TV, w display’ach, social 
mediach i newsletterach IKEA Family.

W fazie 2. i 3. skupiliśmy się na dotarciu przy pomocy 
remarketingu do użytkowników już zaangażowanych 
w naszą komunikację wideo i klientów w aktywnej fa-
zie poszukiwania produktów.

Rezultaty
•  Kampania wygenerowała ponad 33 mln odtworzeń 

wideo, aż 40% obejrzeń długich filmów pochodziło zaś 
z ruchu organicznego. Na Facebooku zebraliśmy 43 tys. 
reakcji i komentarzy, filmy z kanału „Z nogą w drzwiach” 
w sumie zebrały zaś 36 tys. reakcji i komentarzy.

•  Inspiracyjny film z kanału youtubera zanotował pra-
wie 1,8 mln wyświetleń, 73 tys. interakcji (i 65 tys. 
„łapek w górę”) i aż 43% pełnych obejrzeń. „Najdziw-
niejszy test szafy” na kanale IKEA zebrał prawie 640 
tys. wyświetleń.

•  W trakcie kampanii sprzedaż mebli do sypialni wzro-
sła o 28%, materacy o 23%, a mebli do przechowywa-
nia o 9% (luty-maj 2019 vs luty-maj 2018). 

•  Rozważanie zakupu mebli z IKEA wzrosło z 59% 
w grudniu 2018 do 66% w czerwcu 2019, a emocjonalny 
związek z marką wzrósł z 29% w grudniu 2018 do 34% 
w czerwcu 2019. w
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Kampanie, których celem jest zbudowanie świadomości 
marki oraz jej pozycjonowanie. Działania dotyczą zarówno 
nowych marek, jak również ożywienia i repozycjonowania 
tych już istniejących.
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A co gdyby? – OLX piętnuje  
najgorsze zachowania w sieci (srebro)

„Dlaczego nie ma kobiet  
na banknotach” (srebro)

Ostatni Twój Weekend (brąz)

Podlaskie. Zasil się naturą (brąz)

Sponsor kategorii

http://sarigato.com/


A co gdyby? – OLX piętnuje 
najgorsze zachowania w sieci
Klient: Grupa OLX
Zgłaszający: Grupa OLX
Współzgłaszający: 180heartbeats + Jung v Matt, F25 Production House 
Zespół kreatywny: Marcin Sienkowski, Paulina Rezmer, Michał Wiśniewski, Radosław Smorga,  
Mikołaj Sadowski, Tomasz Dubiel, Gabriel Wołoszyn, Artur Leśniak, Marcin Dworucha,  
Monika Wagner, Stefan Stefański, Maciej Buchwald

Koncepcja kampanii
Jak cała sieć, OLX zmaga się z najgorszymi zachowa-
niami, które wyzwala anonimowość. Odnosząc się do 
nich, chciał dać przykład, sprowokować dialog i edu-
kować, by oczyścić atmosferę. Trafnie odczytał oczeki-
wania użytkowników portalu i odważnie wsparł ziry-
towanych chamstwem w internecie. Kampania stała się 
modelowym wiralem, przebiła do mainstreamu i wpi-
sała w historię polskiej reklamy internetowej.

Cele i wyzwania kampanii
Co trzeci dorosły Polak doświadczył hejtu, wśród naj-
młodszych respondentów co drugi – wynika z badania 
Uniwersytetu SWPS i ARC Rynek i Opinia (marzec 

2019). Zdaniem 85%. ankietowanych hejt to poważny 
problem społeczny, jeszcze więcej (87%.) uważa, że na-
leży z nim walczyć. Hejt zarówno online, jak i offline stał 
się codziennością, której towarzyszy poczucie bezsilności 
po stronie tych, którzy chcieliby reagować, ale nie wiedzą 
jak to robić. Również OLX był utożsamiany z chamstwem 
i brakiem biznesowej kultury. Wyzwaniem kampanii było 
opowiedzieć o zjawiskach dotykających społeczność in-
ternetową, mówiąc wprost, że OLX się na to nie zgadza. 
Jednocześnie dać do myślenia, ale zgodnie ze standardami 
komunikacyjnymi przyjętymi przez markę – z humorem, 
dystansem i bez moralizowania. Liczyliśmy, że memowy 
charakter filmów pozwoli odreagować osobom, które nie 
lubią hejtu i skłoni do zmiany tych, którzy w nim uczest-
niczą. Grupą docelową kampanii byli wszyscy Polacy, bo 
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z hejtem spotykają się wszyscy bez względu na płeć czy, 
wiek, a jednocześnie OLX to marka oferująca usługi dla 
każdego, więc zależało nam na masowym dotarciu. Celem 
było, aby każdy film miał minimum 1 tys. udostępnień 
na Facebooku; AVE na poziomie minimum 140 tys. zł   
(bez publikacji płatnych). 

Strategia
Punktem wyjścia była obserwacja autentycznych, często 
bardzo niekulturalnych zachowań użytkowników ser-
wisu OLX, m.in.: spamowanie ogłoszeniodawców, brak 
odpowiedzi na zapytania, nieuzasadnione roszczenia, 
nieuczciwe negocjowanie (na „horom curke”), inwekty-
wy, przekraczanie granic dobrego smaku i podstawowej 
kultury handlowej. Najczęściej autorzy chamskich za-
chowań w sieci czują się bezkarnie, uprzykrzając innym 
użytkownikom doświadczenie korzystania z platformy.

Strategię działań komunikacyjnych oparto na spo-
łecznej regule –  możemy zwiększyć  szansę na speł-
nienie prośby skierowanej do drugiej człowieka, jeśli 
dostarczymy mu jasnego uzasadnienia.

Insight mówiący, że choć czasem zdarza się nam za-
chować niewłaściwie, w głębi duszy nie chcemy sprawiać 
przykrości innym, pozwolił przyjąć kluczową zasadę: 
w egzekucjach nie piętnujemy ludzi tylko złe postawy. 
Założyliśmy też, iż mimo poważnego problemu społecz-
nego, tonality kampanii zostanie oparte o humor, co jest 
bliskie tożsamości marki i wesprze efekt wiralowy.

Znana twarz miała zapewnić rozgłos kampanii, nieść 
ze sobą autorytet i powszechną sympatię. Nie powinna 
jednak odciągnąć uwagi od meritum problemu.  

Kreacja
Formę i treść filmów idealnie dostosowano do specy-
fiki social mediów. Idea kreatywna „A co by było gdy-
by?” odwołała się do poczucia winy niekulturalnych 
użytkowników platformy OLX. Wskazywała na prostą 
zasadę: jeśli nie chcesz czuć się zażenowany własną po-
stawą, to po prostu bądź sobą, no chyba że jesteś cha-
mem – wtedy bądź kimś innym.

Kampania składała się z 7 filmów po ok. 60 sekund, 
każdy dotykał innego problemu: przekleństw, niechluj-
stwa, braku odpowiedzi na zapytania, matactwa, cham-
stwa i cwaniactwa. W każdym bohaterowie odgrywali 
scenki odpowiadając na pytania stawiane przez Janu-
sza Chabiora zaczynające się od słów „A co gdyby...”? 

Spoty są także doskonałym przykładem dostosowa-
nia tradycyjnych zasad opowiadania historii do współ-
czesnych wymagań platform społecznościowych. 
Fabuła wpisana w logikę memu internetowego (po-

wtarzalna, prosta konstrukcja przekazu), szybko prze-
łożyła się na cytowanie i masową produkcję kontentu 
przez użytkowników. Treść historii jest bezpardonowo 
szczera i zabawna. Także oszczędność środków wyra-
zu, casting i format kadru od początku podporządko-
wane były wymaganiom i oczekiwaniom internautów, 
którzy lubią dzielić się humorystycznymi treściami.

Rezultaty
W social mediach kampania osiągnęła niespotykanie 
wysokie wyniki, porównywalne z dużymi kampaniami 
TV. Dotarliśmy do 23,8 mln osób, a szacowany ekwi-
walent mediowy przy wydatkach na media 218,2 tys. zł,  
wyniósł aż 4,66 mln zł (Brand24).
Facebook: 7 filmów łącznie zostało obejrzanych 8,6 mln  
razy, udostępnione były 57 tys. razy i zyskały 355 tys. reak-
cji. Organicznie dotarły do 7,9 mln użytkowników.
Spośród 17 najlepszych postów czerwca 2019 w ka-
tegorii e-commerce aż 7 było opublikowanych przez 
profil OLX Polska. Jeden z postów był 2. najlepszym 
postem całego polskiego Facebooka. OLX Polska za-
jął 1 miejsce pod kątem wskaźnika (INI) zliczającego 
wszystkie aktywności w obrębie fanpage’a w kategorii 
e-commerce (dane panelu FB, czerwiec 2019).
YouTube: 5,2 mln wyświetleń (z tego 50% wyświetleń 
organicznych) do 1,7 miliona UU. Po raz pierwszy 
w historii światowego YouTube spoty jednej marki za-
jęły 5 najwyższych miejsc w rankingu najchętniej oglą-
danych (raport Ads Leaderboard). 
PR: ukazało się 100 publikacji o kampanii, dotarły do 
1,23 mln czytelników. 

Media mix
Kampania odbywała się tylko w sieci, głównie w social 
mediach (Facebook, Instagram, YouTube), co wynikało 
z humorystycznego i memicznego charakteru kampanii, 
dało możliwość szybkiej i emocjonalnej reakcji, dziele-
nia się treściami z innymi, a także wpisało się w tonality 
marki, która komunikuje się z dystansem i humorem.

Publikacja spotów następowała co 2-3 dni, poczy-
nając od 4.06 w serwisie YouTube i Facebook, w tym 
ostatnim na zmianę ze statycznymi obrazami z filmów 
i komentarzem call to action. W całej komunikacji opu-
blikowano 24 posty.

Promocja treści – media własne: umieszczenie fil-
mów na OLX.pl (4 mln obejrzeń), reklama na stro-
nie głównej OLX.pl odsyłająca na YouTube (811 tys. 
UU zasięgu), publikacja filmów na profilu Facebook 
(w tym czasie ok. 730 tys. fanów) i YouTube (w tym 
czasie ok. 18 tys. subskrybentów).

Idea kreatywna „A co by było gdyby?” odwołała się do poczucia 
winy niekulturalnych użytkowników platformy OLX.



„Dlaczego nie ma kobiet  
na banknotach”
Klient: BNP Paribas (wcześniej BGŻ BNP Paribas)
Zgłaszający: Publicis Lion
Współzgłaszający: Havas Media (Havas Media Group), Sales&More 
Zespół kreatywny: Dagmara Witek-Kuśmider, Sławek Figura, Daniela Studzińska, Renata Bujanowska, 
Klaudia Żark, Maria Kurzyca, Zuzanna Miksiewicz

Koncepcja kampanii 
Czy bank może mieć punkt widzenia na sprawy spo-
łeczne i może odważnie go wyrażać? Tak, jeśli to BNP 
Paribas – bank zmieniającego się świata. Kampania 
„Dlaczego nie ma kobiet na banknotach” to dowód na 
to, że dołączenie do gorącej dyskusji na temat zmie-
niającej się roli kobiet i opowiedzenie się za zmianami 
przynosi wymierne rezultaty: udało nam się nie tylko 
wpłynąć na wizerunek marki, ale i osiągnąć wysokie 
cele sprzedażowe. 

Cele i wyzwania kampanii 
Jak w interesujący i angażujący sposób opowiedzieć 
o kredycie gotówkowym i przedstawić Polakom BNP 
Paribas jako nowoczesny bank, który doskonale rozu-
mie zmieniający się świat?

To ambitnie postawiony cel, zwłaszcza że dotyczył 
marki z kategorii, która z definicji nie jest bliska konsu-
mentowi i niespecjalnie go angażuje. Wiedzieliśmy jedno 
– potrzebujemy zmiany i to w wielu elementach strategii 
komunikacji – od grupy docelowej, insightu, po benefi-
ty. Jako bank zmieniającego się świata, który dostrzega 
i rozumie zmiany w nim zachodzące, dostrzega trendy 

społeczne i kulturowe, zwróciliśmy uwagę na rosnącą 
rolę kobiet w społeczeństwie. Wbrew panującym ste-
reotypom, niezależnie od tego, kto w większym stopniu 
utrzymuje rodzinę, to właśnie kobiety rządzą domowymi 
budżetami, samodzielnie podejmując większość codzien-
nych decyzji finansowych w polskich domach. Właśnie 
dlatego zdecydowaliśmy się, że grupą docelową będą 
kobiety w wieku 25-50 lat, aktywne zawodowo, otwarte 
na zmiany i z ciągłą chęcią ulepszania życia swojego i ro-
dziny. Zdecydowaliśmy również, że bank zmieniającego 
się świata oprócz bankowych produktów musi podzielić 
się z konsumentami również swoim punktem widzenia 
na to, co aktualnie zmienia się w świecie i kulturze. Kolej-
ne wyzwanie dotyczyło zatem wyboru obszaru, w jakim 
chcemy zabrać głos i tematu dla naszego komunikatu, do-
dajmy – na tyle angażującego i wyrazistego, by zaistnieć 
w świadomości zmęczonego reklamami konsumenta. 

Strategia 
Punktem wyjścia do stworzenia komunikacji była ob-
serwacja, że nic na świecie nie dzieje się bez udziału 
kobiet i bez pieniędzy. Kobiety odgrywają ogromną 
rolę w społeczeństwie, ich wkład i znaczenie są nie-
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podważalne. Jednak wciąż, mimo zmian i postępu, są 
mniej widoczne w sferze publicznej. 

Jako bank mieliśmy pełne prawo mówić o pienią-
dzach, a jako bank zmieniającego się świata – zabrać 
głos w ważnej kwestii społecznej angażującej naszą 
grupę docelową. Łącząc te dwie perspektywy, zadali-
śmy prowokujące pytanie – dlaczego nie ma kobiet na 
banknotach? Dołączyliśmy do gorącej i ważnej dla od-
biorców dyskusji na temat zmieniającej się roli kobiet, 
jednocześnie doceniliśmy ich sprawczą siłę i w tym 
kontekście przedstawiliśmy nasz produkt – narzędzie 
współczesnych, sprawczych kobiet, które chcą zmie-
niać swoją rzeczywistość, tę najbliższą tu i teraz i tę 
społeczną dla przyszłych pokoleń.

Sposób realizacji 
Pytanie „Dlaczego nie ma kobiet na banknotach?” było 
motywem przewodnim całej kampanii. Zadaliśmy je Po-
lakom w TV, pojawiło się w prasie, internecie i na outdo-
orze. Skoro było pytanie, nie mogło zabraknąć odpowie-
dzi. W tym celu przeprowadziliśmy sondę, zebraliśmy 
różne opinie, ale zdecydowana większość respondentów 
popierała pojawienie się kobiet na banknotach. Autentycz-
ne wypowiedzi wykorzystaliśmy w naszych reklamach, by 
podkreślić rolę kobiet, ich ogromną energię, sprawczość 
i gotowość do zmieniania rzeczywistości. W ten sposób 
stworzyliśmy pomost do przedstawienia produktu, za-
pewniając, że na niektóre zmiany potrzeba czasu, nato-
miast inne można wprowadzać od ręki, dzięki kredytowi. 

„Hacząca” idea kreatywna została zilustrowana 
niebanalną w swej prostocie grafiką – polegającą 

na wpisaniu króla z banknotu w obrys kobiecej 
twarzy. Plastyczne przedstawienie  koncepcji bar-
dzo dobrze działała w różnych kanałach komuni-
kacji, tj. TV, prasie, internecie czy outdoorze. Poza 
tym świetnie przekładało się na atrakcyjne działa-
nia PR-owe, tj. ogólnopolskie głosowanie na Polkę 
stulecia w „Wysokich Obcasach” czy na murale ze 
znanymi Polkami.

Tworząc kampanię, nie chcieliśmy jedynie rozpo-
czynać dyskusji. Wiedzieliśmy, że zmiany na polskich 
banknotach to kwestia przyszłości, dlatego już teraz 
zaproponowaliśmy klientom wizerunki kobiet na 
kartach płatniczych. Na stronie nazmiany.pl można 
było zagłosować na projekty stworzone przez zapro-
szone do tej akcji artystki i artystów. Podjęliśmy rów-
nież współpracę z Fundacją „Sukces Pisany Szminką” 
oraz organizacją edukacyjną Kobieta i Pieniądze, 
czego efektem było zorganizowanie w całej Polsce kil-
kudziesięciu spotkań dla kobiet oraz przygotowanie 
materiału edukacyjnego.

Podsumowanie
Podjęty przez nas temat został zauważony przez media 
i szeroko komentowany na forach i w social mediach. 
Pojawiły się również kontekstowe grafiki i memy na-
wiązujące do kampanii (np. Raczkowskiego). Dzięki 
działaniom mediowym dotarliśmy z komunikatem do 
96% grupy docelowej, czyli prawie 7 mln osób.

Niestandardowe podejście do kreacji, angażująca 
i spójna komunikacja przełożyły się na duży sukces 
sprzedażowy i wizerunkowy kampanii.



Ostatni Twój Weekend
Klient: Gazeta.pl, BNP Paribas, Mastercard
Zgłaszający: VMLY&R Poland
Współzgłaszający: Wavemaker, Papaya Films
Zespół kreatywny: Dawid Szczepaniak, Maciek Kozina, Ewelina Wojtyczka, Małgorzata Adamczyk,  
Urszula Mazur, Anna Kwiatkowska, Łukasz Majewski, Daniel Przygoda, Katarzyna Rychowiecka, Julia Szostak

Koncepcja kampanii
Przejęliśmy symbol uprzedmiotowienia kobiet i zmie-
niliśmy jego znaczenie. Wykorzystaliśmy emocje zwią-
zane ze sprzedażą kultowego tytułu erotycznego do 
ukazania innej perspektywy. Przebiliśmy się do świa-
domości ludzi, którzy nie identyfikowali się z pro-
blemem dyskryminacji. Cel biznesowy połączyliśmy 
z celem społecznym kampanii. Za pomocą „Ostatnie-
go Twojego Weekendu” dotarliśmy do milionów ludzi 
i zaprosiliśmy ich na pierwsza lekcje równości. 

Cele i wyzwania kampanii
Gazeta.pl jest marką newsową. Sama szybkość po-
dawania informacji w erze social mediów już dawno 
nie wyróżnia. Dziś trzeba oferować odbiorcy znacznie 
więcej. Gazeta.pl oprócz funkcji czysto informacyjnej 
ma również misję generowania społecznych dyskusji. 
Daje przestrzeń na różnorodne ujęcia tematu, nie boi 
się spraw trudnych i kontrowersyjnych. W ten sposób 
buduje swoją wiarygodność i lojalność odbiorców. 

Gazeta.pl szukała formy do tego, aby wzniecić dys-
kusje o nierównościach, które codziennie wpływają 
na życie milionów kobiet w Polsce. Cel był ambitny, 
bo do kwestii równościowych większość polskiego 
społeczeństwa podchodzi w najlepszym przypadku 
obojętnie, a częściej z niechęcia. Nawet dla miejskiej 
klasy średniej temat nierówności to temat abstrak-
cyjny. Kampania, której potrzebowała Gazeta.pl, 
musiała wyjść poza akademickie dyskusje i herme-
tyczny język i zaangażować przeciętnych czytelników 
portalu. Aby zmierzyć się z taką materią i zrobić to 
w odpowiedniej formie i skali, Gazeta.pl potrzebo-
wała partnerów, którzy dzielą te same wartości. Tymi 
partnerami stali się: BNP Paribas i Mastercard. Te 
korporacyjne marki działają w mało emocjonalnej, 
„transakcyjnej” kategorii finansów, ale obie podej-
mują wysiłki, aby oprócz biznesu realizować cele 
społeczne.

Cele:
1.  Znajomość akcji u przynajmniej połowy czytelni-

ków Gazeta.pl (znajomość poprzednich akcji spo-

Brand Awareness and Positioning

32

http://vmlyr.com/poland
http://twojweekend.gazeta.pl/twojweekend/0,0.html
https://www.youtube.com/watch?v=VBoW8JSt0-8
https://twojweekend.pl
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łecznych Gazeta.pl dla: 
„Make Poland Great Aga-
in” po emisji 9 odcinków 
– 33%, „Adoptuj pszczołę” 
po 5 edycjach – 67%). 

2.  Zasięg (buzz) PR akcji na 
poziomie 3 mln. 

3.  300 tys. PV na podstronie 
akcji w ramach portalu 
Gazeta.pl. 

Strategia
„Kobiety ogólnie mają w ży-
ciu ciężej, ale ja nic złego im 
przecież nie robię” – to po-
wszechne przekonanie, że problem nierówności nas nie 
dotyczy. Brzmi niegroźnie, ale jest kontrrewolucyjne. 
Zmiana społeczna zaczyna się od dostrzeżenia proble-
mu, zrozumienia perspektywy tych, którzy każdego dnia 
doświadczają nierówności – nie tylko tych systemowych, 
ale również codziennych, wynikających z przyzwyczajeń, 
ze stereotypów lub po prostu braku refleksji.

Naszym celem było zwrócenie uwagi na seksizm po-
wszedni. Systemowa dyskryminacja kobiet zaczyna się 
pozornie niewinnie, na przykład od przedstawiania ko-
biet w mediach przez pryzmat ich ciał. „Twój Weekend” 
to najstarszy w Polsce miesięcznik erotyczny. Przez 27 lat 
„wychował” całe pokolenia mężczyzn i kształtował ich 
postawy wobec kobiet. Choć w ostatnich latach zaczął 
podupadać, to jednak dla setek tysięcy mężczyzn tytuł po-
zostawał symbolem. W grudniu 2018 roku wystawiono 
go na sprzedaż. W ciągu 5 dni namówiliśmy Gazeta.pl, by 
przejąć magazyn. Do inicjatywy zaprosiliśmy dodatkowo 
Mastercard oraz BNP Paribas – kojarzone z wcześniej-
szych prokobiecych inicjatyw. Wspólnie odkupiliśmy, 
a następnie zamknęliśmy pismo, by w ten sposób zako-
munikować, że era uprzedmiotowienia i seksizmu już 
dawno powinna być zakończona. Ale wcześniej... wydali-
śmy ostatni numer „Twojego Weekendu” w historii. 

Sposób realizacji
Zawartość „Ostatniego Twojego Weekendu” jest za-
przeczeniem tego, czym magazyn był od 1992 roku. 
Zamiast treści uprzedmiotawiających kobiety zawiera 
artykuły, eseje, felietony i wywiady o charakterze pro-
-równościowym i antyseksistowskim. Stałe rubryki 
magazynu takie jak „Dziewczyny numeru”, „Dossier” 
czy nawet komiks, zachowały stare nazwy, ale wypełni-
liśmy je zupełnie innymi treściami. 

Po tygodniowej kampanii teaserowej, w Dzień Ko-
biet do sprzedaży trafiło ponad 20 tys. drukowanych 
egzemplarzy „Ostatniego Twojego Weekendu”. Maga-
zyn był również dostępny w formie cyfrowej. Sprzedaż 
wsparta była zintegrowaną kampanią wykorzystującą 
OOH, display, kina, radio, media społecznościowe, 
PR oraz kanały własne partnerów. Magazyn został wy-

słany do setek dziennikarzy 
i influencerów. Udało nam 
się wzbudzić zażartą dysku-
sję na temat uprzedmioto-

wienia kobiet, seksizmu i równości. 

Rezultaty
Cel 1: Znajomość akcji u przynajmniej połowy 
czytelników Gazeta.pl (znajomość poprzednich akcji 
społecznych Gazeta.pl dla: „Make Poland Great Again” 
po emisji 9 odcinków – 33%, „Adoptuj pszczołę” po 5 
edycjach – 67%).
Wynik: O akcji usłyszało aż 71,2% czytelników 
Gazeta.pl.
Cel 2: Zasieg (buzz) PR akcji na poziomie 3 mln. 
Wynik: Całkowity PR-owy zasięg akcji wyniósł 
ponad 5 mln.
Cel 3: 300 tys. PV na podstronie akcji w ramach 
portalu Gazeta.pl.
Wynik: Treści związane z „Twoim Weekendem” 
wygenerowały ponad 500 000 PV w portalu.
Pozostałe wyniki:
•  Ilość odsłon (wg monitoringu): 25 000 000. 
•  Wzrost wejść na Gazeta.pl dzięki akcji: 500 000.
•  Najlepiej sprzedający się e-magazyn w Polsce 

w 2019 roku.
•  Najlepiej sprzedający się drukowany numer „Twojego 

Weekendu” od ponad 10 lat.
Ponad 70% ankietowanych czytelników Gazeta.pl 
chwaliło akcję i zgadza się, że w tego typu działania 
Gazeta.pl powinna się angażować.

Podsumowanie
„Ostatni Twój Weekend” to kampania, która w zinte-
growany sposób wykorzystała wszystkie dostępne nam 
kanały (łącznie z dawnymi kanałami „Twojego Week-
endu”). Od przewrotnej kampanii teaserowej, zawarto-
ści samego magazynu aż po komunikację w mediach 
społecznościowych udało nam się stworzyć angażującą 
i nośną komunikację o charakterze równościowym.

Czas trwania kampanii
1.03.2019 – 31.03.2019

Kampania, której potrzebo-
wała Gazeta.pl, musiała  
wyjść poza akademickie 
dyskusje i hermetyczny język 
i zaangażować przeciętnych 
czytelników portalu.

https://twojweekend.pl


Podlaskie. Zasil się naturą
Klient: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna
Produkt/Marka: Podlaskie Travel
Zgłaszający: White Bits
Zespół kreatywny:  
Maciej Sawicki – creative, copywriting
Katarzyna Stempniak – digital strategist, project manager
Paweł Stempniak – digital strategist
Paweł Tadejko – zdjęcia
Zdzisław Folga – video
Joanna Pachałko – copywriting
Bartosz Kulesza – web design
Michał Iłenda, Patryk Kratiuk – graphic design
Adam Parzychowski – web development

Koncepcja kampanii
„Podlaskie. Zasil się naturą” to długofalowa kam-

pania online promująca województwo podlaskie 
wśród zapracowanych mieszkańców Warszawy.

Wyzwanie? Podlaskie nie jest popularnym kie-
runkiem turystycznym. Leży na uboczu, nie ma 
tak wyrazistych cech jak morze, góry czy spektaku-
larne zabytki. Pozornie „nie ma tu nic ciekawego”.  
Do tego łatka „Polski B” umacniana memami.

Koncepcja kampanii oparta została na wprowa-
dzeniu zupełnie nowej narracji o regionie i precyzyj-
nym dopasowaniu przekazu oraz kanałów do grupy 
docelowej.  

Cele i wyzwania kampanii
Jak zatem zachęcić mieszkańców Warszawy do spędze-
nia weekendu na Podlasiu? Jak pomóc im odkryć ten 
region? Jak „opowiedzieć” go na nowo?

Cele:
•  Zbudowanie świadomości w grupie docelowej, dzięki której 

region będzie brany pod uwagę jako turystyczna destynacja.
•  Zmiana narracji o regionie: z nieciekawego, wiejskiego, 

„Polski B” – na taki, który ma do zaoferowania konkret-
ne wartości.

Z uwagą i empatią przyjrzeliśmy się reprezentan-
tom grupy docelowej  i cechom regionu. Oto główne 
wnioski:
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1.  Przedstawiciele grupy docelowej żyją intensywnie 
i w czasie wolnym bardziej niż ekstremalnych do-
świadczeń potrzebują ciszy, spokoju, czasu dla siebie 
i bliskich.

2.  Podlaskie jako region pozbawiony ekstremów 
pomaga odzyskać równowagę przez kontakt 
z naturą.

3.  „Niemodny” region paradoksalnie wpisuje się 
w „modne” postawy w grupie świadomych konsu-
mentów: cyfrowy detoks, slow life, slow & sustainable 
travel, mindfulness.

4.  Wciąż nieodkryta kraina bez tłumów turystów leży 
już 2 godziny drogi od centrum Warszawy (nowa 
trasa S8). 

5.  W przeciwieństwie do „rzuć wszystko i wyjedź 
w Bieszczady”, Podlaskie proponuje balans między 
pracą a naturalnym wypoczynkiem w ramach week-
endowych „mikrowypraw”.

Strategia
Kampania „Podlaskie. Zasil się naturą” stawia w cen-
trum konkretnego odbiorcę: zapracowanego miesz-
kańca dużego miasta. Komunikacja adresuje jego co-
dzienność, potrzeby, deficyty, tęsknoty – zestawiając 
je ze światem nieskażonej natury. Podlaskie staje się 
remedium na bolączki miejskiego życia. W dodatku 
bliskim i łatwo dostępnym.

W komunikacji konsekwentnie wprowadzono nową 
narrację o regionie, zamieniając jego „minusy” w atuty:
• Nieciekawy → NIEODKRYTY
• Zacofany →  AUTENTYCZNY
• Dziwny → EGZOTYCZNY
• Daleki → BLISKI
• Brak infrastruktury → BRAK TŁUMÓW
•  Białe plamy → CYFROWY DETOKS
Punkty styku z grupą docelową to media społeczn-
ościowe: nowo utworzone kanały na Facebooku, 
Instagramie i LinkedIn (pierwszy region na tej plat-
formie!) oraz strona Podlaskie.travel i influencer 
marketing.

Sposób realizacji
1. Kreacja
Zamiast pokazywać „ładne widoki” (choć bezkompro-
misowo podeszliśmy do jakości foto i wideo) – kon-
tekstowo wpisaliśmy region i jego autentyczne cechy 
w świat zapracowanych mieszkańców miasta. Postawi-
liśmy na kreatywne zestawienie „codzienności miasta” 
(otaczających nas technologii, marek, wyzwań współ-
czesności) i Natury.

2. Media mix
Budżet w 100% został przeznaczony na promocję tre-
ści publikowanych we własnych kanałach social media: 
Facebook, Instagram, LinkedIn. 

3. Innowacje
To co wyróżnia kampanię, to nowy sposób opowiada-
nia o regionie. Nie przez pryzmat atrakcji i widoków, 
ale z perspektywy precyzyjnie określonego odbiorcy: 
jego świata, jego emocji, potrzeb, tęsknot. 

Działania niestandardowe:
1.  Pierwsza kampania regionu na LinkedIn. Zesta-

wienie świata korporacji ze światem natury wywo-
łało szczere emocje i zaangażowanie wymagające-
go odbiorcy. 

2.  Branded content: strona internetowa PULS/
Puls.podlaskie.travel z nagraniami wideo i audio 
podlaskiej natury jako tło do pracy, odpoczynku, 
medytacji.

Rezultaty
1.  Nowa narracja o regionie, którą podchwyciły osoby 

odwiedzające region, media, influencerzy.
2.  Entuzjastyczny odbiór przez grupę docelową i co 

ważne – mieszkańców regionu. 
3.  Największy wzrost zainteresowania rok do roku pod-

czas weekendu majowego – aż 68% więcej zapytań 
o nocleg na majówkę 2019 (wg www.nocowanie.pl)

4.  Kampania jest przytaczana jako przykład trafio-
nej komunikacji przez prelegentów na konferen-
cjach branżowych i wykładowców na uczelniach 
w całej Polsce.

Podsumowanie
Kampania pokazała siłę komunikacji precyzyjnie 
skrojonej na potrzeby grupy docelowej. Dzięki pogłę-
bionej analizie i insightom udało się zbudować nową 
narrację wbrew pokutującym stereotypom, a pozorne 
braki przekuć w realne atuty. Wreszcie – udowodni-
liśmy, że w marketingu miejsc można przekraczać 
utarte schematy, nie zapominając o realizacji mierzal-
nych celów.

Czas trwania kampanii 
Maj 2018 – październik 2019.

Kampania „Podlaskie. Zasil się naturą” 
stawia w centrum konkretnego 
odbiorcę: zapracowanego mieszkańca 
dużego miasta.

https://www.linkedin.com/company/podlaskie-travel/
https://www.facebook.com/podlaskie.travel/
http://puls.podlaskie.travel/
http://puls.podlaskie.travel/


36



Skuteczne rozwiązania w e-commerce, m-commerce 
i e-retail zarówno online, jak i wykorzystujące nowe 
technologie w miejscach sprzedaży.
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Sponsor kategorii

Cost per ROPO, czyli nowe podejście  
do działań digital (srebro)

ŠKODA Sales Online (brąz)

Jak razem daliśmy radę, czyli agile’owe podejście  
do zakupu mediów dla Castorama (wyróżnienie)

Twój terminal za darmo  
na Bezgotowki.pl (wyróżnienie)

https://reklama.olx.pl


Cost per ROPO, czyli nowe 
podejście do działań digital
Klient: Leroy Merlin
Zgłaszający: METS
Współzgłaszający: AdRetail (Grupa Interia.pl)
Zespół kreatywny: Agata Czech, Patrycja Dyrda, Łukasz Kalinowski

Koncepcja kampanii
Leroy Merlin to jeden z liderów polskiego rynku Do-It-
-Yourself wartego w 2018 roku 54,6 mld zł. Jako pierwszy 
duży gracz w tej kategorii już w 2014 wystartowaliśmy 
z e-commerce. Jednak w pewnym momencie dynamiczne 
wzrosty w tym kanale nie były już możliwe. Wiedzieliśmy, 
że większość użytkowników odwiedzających naszą stronę 
nie finalizuje zakupu online, ale odwiedza potem jeden 
z 65 marketów. Ten właśnie efekt (ROPO) był drugim 
mechanizmem (obok sprzedaży online), który przekładał 
nasze kampanie online na wzrost biznesu. Nie wiedzieliśmy 
jednak, jakie kanały, formaty, kreacje, komunikaty najlepiej 
budują efekt ROPO. Postawiliśmy sobie cel biznesowy, aby 
zmienić paradygmat planowania online na optymalizację 
pod transakcje online+ROPO. Dlatego z wykorzystaniem 
nowej technologii stworzyliśmy zupełnie nowy wskaźnik 
mediowy, który stał się podstawą optymalizacji naszej 
kampanii: teraz nie tylko pod kątem kosztu zamówienia 
(CPO), ale również kosztu transakcji offline po zapoznaniu 
się z ofertą online (CPROPO). Dlatego założeniem nowej 
strategii było kierowanie komunikacji również do grupy 
osób, która na naszej stronie szuka informacji o produk-
tach, ale kupuje je w tradycyjny sposób w sklepach.

Cele i wyzwania kampanii
Cel 1: Zmniejszenie kosztu Cost per ROPO z działań 
digital o 20% przy zachowaniu istniejącej konwersji 

w kanale digital: CPROPO to koszt uzyskania wizyty 
w sklepie po zapoznaniu się z ofertą online na stronie.

Cel 2: Kontrybucja do wzrostu liczby klientów 
w marketach o 10% w marcu 2019 vs marzec 2018.

Strategia
W prowadzonej od 2014 r. kampanii przetestowali-
śmy właściwie wszystkie dostępne na rynku placemen-
ty i sposoby dotarcia, a najefektywniejsze z nich (pod 
kątem CPO) składały się na nasz media-mix. Przy 
zmianie paradygmatu digital wiedzieliśmy, że kluczo-
we są: odpowiedni wybór technologii oraz połączenie 
danych z wielu źródeł. I tak, aby zapewnić DOKŁAD-
NOŚĆ pomiaru wizyt w sklepach, zdecydowaliśmy się 
na wykorzystanie informacji o urządzeniach w zasięgu 
sieci wi-fi marketów Leroy Merlin. Aby zapewnić SKA-
LĘ, podjęliśmy współpracę z zewnętrznym dostawcą 
technologii, niezależnym od reklamodawców. GRA-
NULARNOŚĆ zapewniła zintegrowana architektura 
kodów na stronie i w reklamach. 

Sposób realizacji
Projekt skupiony był na innowacyjnej optymalizacji 
media-mixu, natomiast zmiana paradygmatu pla-
nowania na minimalizacje Cost per ROPO pozwo-
liła nam również sprawdzić prawdziwą efektywność 
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poszczególnych komunikatów, linii kreatywnych, 
formatów reklamowych i landing page’y zarówno 
w kampaniach performance’owych, jak i wizerun-
kowych. Uzbrojeni w tę wiedzę przystąpiliśmy do 
optymalizacji kreacji na zupełnie innym, niespo-
tykanym do tej pory poziomie, realnie podnosząc 
naszymi działaniami wyniki biznesowe sklepów 
stacjonarnych.

Granularność otrzymanych danych pozwoliła 
zweryfikować każdego dostawcę, kreację, sposób 
targetowania i emisji. Przed rozpoczęciem bada-
nia zakładaliśmy, że zmiany w naszej kampanii 
będą kosmetyczne. Nie mogliśmy się bardziej my-
lić! Pierwsza zbadana kampania w lutym wykaza-
ła brak korelacji między wydawcami o najniższym 
koszcie uzyskania zamówienia online a osiąganym 
przez nich CPROPO. Wydawcy, którzy do tej pory 
byli wyłącznie „openerami” konwersji, okazali się 
„championami” nowego wskaźnika. Założeniem 
zmian w doborze mediów było utrzymanie wskaź-
nika konwersji online na dotychczasowym pozio-
mie – musieliśmy więc z miesiąca na miesiąc ustalić 
nowy „złoty środek”. 

Nasza innowacja opierała się na mechanizmie: 
1. Użytkownik wchodzi na stronę Leroy Merlin 

(desktop lub mobile) po kontakcie z reklamą. Wiemy, 
skąd przyszedł i kiedy zapoznał się z ofertą online.

2. Wykorzystujemy niezależną technologię łącze-
nia danych desktop i mobile, aby zidentyfikować 
smartfon użytkownika, który zapoznał się z ofer-
tą online. Technologia ta, bazująca na cross-devi-
ce’owym DMP oraz machine learningu, jest w stanie 
połączyć ponad 35% wizyt desktop z urządzeniami 
mobile z 90% dokładnością – wystarczającą, aby ze-
brać odpowiednią liczbę danych dla wszystkich po-
zycji w mediaplanie. 

3. Użytkownik pojawia się w markecie, identyfiku-
jemy go poprzez wi-fi. Nie musi logować się do sieci 
– każde urządzenie, które w tle „szuka” sygnału wi-fi 
jest przez nas identyfikowane. Po uwzględnieniu do-
datkowych danych sprzedażowych jesteśmy w stanie 
DOKŁADNIE policzyć liczbę transakcji wygenero-
wanych przez każdą aktywność digital. 

To innowacja, nikt tego tak nie robił wcześniej.

Rezultaty
Cel 1: Dzięki optymalizacji w kampanii marcowej 
udało nam się zmniejszyć koszt CPROPO z działań 
digital o 52% – przy zachowaniu istniejącej konwersji 
w kanale digital. Cel (20% spadek kosztu) został więc 
przekroczony ponad dwukrotnie!
Cel 2: Znaczące zwiększenie wizyt w sklepach z dzia-
łań digital przełożyło się w widoczny sposób na biznes 
– w marcu 2019 zanotowaliśmy kilkunastoprocento-
wy wzrost liczby klientów w sklepach stacjonarnych 
w porównaniu z rokiem poprzednim. Na ten wzrost 
nie miał wpływu wzrost liczby marketów – porównu-
jemy wyłącznie dane z marketów istniejących w mar-
cu 2018 roku!

Warto zwrócić uwagę, że komunikacja w mediach 
offline’owych wykorzystywała zbliżony mix kanałów 
i formatów jak w poprzednim roku. Leroy Merlin 
prowadzi niemal ciągłą komunikację swoich akcji 
promocyjnych w mediach offline, przez co efekt zmia-
ny naszego podejścia digital można oceniać w sposób 
wyseparowany od zmian pozostałych czynników. 

Podsumowanie
Kampania była prowadzona nieprzerwanie przez 3 
miesiące i w jej trakcie wykorzystywaliśmy pełen wa-
chlarz wydawców, linii kreatywnych, komunikatów 
i sposobów prowadzenia kampanii. Dzięki takiemu 
podejściu mogliśmy sprawdzać każdego wydawcę nie 
tylko pod kątem efektywności danego placementu, 
ale również efektywność różnych rodzajów kreacji 
i komunikatów tam emitowanych. Okazało się to 
mieć bardzo duże znaczenie, gdyż kluczem do mak-
symalizacji naszych celów jest nie sama witryna, ale 
kreacja i komunikat, który na niej wyświetlimy.  

Dzięki temu zrealizowaliśmy nasz nie-biznesowy 
cel tej kampanii – otrzymaliśmy mnóstwo wnio-
sków i danych na przyszłość, które pomagają nam 
w codziennej optymalizacji. Najważniejszym z nich 
jest wiedza, które produkty i komunikaty działają 
najlepiej na sprzedaż online, a które na efekt ROPO. 
Przy 70 tys. produktów dostępnych w Leroy Merlin 
jest to najważniejszy wniosek mający wpływ na całą 
prowadzoną komunikację. 



ŠKODA Sales Online
Klient: ŠKODA Polska
Produkt/Marka: ŠKODA
Zgłaszający: PHD
Współzgłaszający: Isobar Polska, GoldenSubmarine

Koncepcja kampanii
Umożliwiliśmy naszym klientom przeniesienie całego 
doświadczenia z salonu samochodowego do digitalu. 
Otworzyliśmy pierwszy wirtualny salon samochodowy 
połączony z możliwościa zamawiania  online.  Dzięki 
tym rozwiązaniom i skutecznej kampanii koszt leada 
spadł o ponad 50%, zaś konwersyjność wzrosła aż 
10-krotnie!

Cele i wyzwania kampanii
Naszym celem była optymalizacja ścieżki zakupo-
wej klienta i zwiększenie konwersyjności działań 
digitalowych. 

Motoryzacja jest kategorią o bardzo wysokim za-
angażowaniu. Proces decyzyjny trwa od 3 do nawet 
6 miesięcy. Kiedyś wiązał się on z wielokrotnym od-
wiedzaniem salonów dealerskich. W ostatnich latach 
to się jednak zmieniło. Teraz szukając nowego sa-
mochodu, robimy dogłębne rozeznanie online, żeby 
zapoznać się z ofertą, technologiami, finansowaniem. 

Na końcu jednak i tak zawsze musimy znaleźć czas, 
żeby pójść do salonu, często zerwać się z pracy i cze-
kać w kolejce. Sama wizyta przez wielu postrzegana 
jest jako zło konieczne, być może nawet, paradoksal-
nie, bariera do zakupu.

Możliwa do prześledzenia ścieżka zakupu do tej pory 
wyglądała tak: wejście na stronę, zapisanie się na jazdę 
próbną lub ofertę, kontakt z call center w celu potwier-
dzenia zainteresowania, kontakt od dealera z ofertą lub 
w celu umówienia się na jazdę próbną, wizyta u de-
alera, złożenie zamówienia, zakup. W rzeczywistości 
jedynie promil osób kupując samochód rzeczywiście 
przechodzi taki proces. Powoduje to bardzo niską kon-
wersję z działań digitalowych na realną sprzedaż. 

Strategia
Naszym rozwiązaniem była pełna digitalizacja do-
świadczenia zakupowego, tak żeby zarówno wizyta 
w salonie, jak i sam zakup mógł odbyć się online, bez 
wychodzenia z domu.
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Po pierwsze, otworzyliśmy Wirtualny Salon, gdzie 
potencjalni klienci mogą obejrzeć samochody i pora-
dzić się eksperta, nie wychodząc z domu. Jest to miej-
sce z prawdziwymi samochodami i prawdziwymi 
ekspertami, ale dostępne tylko online. Poprzez połą-
czenie wideo 1-to-1 i 1-to-many pozwoliliśmy użyt-
kownikom wejść do salonu i być albo indywidualnie 
oprowadzonym przez eksperta po interesującym ich 
modelu albo dołączyć do grupowej rozmowy na te-
mat konkretnego modelu lub rozwiązania technolo-
gicznego.

Po drugie, otworzyliśmy pierwszy w kategorii 
motoryzacyjnej platformę internetową do zama-
wiania online. Nasza usługa pozwala na wybra-
nie samochodu spośród dostępnych egzempla-
rzy i sfinansowanie w formie leasingu firmowego 
lub konsumenckiego. Wszystkie formalności od-
bywają się online – jedynie przy odbiorze auta 
w salonie należy złożyć końcowy podpis pod 
umową leasingową.

Sposób realizacji
1. Kreacja 
Kampanię promującą nowe rozwiązania podzieliliśmy 
na 2 części.

Zaczęliśmy od mocnego uderzenia PR-owego. 
Z uwagi na innowacyjność promowanych rozwiązań 
uznaliśmy, że PR – zarówno płatny, jak i pozyskany  
– będzie kanałem pozwalającym najlepiej wykorzystać 
ich potencjał WoM (word of mouth – z ang. przekaz 
ustny). Artykuły pojawiły się we wszystkich wiodących 
mediach technologicznych, motoryzacyjnych i bizne-
sowych – m.in. Spidersweb, Autokult, Business Insider.  
Dodatkowo podjęliśmy współpracę z wiodącym influ-
encerem finansowym – Dla Pieniędzy, który zarówno 
nakręcił materiał o naszych rozwiązaniach, jak i wystą-
pił w roli ambasadora marki w „Dzień Dobry TVN”.

Druga część kampanii to działania performan-
ce’owe kierujące osoby na odpowiednich etapach 
ścieżki zakupowej do platformy online lub do Wir-
tualnego Salonu. Ta część opierała się na najlepiej 
konwertujących kanałach – GDN, Facebook i Search 
– automatycznie optymalizowane pod zostawienie le-
ada i konwersję „dodaj do koszyka”. Uzupełnieniem 
były działania natywne na portalach również skiero-
wane na dostarczenie konwersji.

Bardzo ważnym punktem styku stały się również 
media własne. Stworzyliśmy widget zachęcający do 
odwiedzenia Wirtualnego Salonu, który uruchamia 
się po wejściu na dowolną stronę w ekosystemie 
ŠKODY. Natomiast do strony z komunikatami tak-
tycznymi dodaliśmy przycisk kierujący do ofert na 
platformę online.

2. Media mix
Całość działań kampanijnych zamknęła się w kana-
łach digital. Wykorzystaliśmy zarówno media płatne: 

content, display, social, search; media własne: www  
– widget, social oraz media pozyskane: PR.

Rezultaty
Kampania przerosła najśmielsze oczekiwania. Koszt 
pozyskania leada spadł o 54% w stosunku do do-
tychczas prowadzonych, tradycyjnych kampanii per-
formance. Natomiast konwersyjność na sprzedaż ze 
zwalidowanych leadów wzrosła aż 10-krotnie. To prze-
łożyło się na aż 21-krotny spadek kosztu sprzedanego 
samochodu!

Dzięki uproszczeniu i zamknięciu ścieżki w strefie 
online nie tylko ułatwiliśmy życie klientom i zwięk-
szyliśmy efektywność działań performance’owych, ale 
również zyskaliśmy pełną kontrolę nad procesem. 

Podsumowanie
Pokazaliśmy, że warto śledzić, a nawet wyprzedzać 
trendy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsu-
mentów. Uprościliśmy ścieżkę zakupową, przenosząc 
do digitalu funkcjonalności do tej pory zarezerwowane 
dla offline’u.

Dzięki temu uzyskaliśmy ponad 50% spadek kosztu 
leada i 10-krotną poprawę konwersji – rezultaty nie-
osiągalne dla tradycyjnej ścieżki zakupowej.

Naszym celem była optymalizacja  
ścieżki zakupowej klienta i zwiększenie 
konwersyjności działań digitalowych. 



Jak razem daliśmy radę, 
czyli agile’owe podejście do zakupu mediów 
dla Castorama
Klient: Castorama
Zgłaszający: Mindshare Polska

Koncepcja kampanii
Agile’owe podejście do realizacji kampanii dla Ca-
storama pozwoliło dynamicznie rozlokowywać 
budżet, sterować udziałem poszczególnych kana-
łów mediowych i błyskawicznie dostosowywać re-
alizację do zmieniających się wskaźników i złożeń 
kampanii. W efekcie o 170% wzrosła wartość za-
mówień, a CR – o 31%.

Cele i wyzwania kampanii
Celem kampanii było zmaksymalizowanie zysków. Do 
jego osiągnięcia niezbędne było zwiększenie wartości 
zamówień o co najmniej 150%, zmniejszenie warto-
ści pozyskania zamówienia o co najmniej 30% oraz 
2-krotny wzrost wartości koszyka.

W roku finansowym 2018/2019 Castorama Polska 
zwiększyła sprzedaż o 3,4%, a zysk detaliczny wzrósł 
o 6,6%. Castorama jest liderem na rynku DIY (Do-It-Your-
self; dane wg BrandIndex). Dla Castorama Polska rok 2018 
i 2019 upłynął pod znakiem transformacji oferty, proce-
sów operacyjnych i sklepów oraz jednego z ważniejszych 
czynników – rozwoju oferty digital. Agencja mediowa 
odegrała kluczową rolę w realizacji wzmocnienia sprze-

daży internetowej. W roku 2019 Castorama zaczęła też 
launch na polskim rynku marki własnej – GoodHome.

Założeniem kampanii było zmaksymalizowanie osią-
gniętego obrotu zwalidowanego. Aby to osiągnąć, skupi-
liśmy się na optymalizacji kampanii pod współczynnik 
ROAS. Wyzwaniem było zwiększenie koszyków, a nie 
tylko wolumenu sprzedaży. Zadaniem było również 
zapewnienie sprzedaży produktów marki GoodHome 
w sytuacji niskiej świadomości nowej marki. Wyzna-
czając grupę docelową, korzystaliśmy z szeregu narzędzi 
i licznych testów do określenia gotowości zakupu pro-
duktów DIY przez internautów, kierowaliśmy do nich 
spersonalizowane komunikaty.

Strategia
W realizacji kampanii opieraliśmy się na wykorzysta-
niu jak najbardziej precyzyjnej wiedzy o konsumencie 
oraz elastycznym dostosowywaniu taktyk do zmienia-
jących się wskaźników kampanii.

Filarami, na których oparliśmy naszą strategię, była 
optymalizacja według metodologii Agile oraz wyod-
rębnienie 4 typów konsumentów – Anonymous, Su-
spect, Prospect, Customers (ASPC).

Commerce
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•  Segment Anonymous – osoby, które nie są jeszcze za-
interesowane tematyką DIY.

•  Segment Suspect – zaprezentowanie konkretnych pro-
duktów. Zależało nam na osobach, które zainteresują 
się produktami i w nie klikną, więc ważne było rozli-
czenie w modelu CPC.

•  Segment Prospect – w momencie osiągnięcia zainte-
resowania produktami Castoramy na wcześniejszych 
etapach przeszliśmy do zamykania ścieżek zakupowych.

•  Segment Customers – użytkownicy, którzy są już ak-
tualnymi klientami i istotne jest, aby ich utrzymać.

Sposób realizacji
1. Kreacja
W etapie Anonymous kreacje inspirowały, miały na celu 
budowanie świadomości, zapoznanie użytkownika z ofertą 
sklepu Castorama.pl. Na tym etapie  wykorzystaliśmy duże 
wizerunkowe formaty: rich mediowe, kreacje video in banner 
nawiązujące do spotów telewizyjnych. Zaprezentowaliśmy 
katalog, który standardowo uchodzi za narzędzie offlinowe. 

Na etapie Suspect kierowaliśmy odpowiedni komuni-
kat do osób, które były na wczesnym etapie poszukiwania 
inspiracji/szukania konkretnych rozwiązań, aby dopaso-
wać przekaz do wiedzy o użytkowniku i zainteresowań, 
jakimi się cechuje.

W etapie Prospect docieramy do użytkowników, wy-
korzystując media oraz kreacje stricte sprzedażowe z kon-
kretnymi produktami.

Ostatni etap to segment Customers – aktualni klienci. 
Wiemy, czego szukali bądź jakimi produktami są zainte-
resowani. Są to użytkownicy będący najbliżej zakupu.

2. Media mix
Traktowaliśmy każdy kanał mediowy jako część większej 
historii przechodzenia użytkownika od zainteresowania 
tematyką DIY po zamknięcie ścieżki w postaci zakupu 
z możliwie najwyższym koszykiem.
Segment Anonymous został zasilony następującymi me-
diami i technologiami:
• generyczne wyszukiwania – pomoc użytkownikom 
w realizacji celu (np. jak udekorować łazienkę),
• Xaxis – programatyczna emisja na start dużych akcji 
(launch Good Home),
• Xaxis Sync – synchronizacja z TV,
• mailingi,
• kampanie na Facebooku w zasięgowym modelu.
W segmencie Suspect główną rolę odegrały:
•  portale tematyczne – dotarcie do osób szukających 

informacji o remoncie, odnowieniu mieszkania po-
przez tematykę sekcji portali bądź targetowanie be-
hawioralne, 

•  GDN – targetowanie oparte o zainteresowania/wyszuki-
wania w ramach tematyki Home&Garden,

•  artykuły sponsorowane na portalach z kategorii  
Home&Garden,

•  programatyczne segmenty (Home&Garden, Dekoracje).

Segment Prospect opierał się o kanały najskuteczniejsze 
w zamykaniu sprzedaży:
•  reklamę shoppingową (PLA) – najwyższy udział w ge-

nerowaniu sprzedaży,
•  porównywarki cen,
•  retargeting – Criteo, Facebook, Save Cart,
•  afiliację.
W ramach kampanii do klientów Castoramy (Customer) 
używaliśmy następujących kanałów:
•  RLSA, cross-channelowe listy remarketingowe,
•  Criteo, Savecart – zaawansowany retargeting, 
•  LemonPi – DCO z zaawansowanym retargetingiem,
•  retargetingowa kampania na Facebooku (Dynamiczny 

Product Feed).

3. Innowacje 
W celu zoptymalizowania kampanii użyliśmy szeregu 
innowacji, np. Google Search Campaigns – testowanie 
nowych słów kluczowych na podstawie popularnych 
wyszukiwań w wyszukiwarce Castoramy poprzez wpro-
wadzenie zapytań searchowych z miesięcznych raportów 
do struktury ongoingowej. Nowością było wykorzystanie 
kampanii smart shopping (Google Ads), które pozwoliły 
osiągnąć wyższe wskaźniki ROAS i niższe CPO.

Aby jak najlepiej poznać zachowania konsumenta oraz 
sprawdzić wpływ kampanii online’owych/mobile na efekt 
ROPO, przeprowadziliśmy 3-miesięczny test polegający na 
umieszczeniu beaconów w sklepie na Targówku. Pozwoliło 
nam to określić, jakie są najbardziej popularne godziny od-
wiedzin, jak dużo osób wraca do sklepów naziemnych po 
otrzymaniu pusha retargetingowego, jakie są najpopular-
niejsze działy w określonych godzinach. Na tej podstawie 
testowaliśmy wysyłki mailingowe do określonych grup/
określonych produktów/w określonych godzinach.

Rezultaty
Wyniki:
•  wzrost wartości zamówień – średnio o 170% miesiąc do 

miesiąca (od kwietnia 2018 do lipca 2019),
•  wzrost wskaźnika CR o 31% (kwiecień 2018 – lipiec 

2018 do kwiecień 2019 – lipiec 2019),
•  obniżenie kosztu pozyskania zamówienia o 45% (lipiec 

2019 w porównaniu do kwietnia 2018), 
•  średnia stopa wzrostu wartości koszyka w okresie sty-

czeń 2018 – lipiec 2019 wyniosła 107%.
Wzrost wartości zamówień już w okresie pierwszych 6 mie-
sięcy trwania kampanii (wzrost o 2,4% we wrześniu 2018 
w porównaniu do kwietnia 2018) przełożył się na osiągnię-
cie najlepszego w całym roku wskaźnika ROAS w sierpniu  
– wzrósł o ponad 90% w porównaniu do kwietnia 2018 roku.

Osiągnęliśmy ponad 3-krotny wzrost liczby za-
mówień w okresie luty-lipiec 2019 w porównaniu do 
lutego-lipca 2017 roku. W 2019 roku również odno-
towaliśmy wzrost liczby zamówień w stosunku do po-
przedniego roku (wzrost o 34% w porównaniu do okre-
su kwiecień-lipiec 2018). w
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Twój terminal za darmo  
na Bezgotowki.pl
Klient: Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService
Produkt/Marka: bezgotowki.pl
Zgłaszający: Ecselis (Havas Media Group)
Współzgłaszający: Havas Media (Havas Media Group), Kalicińscy.com
Zespół kreatywny: Łukasz Pawlak, Piotr Mróz, Ilona Sroczyńska-Skoratko, Witold Siekierzyński, Jakub Kaliciński

Koncepcja kampanii
W 2017 roku powołano do życia Fundację Polska Bez-
gotówkowa. Jej głównym celem jest rozpowszechnianie 
obrotu bezgotówkowego i zwiększenie liczby małych 
oraz średnich przedsiębiorców akceptujących płatności 
kartą i innymi środkami płatniczymi. W tym celu Fun-
dacja, poprzez partnerów, którzy do niej przystąpili, udo-
stępnia terminale płatnicze bezpłatnie na okres 1 roku  
przedsiębiorcom, którzy spełniają określone kryteria. 
Celem na rok 2018 było wprowadzenie w ramach Pro-
gramu Fundacji 100 000 terminali.

Cele i wyzwania kampanii
Fundacja jest finansowana przez zrzeszonych w niej part-
nerów, stąd logiczne jest, że każdy z nich chciał maksyma-
lizować udział w terminalach z Programu, żeby „odzyskać” 
zainwestowane pieniądze i odnieść jak największe korzyści. 

Wśród 25 operatorów, którzy przystąpili do Programu, są 
największe w Polsce banki, które od wielu lat prowadzą nie-
przerwane kampanie reklamowe i mają zbudowaną świa-
domość marki na poziomie, o którym operator płatności 
bezgotówkowych z małym budżetem może tylko pomarzyć.

Grupa docelowa – MŚP, którzy nie akceptują płatności 
bezgotówkowych, mają nie więcej niż 5 punktów handlo-
wych i nie są częścią sieci franczyzowej. Grupa bardzo liczna, 
różnorodna i rozproszona, trudna w dotarciu. W dodatku 
element zgodności z kryteriami był niemożliwy do uchwy-
cenia w targetowaniu kampanii zarówno online, jak i offline.

Strategia
Dotychczas cała kategoria bazowała na sile agentów han-
dlowych, a dodatkowymi kanałami komunikacji było call 
center, ewentualnie prosty formularz kontaktowy online. 

Commerce
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Tymczasem MŚP to najczęściej mikrofirmy, w których wła-
ściciel pełni wiele ról i „pracuje 24h na dobę”, wiele rzeczy 
wykonując poza oficjalnymi godzinami pracy urzędów 
i firm. Kluczem do przewagi konkurencyjnej w ramach 
Fundacji miał być zatem zupełnie nowy model biznesowy 
oparty na serwisie bezgotówki.pl – pierwszym i jedynym 
do tej pory w kategorii rozwiązaniu e-commerce z komplet-
nym procesem przystąpienia do Programu 100% online. 

Sposób realizacji
1. Kreacja
Komunikat kampanii z jednej strony wiązał możliwość 
płatności bezgotówkowych z rozwojem działalności, 
z drugiej strony informował o nowej możliwości pozy-
skania terminali przez bezgotowki.pl. Jednocześnie do 
każdej potencjalnie zainteresowanej branży kierowaliśmy 
dedykowaną kreację, np. fryzjer – szybkość, hurtownik  
– możliwość wzięcia kilku terminali itp. Przyjęliśmy zało-
żenie, że zweryfikujemy reaktywność grup zawodowych 
w oparciu o cechy behawioralne użytkowników. 

2. Media mix
• TV – 65%
• Online – 35%
Digital media mix:
• Display – 4%, 
• Performance – 14%,
• Wideo – 20%,
• SEM/SEO – 33%, 
• Mailing – 29%.
Wideo użyliśmy do wsparcia kampanii TV – te media 
spełniały cel świadomościowy przy okazji niebezpo-
średnio dostarczając ruch na stronę.

Z pozostałych kanałów digital pewni byliśmy tylko, że 
chcemy inwestować w SEO i SEM, które są nieodzowne 
przy promocji nowego serwisu online. Te działania ru-
szyły na długo przed rozpoczęciem zasadniczej kampanii, 

żebyśmy w momencie jej startu byli odpowiednio wypo-
zycjonowani i widoczni w wynikach wyszukiwania. 

Reszta budżetu digital była płynna. Wiedzieliśmy od po-
czątku, że przy tak rozproszonej i różnorodnej grupie do-
celowej musimy reagować z dnia na dzień i być elastyczni. 
Analizując nie tylko współczynnik konwersji, ale też jakość 
ruchu oraz poszczególne kroki formularza dystrybuowali-
śmy budżet pomiędzy kanały, które dawały nam najlepsze 
wyniki. Widoczne u góry % są więc wynikową skuteczno-
ści poszczególnych kanałów w dowożeniu sprzedaży. 

Uruchomiliśmy i wypromowaliśmy pierwszą w peł-
ni digitalową platformę dystrybucji terminali płatni-
czych w Polsce. Pozwoliliśmy przedsiębiorcom zre-
wolucjonizować ich biznes, nie odchodząc od swoich 
zajęć. Wystarczył komputer lub smartfon i około 11 
minut, żeby znów mogli spokojnie zająć się tym, co jest 
dla nich najważniejsze, czyli swoją firmą, która dzięki 
tak prostej czynności wchodziła na poziom wyżej. 

3. Innowacja 
Innowacja to nie zawsze wymyślanie czegoś zupełnie no-
wego. Czasem wystarczy wziąć coś, co już istnieje, np. sklep 
e-commerce i dodając zestaw nowych elementów wyko-
rzystać to na zupełnie nowym polu. Nikt z branży nigdy nie 
wpadł na to, że można w ten sposób dystrybuować termi-
nale płatnicze, a my nie dość, że to zrobiliśmy, to udowod-
niliśmy, że ma to sens i można w ten sposób odnieść sukces.

Rezultaty
eService uzyskał najwyższy ze wszystkich partnerów udział 
w terminalach wprowadzonych w ramach programu Pol-
ska Bezgotówkowa. Udało nam się zdy stansować nie tylko 
bezpośrednią konkurencję, czyli operatorów płatności, ale 
również największe w Polsce banki, za co już dwukrotnie 
zostaliśmy uhonorowani statuetką Lidera Sprzedaży. 

Finalny koszt wprowadzenia jednego terminala był 
dwukrotnie niższy niż zakładany. w
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Kampanie, w których kluczowym obszarem komunikacji  
z konsumentem są działania content marketingowe. Doceniamy 
umiejętność tworzenia angażującej historii, warsztat copywriterski, 
wartość artystyczną oraz spójność z całością kampanii, jak  
również stopień dopasowania treści do odbiorcy i personalizację 
contentu, które przekładają się na skuteczną realizację celów.

Content
Marketing
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„Jak TO Robić?” (złoto)

A co gdyby? – OLX piętnuje najgorsze  
zachowania w sieci (srebro)

Ostatni Twój Weekend (srebro)

Z nogą w drzwiach,  
czyli stand-up w sypialni (brąz)



„Jak TO Robić?”
Klient: Reckitt Benckiser
Produkt/Marka: Durex
Zgłaszający: Abstra
Współzgłaszający: Reckitt Benckiser
Zespół kreatywny: Robert Pasut, Rafał Masny, Cezary Jóźwik, Maciej Michalczyk, Iga Łukawska

Koncepcja kampanii
Ponad 3,5 mln ludzi w wieku od 15 do 24 lat  w Polsce re-
gularnie korzysta z YouTube’a. Jednocześnie różnorodne 
badania podkreślają niski poziom wiedzy o seksualności 
człowieka wśród młodych ludzi. Dlatego Abstra – lider 
w produkcji treści na polskim YouTubie wraz z marką 
Durex – ekspertem w dziedzinie seksu, stworzyli kanał 
„Jak TO Robić?”, w którym znani youtuberzy przekazują 
rzetelną wiedzę o seksualności człowieka za pomocą fil-
mów łączących treści edukacyjne z rozrywką. 

Cele i wyzwania kampanii
Przedstawiciele „pokolenia Z” poszukują wiedzy o sek-
sualności w internecie, w pornografii lub przez rozmo-
wy ze znajomymi. Według badania SentiOne zrealizo-
wanego dla marki Durex młodzi ludzie informacje na 
ten temat czerpią także z forów internetowych. Kwestie, 
które cieszą się ich największym zainteresowaniem, to 
anatomia, antykoncepcja, masturbacja, mity na temat 
współżycia i seks.

Celem kampanii było stworzenie szeroko zasięgowe-
go kanału na YouTubie, który umożliwiałby edukację 
przedstawicieli „pokolenia Z” w temacie seksualności 
człowieka, zmianę postrzegania bezpiecznego seksu, 
a także eksperckie pozycjonowanie marki Durex w na-
turalnym dla niej kontekście.

Pomimo że na YouTubie już wcześniej powstawały 
kanały, których celem było dostarczanie wiedzy o sek-
sie, to żaden z nich nie skupiał się na tworzeniu war-
tościowych treści edukacyjnych, łączonych z rozrywką 
i przekazywanych przez popularnych youtuberów.

Strategia
Aby trafić do odbiorców w wieku 15-24 na YouTubie, 
zdecydowano się na formułę edutainmentową, w dy-
namiczny sposób łączącą wiedzę na temat seksualności 
ze scenkami humorystycznymi.

W ten sposób znacząco wzmocniono zaangażowanie 
widzów. Pozwoliło to na skuteczniejsze przekazywa-
nie rzetelnej wiedzy, co należy do misji marki Durex. 

Content Marketing
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Różnorodność formy podkreśla również bogactwo 
produktów z portfolio Durex. Dzięki przekazywanej 
w każdym odcinku wiedzy konsultowanej z seksuolo-
giem, marka Durex jest naturalnie pozycjonowana jako 
ekspert w tematyce seksu.

W każdym odcinku uczestniczą także popularni 
youtuberzy. Ich udział umożliwia podkreślenie uni-
wersalności pytań związanych z seksualnością człowie-
ka – dla odbiorcy to tacy sami ludzie jak oni, którzy 
mierzą się z podobnymi problemami. 

Sposób realizacji
Start kanału poprzedziła zapowiedź w odcinku Abs-
trachuje.tv – najpopularniejszego kanału na YouTubie 
w Polsce. W kolejnych odcinkach na „Jak TO Robić?” 
udział wzięli znani youtuberzy, którzy dodatkowo pro-
mowali kanał na swoich profilach na YouTubie i na In-
stagramie. Dotychczas w odcinkach wystąpili m.in Ro-
bert Pasut, Czarek Jóźwik i Rafał Masny z „Abstrachuje.
tv”, Nadia Długosz z „Beks” i Paweł Svinarski z „Dla 
Pieniędzy”. Przez każdy odcinek na kanale przewija 
się postać Mai, ulubienicy setek tysięcy widzów serialu 
„Nieprzygotowani”.  

Znaczącą rolę w materiałach publikowanych na kana-
le „Jak TO Robić?” odgrywa feedback odbiorców, który 
pojawia się w komentarzach pod odcinkiem. Niektóre 
z propozycji tematów publikowanych w komentarzach 
są wykorzystywane przez scenarzystów poszczególnych 
odcinków, dzięki czemu „Jak TO Robić?” jeszcze silniej 
odpowiada na potrzeby odbiorców kanału. Dla zwięk-
szenia zaangażowania widzów i podkreślenia mery-
torycznego wymiaru komunikacji  na pytania widzów 
w komentarzach odpowiada seksuolog. 

Dodatkową formę promocji kanału stanowi jego 
profil na Instagramie, obserwowany przez 7,7 tys. 
osób. Treści publikowane w tym kanale komunikacji 
oscylują pomiędzy ciekawostkami związanymi z sek-
sualnością człowieka, poradami a quizami. Każdy post 
nawiązuje grafikami do identyfikacji wizualnej Durex, 
na fotografiach pojawiają się także produkty marki. Po-
jedynczy post na Instagramie kanału „Jak TO Robić” 
dociera średnio do blisko 24 tys. osób.

Rezultaty
Po 6 miesiącach trwania kampanii kanał „Jak TO 
Robić?” osiągnął poziom 8 784 122 wyświetleń i 146 
226 subskrypcji. To o 151% więcej od założonej licz-
by wyświetleń i o 290% więcej od oczekiwanej liczby 
subskrypcji. Średnia oglądalność jednego odcinka na 
kanale wynosi 337 817 wyświetleń – o 80% więcej niż 
zakładano przed startem. Wszystkie te wyniki zostały 
uzyskane wyłącznie w organiczny sposób. W rezultacie 
w 3 miesiące „Jak TO Robić?” stało się najpopularniej-
szym kanałem dla marki w Polsce i jednocześnie naj-
większym kanałem podejmującym temat seksualności 
człowieka w naszym kraju.

Skuteczność tej formy komunikacji do przedsta-
wicieli „pokolenia Z” potwierdzają badania GFK 
dla marki Durex, przeprowadzone 3 miesiące po 
uruchomieniu kanału. 82% ankietowanych w wieku  
16-24 lat widziało przynajmniej jeden odcinek „Jak 
TO Robić?”, a 76% zauważyło obecność marki w od-
cinku. Po obejrzeniu odcinka 18% widzów zdecydo-
wało się na zakup prezerwatyw, a 12% postanowiło 
kupować je częściej.

Podsumowanie
Połączenie doświadczenia Abstra w tworzeniu treści 
na YouTubie z eksperckością Durex w dziedzinie seksu 
umożliwiło stworzenie uniwersalnego medium eduka-
cyjnego, które trafiło do setek tysięcy młodych ludzi. 
Naturalny dla marki Durex kontekst seksualności czło-
wieka umożliwia zaprezentowanie jej w atrakcyjny dla 
młodych ludzi sposób, jak również podkreśla eksperc-
ką rolę Durex.

Połączenie wartości edukacyjnych z treściami roz-
rywkowymi pozwala na przekazywanie wiedzy odbior-
com kanału w łatwy i przyjemny sposób. Zachęcanie 
do pozostawiania propozycji podejmowanych tema-
tów w komentarzach i następnie realizowanie filmów 
na ich podstawie, wzmacnia więź pomiędzy twórcami 
a odbiorcami. Umożliwia jednocześnie dostarczanie 
im wyczerpującej wiedzy na tematy, które najbardziej 
interesują młodą grupę odbiorców.

Znaczącą rolę w materiałach publikowanych 
na kanale „Jak TO Robić?” odgrywa 
feedback odbiorców, który pojawia się  
w komentarzach pod odcinkiem.

https://www.youtube.com/watch?v=lg6BTh4idY0&feature=youtu.be


A co gdyby? – OLX piętnuje 
najgorsze zachowania w sieci
Klient: Grupa OLX
Zgłaszający: Grupa OLX
Współzgłaszający: 180heartbeats + Jung v Matt, F25 Production House 
Zespół kreatywny: Marcin Sienkowski, Paulina Rezmer, Michał Wiśniewski, Radosław Smorga,  
Mikołaj Sadowski, Tomasz Dubiel, Gabriel Wołoszyn, Artur Leśniak, Marcin Dworucha,  
Monika Wagner, Stefan Stefański, Maciej Buchwald

Koncepcja kampanii
Jak cała sieć, OLX zmaga się z najgorszymi zachowa-
niami, które wyzwala anonimowość. Odnosząc się do 
nich chciał dać przykład, sprowokować dialog i edu-
kować, by oczyścić atmosferę. Trafnie odczytał oczeki-
wania użytkowników portalu i odważnie wsparł ziry-
towanych chamstwem w internecie. Kampania stała się 
modelowym wiralem, przebiła do mainstreamu i wpi-
sała w historię polskiej reklamy internetowej.

Cele i wyzwania kampanii
Co trzeci dorosły Polak doświadczył hejtu, wśród naj-
młodszych respondentów co drugi – wynika z badania 
Uniwersytetu SWPS i ARC Rynek i Opinia (marzec 

2019). Zdaniem 85% ankietowanych hejt to poważny 
problem społeczny, jeszcze więcej (87%) uważa, że należy 
z nim walczyć. Hejt zarówno online, jak i offline stał się 
codziennością, której towarzyszy poczucie bezsilności po 
stronie tych, którzy chcieliby reagować, ale nie wiedzą jak 
to robić. Również OLX był utożsamiany z chamstwem 
i brakiem biznesowej kultury. Wyzwaniem kampanii 
było opowiedzieć o zjawiskach dotykających społeczność 
internetową, mówiąc wprost, że OLX się na to nie zgadza. 
Jednocześnie dać do myślenia, ale zgodnie ze standardami 
komunikacyjnymi przyjętymi przez markę – z humorem, 
dystansem i bez moralizowania. Liczyliśmy, że memowy 
charakter filmów pozwoli odreagować osobom, które nie 
lubią hejtu i skłoni do zmiany tych, którzy w nim uczest-
niczą. Grupą docelową kampanii byli wszyscy Polacy, bo 
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z hejtem spotykają się wszyscy bez względu na płeć czy, 
wiek, a jednocześnie OLX to marka oferująca usługi dla 
każdego, więc zależało nam na masowym dotarciu. Celem 
było, aby każdy film miał minimum 1 tys. udostępnień 
na Facebooku; AVE na poziomie minimum 140 tys. zł   
(bez publikacji płatnych). 

Strategia
Punktem wyjścia była obserwacja autentycznych, często 
bardzo niekulturalnych zachowań użytkowników ser-
wisu OLX, m.in.: spamowanie ogłoszeniodawców, brak 
odpowiedzi na zapytania, nieuzasadnione roszczenia, 
nieuczciwe negocjowanie (na „horom curke”), inwekty-
wy, przekraczanie granic dobrego smaku i podstawowej 
kultury handlowej. Najczęściej autorzy chamskich za-
chowań w sieci czują się bezkarnie, uprzykrzając innym 
użytkownikom doświadczenie korzystania z platformy.

Strategię działań komunikacyjnych oparto na spo-
łecznej regule – możemy zwiększyć  szansę na speł-
nienie prośby skierowanej do drugiej człowieka, jeśli 
dostarczymy mu jasnego uzasadnienia.

Insight mówiący, że choć czasem zdarza się nam za-
chować niewłaściwie, w głębi duszy nie chcemy sprawiać 
przykrości innym, pozwolił przyjąć kluczową zasadę: 
w egzekucjach nie piętnujemy ludzi tylko złe postawy. 
Założyliśmy też, iż mimo poważnego problemu społecz-
nego, tonality kampanii zostanie oparte o humor, co jest 
bliskie tożsamości marki i wesprze efekt wiralowy.

Znana twarz miała zapewnić rozgłos kampanii, nieść 
ze sobą autorytet i powszechną sympatię. Nie powinna 
jednak odciągnąć uwagi od meritum problemu.  

Kreacja
Formę i treść filmów idealnie dostosowano do specy-
fiki social mediów. Idea kreatywna „A co by było gdy-
by?” odwołała się do poczucia winy niekulturalnych 
użytkowników platformy OLX. Wskazywała na prostą 
zasadę: jeśli nie chcesz czuć się zażenowany własną po-
stawą, to po prostu bądź sobą, no chyba że jesteś cha-
mem – wtedy bądź kimś innym.

Kampania składała się z 7 filmów po ok. 60 sekund, 
każdy dotykał innego problemu: przekleństw, niechluj-
stwa, braku odpowiedzi na zapytania, matactwa, cham-
stwa i cwaniactwa. W każdym bohaterowie odgrywali 
scenki odpowiadając na pytania stawiane przez Janu-
sza Chabiora zaczynające się od słów „A co gdyby...”? 

Spoty są także doskonałym przykładem dostosowa-
nia tradycyjnych zasad opowiadania historii do współ-
czesnych wymagań platform społecznościowych. 
Fabuła wpisana w logikę memu internetowego (po-

wtarzalna, prosta konstrukcja przekazu), szybko prze-
łożyła się na cytowanie i masową produkcję kontentu 
przez użytkowników. Treść historii jest bezpardonowo 
szczera i zabawna. Także oszczędność środków wyra-
zu, casting i format kadru od początku podporządko-
wane były wymaganiom i oczekiwaniom internautów, 
którzy lubią dzielić się humorystycznymi treściami.

Rezultaty
W social mediach kampania osiągnęła niespotykanie 
wysokie wyniki, porównywalne z dużymi kampaniami 
TV. Dotarliśmy do 23,8 mln osób, a szacowany ekwi-
walent mediowy przy wydatkach na media 218,2 tys. zł,  
wyniósł aż 4,66 mln zł (Brand24).
Facebook: 7 filmów łącznie zostało obejrzanych 8,6 mln  
razy, udostępnione były 57 tys. razy i zyskały 355 tys. reak-
cji. Organicznie dotarły do 7,9 mln użytkowników.
Spośród 17 najlepszych postów czerwca 2019 w ka-
tegorii e-commerce aż 7 było opublikowanych przez 
profil OLX Polska. Jeden z postów był 2. najlepszym 
postem całego polskiego Facebooka. OLX Polska za-
jął 1 miejsce pod kątem wskaźnika (INI) zliczającego 
wszystkie aktywności w obrębie fanpage’a w kategorii 
e-commerce (dane panelu FB, czerwiec 2019).
YouTube: 5,2 mln wyświetleń (z tego 50% wyświetleń 
organicznych) do 1,7 miliona UU. Po raz pierwszy 
w historii światowego YouTube spoty jednej marki za-
jęły 5 najwyższych miejsc w rankingu najchętniej oglą-
danych (raport Ads Leaderboard). 
PR: ukazało się 100 publikacji o kampanii, dotarły do 
1,23 mln czytelników. 

Media mix
Kampania odbywała się tylko w sieci, głównie w social 
mediach (Facebook, Instagram, YouTube), co wynikało 
z humorystycznego i memicznego charakteru kampanii, 
dało możliwość szybkiej i emocjonalnej reakcji, dziele-
nia się treściami z innymi, a także wpisało się w tonality 
marki, która komunikuje się z dystansem i humorem.

Publikacja spotów następowała co 2-3 dni, poczy-
nając od 4.06 w serwisie YouTube i Facebook, w tym 
ostatnim na zmianę ze statycznymi obrazami z filmów 
i komentarzem call to action. W całej komunikacji opu-
blikowano 24 posty.

Promocja treści – media własne: umieszczenie fil-
mów na OLX.pl (4 mln obejrzeń), reklama na stro-
nie głównej OLX.pl odsyłająca na YouTube (811 tys. 
UU zasięgu), publikacja filmów na profilu Facebook 
(w tym czasie ok. 730 tys. fanów) i YouTube (w tym 
czasie ok. 18 tys. subskrybentów).

Punktem wyjścia była obserwacja autentycznych, często bardzo 
niekulturalnych zachowań użytkowników serwisu OLX.



Ostatni Twój Weekend
Klient: Gazeta.pl, BNP Paribas, Mastercard
Zgłaszający: VMLY&R Poland
Współzgłaszający: Wavemaker, Papaya Films
Zespół kreatywny: Dawid Szczepaniak, Maciek Kozina, Ewelina Wojtyczka, Małgorzata Adamczyk,  
Urszula Mazur, Anna Kwiatkowska, Łukasz Majewski, Daniel Przygoda, Katarzyna Rychowiecka, Julia Szostak

Koncepcja kampanii
Przejęliśmy symbol uprzedmiotowienia kobiet i zmie-
niliśmy jego znaczenie. Wykorzystaliśmy emocje zwią-
zane ze sprzedażą kultowego tytułu erotycznego do 
ukazania innej perspektywy. Przebiliśmy się do świa-
domości ludzi, którzy nie identyfikowali się z pro-
blemem dyskryminacji. Cel biznesowy połączyliśmy 
z celem społecznym kampanii. Za pomocą „Ostatnie-
go Twojego Weekendu” dotarliśmy do milionów ludzi 
i zaprosiliśmy ich na pierwsza lekcje równości. 

Cele i wyzwania kampanii
Gazeta.pl jest marką newsową. Sama szybkość po-
dawania informacji w erze social mediów już dawno 
nie wyróżnia. Dziś trzeba oferować odbiorcy znacznie 
więcej. Gazeta.pl oprócz funkcji czysto informacyjnej 
ma również misję generowania społecznych dyskusji. 
Daje przestrzeń na różnorodne ujęcia tematu, nie boi 
się spraw trudnych i kontrowersyjnych. W ten sposób 
buduje swoją wiarygodność i lojalność odbiorców. 

Gazeta.pl szukała formy do tego, aby wzniecić 
dyskusje o nierównościach, które codziennie wpły-
wają na życie milionów kobiet w Polsce. Cel był 
ambitny, bo do kwestii równościowych większość 
polskiego społeczeństwa podchodzi w najlepszym 
przypadku obojętnie, a częściej z niechęcia. Nawet 
dla miejskiej klasy średniej temat nierówności to 
temat abstrakcyjny. Kampania, której potrzebowa-
ła Gazeta.pl, musiała wyjść poza akademickie dys-
kusje i hermetyczny język i zaangażować przecięt-
nych czytelników portalu. Aby zmierzyć się z taką 
materią i zrobić to w odpowiedniej formie i skali, 
Gazeta.pl potrzebowała partnerów, którzy dzielą te 
same wartości. Tymi partnerami stali się: BNP Pa-
ribas i Mastercard. Te korporacyjne marki działają 
w mało emocjonalnej, „transakcyjnej” kategorii fi-
nansów, ale obie podejmują wysiłki, aby oprócz biz-
nesu realizować cele społeczne.

Cele:
1.  Znajomość akcji u przynajmniej połowy czytelni-

ków Gazeta.pl (znajomość poprzednich akcji spo-
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http://vmlyr.com/poland
http://twojweekend.gazeta.pl/twojweekend/0,0.html
https://www.youtube.com/watch?v=VBoW8JSt0-8
https://twojweekend.pl
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łecznych Gazeta.pl dla: „Make Poland 
Great Again” po emisji 9 odcinków – 33%, 
„Adoptuj pszczołę” po 5 edycjach – 67%). 

2.  Zasięg (buzz) PR akcji na poziomie 3 mln. 
3.  300 tys. PV na podstronie akcji w ramach 

portalu Gazeta.pl. 

Strategia
„Kobiety ogólnie mają w życiu ciężej, ale ja nic 
złego im przecież nie robię” – to powszechne 
przekonanie, że problem nierówności nas nie 
dotyczy. Brzmi niegroźnie, ale jest kontrre-
wolucyjne. Zmiana społeczna zaczyna się od 
dostrzeżenia problemu, zrozumienia perspek-
tywy tych, którzy każdego dnia doświadczają 
nierówności – nie tylko tych systemowych, ale 
również codziennych, wynikających z przyzwyczajeń, ze 
stereotypów lub po prostu braku refleksji.

Naszym celem było zwrócenie uwagi na seksizm po-
wszedni. Systemowa dyskryminacja kobiet zaczyna się 
pozornie niewinnie, na przykład od przedstawiania ko-
biet w mediach przez pryzmat ich ciał. „Twój Weekend” 
to najstarszy w Polsce miesięcznik erotyczny. Przez 27 lat 
„wychował” całe pokolenia mężczyzn i kształtował ich 
postawy wobec kobiet. Choć w ostatnich latach zaczął 
podupadać, to jednak dla setek tysięcy mężczyzn tytuł 
pozostawał symbolem. W grudniu 2018 roku wystawio-
no go na sprzedaż. W ciągu 5 dni namówiliśmy Gaze-
ta.pl, by przejąć magazyn. Do inicjatywy zaprosiliśmy 
dodatkowo Mastercard oraz BNP Paribas – kojarzone 
z wcześniejszych prokobiecych inicjatyw. Wspólnie 
odkupiliśmy, a następnie zamknęliśmy pismo, by w ten 
sposób zakomunikować, że era uprzedmiotowienia 
i seksizmu już dawno powinna być zakończona. Ale 
wcześniej... wydaliśmy ostatni numer „Twojego Week-
endu” w historii. 

Sposób realizacji
Zawartość „Ostatniego Twojego Weekendu” jest za-
przeczeniem tego, czym magazyn był od 1992 roku. 
Zamiast treści uprzedmiotawiających kobiety zawiera 
artykuły, eseje, felietony i wywiady o charakterze pro-
-równościowym i antyseksistowskim. Stałe rubryki 
magazynu takie jak „Dziewczyny numeru”, „Dossier” 
czy nawet komiks, zachowały stare nazwy, ale wypełni-
liśmy je zupełnie innymi treściami. 

Po tygodniowej kampanii teaserowej, w Dzień Ko-
biet do sprzedaży trafiło ponad 20 tys. drukowanych 
egzemplarzy „Ostatniego Twojego Weekendu”. Maga-
zyn był również dostępny w formie cyfrowej. Sprzedaż 
wsparta była zintegrowaną kampanią wykorzystującą 
OOH, display, kina, radio, media społecznościowe, PR 
oraz kanały własne partnerów. Magazyn został wysłany 
do setek dziennikarzy i influencerów. Udało nam się 
wzbudzić zażartą dyskusję na temat uprzedmiotowie-
nia kobiet, seksizmu i równości. 

Rezultaty
Cel 1: Znajomość akcji u przynajmniej połowy czytel-
ników Gazeta.pl (znajomość poprzednich akcji spo-
łecznych Gazeta.pl dla: „Make Poland Great Again”  
po emisji 9 odcinków – 33%, „Adoptuj pszczołę”  
po 5 edycjach – 67%).
Wynik: O akcji usłyszało aż 71,2% czytelników  
Gazeta.pl.
Cel 2: Zasieg (buzz) PR akcji na poziomie 3 mln. 
Wynik: Całkowity PR-owy zasięg akcji wyniósł ponad 
5 mln.
Cel 3: 300 tys. PV na podstronie akcji w ramach por-
talu Gazeta.pl.
Wynik: Treści związane z „Twoim Weekendem” wyge-
nerowały ponad 500 000 PV w portalu.
Pozostałe wyniki:
•  Ilość odsłon (wg monitoringu): 25 000 000. 
•  Wzrost wejść na Gazeta.pl dzięki akcji: 500 000.
•  Najlepiej sprzedający się e-magazyn w Polsce 

w 2019 roku.
•  Najlepiej sprzedający się drukowany numer „Twojego 

Weekendu” od ponad 10 lat.
Ponad 70% ankietowanych czytelników Gazeta.pl 
chwaliło akcję i zgadza się, że w tego typu działania 
Gazeta.pl powinna się angażować.

Podsumowanie
„Ostatni Twój Weekend” to kampania, która w zinte-
growany sposób wykorzystała wszystkie dostępne nam 
kanały (łącznie z dawnymi kanałami „Twojego Week-
endu”). Od przewrotnej kampanii teaserowej, zawarto-
ści samego magazynu aż po komunikację w mediach 
społecznościowych udało nam się stworzyć angażującą 
i nośną komunikację o charakterze równościowym.

Czas trwania kampanii
1.03.2019 – 31.03.2019

Naszym celem 
było zwrócenie 
uwagi  
na seksizm  
powszedni.

https://twojweekend.pl


Z nogą w drzwiach,  
czyli stand-up w sypialni
Klient: IKEA Retail sp. z o.o. 
Produkt/Marka: IKEA
Zgłaszający: Saatchi & Saatchi
Współzgłaszający: Wavemaker
Zespół kreatywny: Marta Frączek, Rafał Ryś, Tomasz Bujok, Michał Sęk, Marek Rosłan, Katarzyna Strachota, 
Monika Zaręba, Agnieszka Sztandera, Magdalena Barszcz, Patrycja Rutkowska-Leśniczuk, Małgorzata Tarnawska, 
Michał Pronobis-Proński, Bartosz Binczewski, Katarzyna Kotowska, Martin Stankiewicz

Cele i wyzwania kampanii
Kategoria sklepów z wyposażeniem wnętrz jest 
ogromna – jej estymowana wartość roczna to  
18 mld zł – i rośnie +8% rok do roku (PMR dla 
IKEA, 2018). IKEA od lat pozostaje jej zdecydo-
wanym liderem (18% udziałów w rynku). Kolejni 
gracze (Agata, BRW, Jysk) są istotnie mniejsi (6-7% 
udziałów rynkowych). 

W sierpniu 2017 IKEA wprowadziła nową platfor-
mę komunikacji „Niech żyje dom!” zbudowaną na 
emocjonalnym spostrzeżeniu, że „nasze życie to ciągłe 
zmiany”, a nasze mieszkania powinny żyć i zmieniać 
się wraz z nami. Miało to na celu stymulowanie roz-
woju całej kategorii (przez inspirowanie do częstszych 
zmian w domu), na czym IKEA jako lider miała naj-

bardziej zyskać – co też udało się osiągnąć (dwucyfro-
we wzrosty wartości sprzedaży w 2018 roku). 

Czy jednak każde pomieszczenie w domu „żyje” podob-
nie? Zupełnie inaczej wszak funkcjonuje duży pokój (miej-
sce należące do wszystkich domowników i główny temat 
komunikacji IKEA w 2018 roku), a inaczej sypialnia. 57% 
Polaków ma w domu sypialnię i to sypialnie miały stać się 
nowym tematem komunikacji w 2019 roku. Nasza platfor-
ma komunikacji musiała więc zostać zmodyfikowana. 

Powód? 31% Polaków czuje potrzebę zmian w domu, 
odkładanych jednak na „wieczne później” z powodu 
braku kompetencji. Czerpią oni inspirację do zmian 
w domu z wizyt u innych – podpatrują rozwiązania 
meblowe, podziwiają dodatki, lubią to, co popularne. 
Dlatego przez cały 2018 rok pokazywaliśmy w naszej 
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https://www.facebook.com/SaatchiSaatchiIS/
https://www.youtube.com/watch?v=-zyNIrE-uxs
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komunikacji różne duże pokoje – miejsca w naszych 
domach, które odwiedzają goście. 

Sypialnia jednak jest inna. Podczas sąsiedzkich, 
przyjacielskich i rodzinnych wizyt drzwi do niej pozo-
stają zazwyczaj zamknięte. By zainspirować Polaków 
do zmian wystroju sypialni IKEA musiała nieco uchy-
lić sypialniane drzwi, by pokazać, jak rozwiązania od 
marki mogą uczynić nasze (sypialniane) życie lepszym.

Ale jak to zrobić?

Strategia
Drzwi do sypialni są zamknięte przed postronnymi 
osobami – bo to, co tam się dzieje (i meblowa „sce-
na”, na jakiej się to dzieje), jest intymne. Polacy wciąż 
mają problem z rozmowami na krępujące tematy, nie 
jesteśmy też gotowi, by pokazywać miejsce w naszym 
domu, które tych intymnych spraw jest świadkiem.

Ale przecież czasami rozmawiamy o tym, co intymne 
– w bardzo specyficzny sposób jednak. Żartując z tego. In-
sightem, który miał otworzyć drzwi do sypialni Polaków 
uczyniliśmy spostrzeżenie znane kabareciarzom, ale także 
wielu psychologom – że „łatwiej się o czymś mówi, gdy 
można się z tego pośmiać”. To żarty z sypialni umożliwić 
miały rozmowę o tym, co robimy w naszych sypialniach 
i jaką rolę pełnić tam mogą meble i dodatki. 

A kto dostarcza nam dziś zabawnego kontentu? 
W 2018 roku na liście 10 najpopularniejszych filmów 
na polskim YouTube aż dwa były zapisami występów 
stand-uperów. Stand-up jest trendem, który postano-
wiliśmy uczynić tubą naszej strategii. 

Było to oczywiście bardzo odważne posunięcie, a jed-
nak ufaliśmy, że to właśnie kontent stand-upowy może 
stać się kluczem do zamkniętych sypialni Polaków. Tym 
bardziej, że organiczne zasięgi stand-uperów sięgają mi-
lionów obejrzeń, a materiały, który tworzą, doskonale 
przekładają się na bardzo różne formaty mediowe – do 
wykorzystania w różnych touchpointach marki o tak 
bogatym ekosystemie komunikacji jak IKEA.

Sposób realizacji
1. Kreacja
Po raz pierwszy w historii marki IKEA to nie agencja 
tworzyła główny kontent dla 4-miesięcznej kampanii  
– byliśmy kuratorami treści, briefując team stand-uper-
ski. Każdy ze stand-uperów miał za zadanie przygoto-
wać 15-minutowy program, w którym pojawia się wiele 
tematów związanych z sypialnią i tym, co tam robimy. 

Komicy mieli dość dużą dowolność w tworzeniu ma-
teriałów we własnym stylu, dodając dowolną ilość tema-
tów tabu oraz swój niepowtarzalny język – często pełen 
przekleństw (sic!). Do kampanii zaprosiliśmy 7 popular-
nych stand-uperów, by jak najbardziej zdemokratyzować 
humor, w tym Wiolkę Walaszczyk, Karola Modzelew-
skiego, Tomasza „Borasa” Borkowskiego czy Olę Petrus. 

Następnie w warszawskiej Kuchni Spotkań IKEA 
zbudowaliśmy… sypialnię, będącą jednocześnie sce-

ną dla stand-upu i zaprosiliśmy do niej prawdziwą 
widownię, po czym zarejestrowaliśmy wystąpienia 
stand-uperów na żywo. Materiał z występów stał się 
podstawą do stworzenia zintegrowanej kampanii kon-
tentowej, której hubem uczyniliśmy specjalny kanał na 
YouTubie – „IKEA. Z nogą w drzwiach”.

Do współpracy zaprosiliśmy też youtubera Martina 
Stankiewicza (1,2 mln subskrybentów), by przygoto-
wał zgodne z briefem zabawne filmy zarówno na kanał 
własny, jak i na nasz kanał.

2. Media mix
Ekosystem komunikacji IKEA porządkuje ścieżka de-
cyzyjna konsumenta w kategorii wystroju wnętrz – do 
niej dopasowaliśmy nasz komediowy kontent. 
1.  W fazie INSPIRACJI „na śmiesznie” zachęcaliśmy do 

zastanowienia się, jak lepiej można by żyć w sypial-
ni odświeżonej z IKEA. Tu właśnie wykorzystaliśmy 
kontent stand-uperski z kanału YouTube oraz „the 
best of” z poszczególnych występów (na Facebooku 
i Instagramie). Inspiracyjna kopia TV o „intymnym 
miejscu, z którego można się pośmiać” prezentowała 
naszą stand-uperską scenę z Kuchni Spotkań, zachę-
cając do oglądania kontentu on-line. Martin nakręcił 
na swój kanał film „Pościele moich byłych”.

2.  W fazie EDUKACJI podkreślaliśmy zalety mebli 
IKEA – do social mediów przygotowaliśmy ze stand- 
uperami dedykowany, edukacyjny kontent komediowy 
o sypialnianych produktach IKEA, a Martin nagrał film 
„Najdziwniejszy test szafy” na youtube’owy kanał IKEA.

3.  Na etapie SPRZEDAŻY przedstawialiśmy konsu-
mentowi korzystną ofertę na produkty do sypialni 
w promocyjnych kopiach TV, w display’ach, social 
mediach i newsletterach IKEA Family.

W fazie 2. i 3. skupiliśmy się na dotarciu przy pomocy 
remarketingu do użytkowników już zaangażowanych 
w naszą komunikację wideo i klientów w aktywnej fa-
zie poszukiwania produktów.

Rezultaty
•  Kampania wygenerowała ponad 33 mln odtworzeń 

wideo, aż 40% obejrzeń długich filmów pochodziło zaś 
z ruchu organicznego. Na Facebooku zebraliśmy 43 tys. 
reakcji i komentarzy, filmy z kanału „Z nogą w drzwiach” 
w sumie zebrały zaś 36 tys. reakcji i komentarzy.

•  Inspiracyjny film z kanału youtubera zanotował pra-
wie 1,8 mln wyświetleń, 73 tys. interakcji (i 65 tys. 
„łapek w górę”) i aż 43% pełnych obejrzeń. „Najdziw-
niejszy test szafy” na kanale IKEA zebrał prawie 640 
tys. wyświetleń.

•  W trakcie kampanii sprzedaż mebli do sypialni wzro-
sła o 28%, materacy o 23%, a mebli do przechowywa-
nia o 9% (luty-maj 2019 vs luty-maj 2018). 

•  Rozważanie zakupu mebli z IKEA wzrosło z 59% 
w grudniu 2018 do 66% w czerwcu 2019, a emocjonalny 
związek z marką wzrósł z 29% w grudniu 2018 do 34% 
w czerwcu 2019.
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Kampanie, które wykorzystują wiele kanałów komunikacji, 
w tym digital, do prowadzenia zintegrowanych działań 
reklamowych. Doceniamy spójność i synergię prowadzonych 
działań, które w rezultacie dają wyraźnie lepszy efekt niż 
suma różnych działań prowadzonych w różnych kanałach.

Cross Media 
Integration
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Sponsor kategorii

Z nogą w drzwiach, czyli stand-up  
w sypialni (srebro)

Nowa Bovska Fabia (brąz)

„Doceniaj, nie oceniaj” (wyróżnienie)

Drwal – Lepsza Strona Zimy (wyróżnienie)

https://mediappg.pl/


Z nogą w drzwiach,  
czyli stand-up w sypialni
Klient: IKEA Retail sp. z o.o. 
Produkt/Marka: IKEA
Zgłaszający: Saatchi & Saatchi
Współzgłaszający: Wavemaker
Zespół kreatywny: Marta Frączek, Rafał Ryś, Tomasz Bujok, Michał Sęk, Marek Rosłan, Katarzyna Strachota, 
Monika Zaręba, Agnieszka Sztandera, Magdalena Barszcz, Patrycja Rutkowska-Leśniczuk, Małgorzata Tarnawska, 
Michał Pronobis-Proński, Bartosz Binczewski, Katarzyna Kotowska, Martin Stankiewicz

Cele i wyzwania kampanii
Kategoria sklepów z wyposażeniem wnętrz jest 
ogromna – jej estymowana wartość roczna to  
18 mld zł – i rośnie +8% rok do roku (PMR dla 
IKEA, 2018). IKEA od lat pozostaje jej zdecydo-
wanym liderem (18% udziałów w rynku). Kolejni 
gracze (Agata, BRW, Jysk) są istotnie mniejsi (6-7% 
udziałów rynkowych). 

W sierpniu 2017 IKEA wprowadziła nową platfor-
mę komunikacji „Niech żyje dom!” zbudowaną na 
emocjonalnym spostrzeżeniu, że „nasze życie to ciągłe 
zmiany”, a nasze mieszkania powinny żyć i zmieniać 
się wraz z nami. Miało to na celu stymulowanie roz-
woju całej kategorii (przez inspirowanie do częstszych 
zmian w domu), na czym IKEA jako lider miała naj-

bardziej zyskać – co też udało się osiągnąć (dwucyfro-
we wzrosty wartości sprzedaży w 2018 roku). 

Czy jednak każde pomieszczenie w domu „żyje” podob-
nie? Zupełnie inaczej wszak funkcjonuje duży pokój (miej-
sce należące do wszystkich domowników i główny temat 
komunikacji IKEA w 2018 roku), a inaczej sypialnia. 57% 
Polaków ma w domu sypialnię i to sypialnie miały stać się 
nowym tematem komunikacji w 2019 roku. Nasza platfor-
ma komunikacji musiała więc zostać zmodyfikowana. 

Powód? 31% Polaków czuje potrzebę zmian w domu, 
odkładanych jednak na „wieczne później” z powodu 
braku kompetencji. Czerpią oni inspirację do zmian 
w domu z wizyt u innych – podpatrują rozwiązania 
meblowe, podziwiają dodatki, lubią to, co popularne. 
Dlatego przez cały 2018 rok pokazywaliśmy w naszej 

Cross Media Integration
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komunikacji różne duże pokoje – miejsca w naszych 
domach, które odwiedzają goście. 

Sypialnia jednak jest inna. Podczas sąsiedzkich, 
przyjacielskich i rodzinnych wizyt drzwi do niej pozo-
stają zazwyczaj zamknięte. By zainspirować Polaków 
do zmian wystroju sypialni IKEA musiała nieco uchy-
lić sypialniane drzwi, by pokazać, jak rozwiązania od 
marki mogą uczynić nasze (sypialniane) życie lepszym.

Ale jak to zrobić?

Strategia
Drzwi do sypialni są zamknięte przed postronnymi 
osobami – bo to, co tam się dzieje (i meblowa „sce-
na”, na jakiej się to dzieje), jest intymne. Polacy wciąż 
mają problem z rozmowami na krępujące tematy, nie 
jesteśmy też gotowi, by pokazywać miejsce w naszym 
domu, które tych intymnych spraw jest świadkiem.

Ale przecież czasami rozmawiamy o tym, co intymne 
– w bardzo specyficzny sposób jednak. Żartując z tego. In-
sightem, który miał otworzyć drzwi do sypialni Polaków 
uczyniliśmy spostrzeżenie znane kabareciarzom, ale także 
wielu psychologom – że „łatwiej się o czymś mówi, gdy 
można się z tego pośmiać”. To żarty z sypialni umożliwić 
miały rozmowę o tym, co robimy w naszych sypialniach 
i jaką rolę pełnić tam mogą meble i dodatki. 

A kto dostarcza nam dziś zabawnego kontentu? 
W 2018 roku na liście 10 najpopularniejszych filmów 
na polskim YouTube aż dwa były zapisami występów 
stand-uperów. Stand-up jest trendem, który postano-
wiliśmy uczynić tubą naszej strategii. 

Było to oczywiście bardzo odważne posunięcie, a jed-
nak ufaliśmy, że to właśnie kontent stand-upowy może 
stać się kluczem do zamkniętych sypialni Polaków. Tym 
bardziej, że organiczne zasięgi stand-uperów sięgają mi-
lionów obejrzeń, a materiały, który tworzą, doskonale 
przekładają się na bardzo różne formaty mediowe – do 
wykorzystania w różnych touchpointach marki o tak 
bogatym ekosystemie komunikacji jak IKEA.

Sposób realizacji
1. Kreacja
Po raz pierwszy w historii marki IKEA to nie agencja 
tworzyła główny kontent dla 4-miesięcznej kampanii  
– byliśmy kuratorami treści, briefując team stand-uper-
ski. Każdy ze stand-uperów miał za zadanie przygoto-
wać 15-minutowy program, w którym pojawia się wiele 
tematów związanych z sypialnią i tym, co tam robimy. 

Komicy mieli dość dużą dowolność w tworzeniu ma-
teriałów we własnym stylu, dodając dowolną ilość tema-
tów tabu oraz swój niepowtarzalny język – często pełen 
przekleństw (sic!). Do kampanii zaprosiliśmy 7 popular-
nych stand-uperów, by jak najbardziej zdemokratyzować 
humor, w tym Wiolkę Walaszczyk, Karola Modzelew-
skiego, Tomasza „Borasa” Borkowskiego czy Olę Petrus. 

Następnie w warszawskiej Kuchni Spotkań IKEA 
zbudowaliśmy… sypialnię, będącą jednocześnie sce-

ną dla stand-upu i zaprosiliśmy do niej prawdziwą 
widownię, po czym zarejestrowaliśmy wystąpienia 
stand-uperów na żywo. Materiał z występów stał się 
podstawą do stworzenia zintegrowanej kampanii kon-
tentowej, której hubem uczyniliśmy specjalny kanał na 
YouTubie – „IKEA. Z nogą w drzwiach”.

Do współpracy zaprosiliśmy też youtubera Martina 
Stankiewicza (1,2 mln subskrybentów), by przygoto-
wał zgodne z briefem zabawne filmy zarówno na kanał 
własny, jak i na nasz kanał.

2. Media mix
Ekosystem komunikacji IKEA porządkuje ścieżka de-
cyzyjna konsumenta w kategorii wystroju wnętrz – do 
niej dopasowaliśmy nasz komediowy kontent. 
1.  W fazie INSPIRACJI „na śmiesznie” zachęcaliśmy do 

zastanowienia się, jak lepiej można by żyć w sypial-
ni odświeżonej z IKEA. Tu właśnie wykorzystaliśmy 
kontent stand-uperski z kanału YouTube oraz „the 
best of” z poszczególnych występów (na Facebooku 
i Instagramie). Inspiracyjna kopia TV o „intymnym 
miejscu, z którego można się pośmiać” prezentowała 
naszą stand-uperską scenę z Kuchni Spotkań, zachę-
cając do oglądania kontentu on-line. Martin nakręcił 
na swój kanał film „Pościele moich byłych”.

2.  W fazie EDUKACJI podkreślaliśmy zalety mebli 
IKEA – do social mediów przygotowaliśmy ze stand- 
uperami dedykowany, edukacyjny kontent komediowy 
o sypialnianych produktach IKEA, a Martin nagrał film 
„Najdziwniejszy test szafy” na youtube’owy kanał IKEA.

3.  Na etapie SPRZEDAŻY przedstawialiśmy konsu-
mentowi korzystną ofertę na produkty do sypialni 
w promocyjnych kopiach TV, w display’ach, social 
mediach i newsletterach IKEA Family.

W fazie 2. i 3. skupiliśmy się na dotarciu przy pomocy 
remarketingu do użytkowników już zaangażowanych 
w naszą komunikację wideo i klientów w aktywnej fa-
zie poszukiwania produktów.

Rezultaty
•  Kampania wygenerowała ponad 33 mln odtworzeń 

wideo, aż 40% obejrzeń długich filmów pochodziło zaś 
z ruchu organicznego. Na Facebooku zebraliśmy 43 tys. 
reakcji i komentarzy, filmy z kanału „Z nogą w drzwiach” 
w sumie zebrały zaś 36 tys. reakcji i komentarzy.

•  Inspiracyjny film z kanału youtubera zanotował pra-
wie 1,8 mln wyświetleń, 73 tys. interakcji (i 65 tys. 
„łapek w górę”) i aż 43% pełnych obejrzeń. „Najdziw-
niejszy test szafy” na kanale IKEA zebrał prawie 640 
tys. wyświetleń.

•  W trakcie kampanii sprzedaż mebli do sypialni wzro-
sła o 28%, materacy o 23%, a mebli do przechowywa-
nia o 9% (luty-maj 2019 vs luty-maj 2018). 

•  Rozważanie zakupu mebli z IKEA wzrosło z 59% 
w grudniu 2018 do 66% w czerwcu 2019, a emocjonalny 
związek z marką wzrósł z 29% w grudniu 2018 do 34% 
w czerwcu 2019.



Nowa Bovska Fabia
Klient: ŠKODA Polska
Produkt/Marka: ŠKODA Fabia
Zgłaszający: Isobar Polska 
Współzgłaszający: PHD
Zespół kreatywny: 
Łukasz Żuławski – senior art director
Robert Kubicki – senior copywriter
Joanna Biernacka, Łukasz Kotliński – creative director

Koncepcja kampanii
Synergia wszystkich kanałów komunikacji i jednocze-
sne dotarcie do różnych grup docelowych, dzięki cze-
mu jednorazowa emisja spotu telewizyjnego na żywo 
stała się multikanałowym widowiskiem.

Cele i wyzwania kampanii
Cel: Przed końcem 2018 r. zostać liderem sprzedaży 
wśród klientów indywidualnych segmentu A. Za-
pewnić wzrost udziałów ilościowych w sprzedaży 
z 3,3% do 5% (efekt kampanii mierzony najwcześniej 
w rejestracjach SAMAR w październiku 2018).

Wyzwaniem była sytuacja rynkowa. W 2018 rynek 
samochodowy klientów indywidualnych po dobrym 
starcie (18000 rejestracji w styczniu), wszedł w fazę 
spadku, osiągając we wrześniu rekordowo niską war-
tość <7000 rejestracji. 

Do tego sprzedaż samochodów segmentu A, mniej-
szych i tańszych, opiera się w dużym stopniu na argu-
mentach racjonalnych. Segment wybierany jest przez 
użytkowników starszych niż średnia statystyczna nowo 

kupujących samochody, kierują się oni przystępnością 
cenową i wybierają skromniej wyposażone modele.

Liderem sprzedaży w grupie klientów indywidual-
nych po 6 miesiącach była główna konkurentka Fabii 
– Toyota Yaris – silna budowanym od wielu lat wize-
runkiem marki opartym na niezawodności. Z kolei 
Fabia postrzegana była jako mało prestiżowa, o niskim 
poziomie wyposażenia. Fabia 2018 to model po tzw. 
„faceliftingu”, niewielkich zmianach w wyglądzie, ale 
wzbogacony o kilka nowoczesnych rozwiązań techno-
logicznych, podnoszących jednocześnie cenę modelu. 
Czyli nowa Fabia niewiele różniła się wyglądem od 
starszego, już opatrzonego modelu. Nie była też ko-
jarzona z technologiami, a walor ceny tracił na atrak-
cyjności po dodaniu kilku nowoczesnych systemów. 
Ponadto grupę klientów modeli z tego segmentu stano-
wią głównie ludzie starsi, mniej zainteresowani nową 
technologią, a osoby młodsze mniej chętnie wybierają 
auta z tego segmentu.

By sięgnąć po pozycję lidera, musieliśmy przekonać 
starszych, że nowa cena odpowiada wyposażeniu i dalej 
jest atrakcyjna, ale przede wszystkim poszerzyć naszą 
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komunikację o młodszą grupę i przekonać ich, że Fabia 
jest „nowoczesna” i kojarzy się z innowacjami. By tego 
dokonać, musieliśmy poprawić wskaźniki wizerunkowe 
Fabii: „oferuje nowoczesne systemy”, „jest innowacyjna”, 
„jest prestiżowa” i „jest dobrze zaprojektowana”. 

Naszymi grupami docelowymi zostały więc:
1. Podstawowa grupa: osoby 50+.
2.  Dodatkowa grupa: osoby w wieku 25-49 lat, mniej 

zainteresowane tym segmentem samochodów.

Strategia
„Teraz masz wszystko”. Postanowiliśmy zdefiniować Fabię 
nie jako kolejny model segmentu A, lecz jako samochód 
unikalny, „wszystkomający”, dostępny w dalej atrakcyjnej 
cenie. Jednocześnie sięgnąć po nieszablonowe rozwiąza-
nia komunikacyjne, tak by targetowana także do młod-
szych konsumentów komunikacja, jednoznacznie koja-
rzyła się z innowacjami i nowymi technologiami.

Naszą strategią było skupienie uwagi różnych grup do-
celowych tym samym przekazem, koncentrując większość 
działań komunikacyjnych na JEDNYM, starannie wybra-
nym momencie. Odpowiedni media mix miał zaangażo-
wać starszych przed ekranami telewizorów, a młodszych 
przed ekranami smartfonów czy komputerów. 

Sposób realizacji
1. Kreacja 
Osią kampanii był jeden spot, realizowany i emitowany 
na żywo w telewizji TVN. Powstał on podczas specjalnej 
przerwy w popularnym programie na żywo – „Mam Ta-
lent”. Utrzymany był w duchu tego programu – nieprze-
widywalnym, trudnym do zaplanowania. Jedno długie, 
minutowe ujęcie z piosenką zaśpiewaną na żywo. Pio-
senkarka Bovska nie tylko zaśpiewała i zagrała główną 
rolę w spocie, ale sekundy po tym dała też koncert na 
żywo, będący premierą jej nowego albumu.  

W kanałach digital i social transmisja live rozpoczęła się 
długo przed głównym spotem. Materiał zza kulis sprzed 
i w trakcie prezentowała gwiazda polskich social mediów 
– Masny. Emitowana była równocześnie na kanałach FB, 
Youtube, www.gazeta.pl, www.wp.pl, kanałach influence-
rów, ekranach kinowych (na żywo) podczas reklam przed 
seansem i ekranach telewizorów w sklepach AGD.

Kampania polegała na zapowiedziach tego wydarze-
nia i ukazaniu skali trudności tego przedsięwzięcia, która 
pozwoliła nam zagościć w programach informacyjnych 
i towarzyskich. W ten sposób przyciągnęliśmy młodszą 
grupę przed ekrany telefonów i komputerów wydarze-
niem, które było atrakcyjne dla starszej grupy przed tele-
wizorami zgodnie z ideą: „Teraz możesz mieć wszystko”.

2. Media mix 
Podział budżetu:
•  TV – 47% (spot live, zapowiedzi, billboardy sponsorskie),
•  Kino – 5% (zapowiedzi, emisja spotu live),

•  OOH – 5% (m.in. telewizory w salonach RTV),
•  Digital – 43% całego budżetu, z czego 32% kontent 

promujący i dystrybuujący spot na żywo w TVN, Ga-
zecie.pl i WP. 

Wymienione portale na swoich stronach głównych 
prowadziły transmisję live całego wydarzenia, dlatego 
były kluczowe w promocji wydarzenia.  11% budżetu 
to wsparcie w social mediach, w tym kanałach naszych 
influencerów i partnerów.

Wśród mediów własnych trzeba wymienić kanały 
Facebook i YouTube klienta, czyli ŠKODA.

Rezultaty
1.  Lider rynku – na koniec 2018 roku Skoda Fabia 

wyprzedziła Toyotę Yaris w grupie klientów indy-
widualnych; rejestracje Fabii na koniec 2018 roku 
osiągnęły 6453 sztuk vs Toyota Yaris 6324 (w okresie 
analogicznym w 2017 roku – 6030 sztuk vs Toyota 
Yaris 6096 sztuk).

2.  Wzrost udziału ilościowego Fabii w całym rynku 
samochodów w grupie klientów indywidualnych  
– z poziomu 3,3% do 7,2% (sierpień 2018 vs paź-
dziernik 2018) – przy założonym celu 5%.

3.  Poprawa postrzegania modelu – wzrost oceny mode-
lu na istotnych wymiarach („top 3 boxes”; Q2/2018 
vs Q4/2018):

a)  oferuje nowoczesne systemy bezpieczeństwa – z 36% 
na 54% przy celu 46%,

b)  innowacyjna – z 39% na 56% przy celu 50%,
c)  prestiżowa – z 31% na 51% przy celu 40%,
d)  dobrze zaprojektowana – z 55% na 67% przy 

celu 60%.

Podsumowanie
Kampania udowodniła, że by odnieść sukces,  
wystarczy być wszędzie i podobać się każdemu. 
Oczywiście nie przez cały czas, tylko w starannie 
wybranym, idealnym momencie, ze starannie wy-
branym przekazem. 

Dane: 
•  Badania rejestracji nowych samochodów SAMAR CEPIK 2018.
•  Badania Marketing Performance Monitor – Volkswagen – 2018.

Odpowiedni media mix miał zaangażować 
starszych przed ekranami telewizorów,  
a młodszych przed ekranami smartfonów 
czy komputerów. 

https://www.isobar.com/pl/en/work/new-bovska-fabia/


„Doceniaj, nie oceniaj”
Klient: BNP Paribas (wcześniej BGŻ BNP Paribas)
Zgłaszający: Publicis Lion
Współzgłaszający: Havas Media (Havas Media Group), Sales&More, Point of View 
Zespół kreatywny: Dagmara Witek-Kuśmider, Sławek Figura, Daniela Studzińska, Renata Bujanowska, 
Maria Kurzyca

Koncepcja kampanii 
Bank zmieniającego się świata to więcej niż słowa. To 
konkretne działania na rzecz przemian kulturowych 
i społecznych. Kampanią „Doceniaj, nie oceniaj” sta-
nęliśmy po stronie świata, w którym jest mniej krytyki, 
a więcej doceniania i wspierania się nawzajem, świata, 
w którym każdy może wyzwolić swój potencjał i działać.

Cele i wyzwania kampanii
Kontynuacja komunikacji, którą rozpoczęliśmy w 2018 
roku kampanią „Dlaczego nie ma kobiet na bankno-
tach”, która miała za zadanie pokazać, że nie tylko pro-
wokujemy dyskusję, ale też angażujemy się we współ-
czesne problemy i podejmujemy konkretne działania 
na rzecz zmieniania świata na lepsze. W ten sposób 
chcieliśmy wypełnić treścią i przybliżyć konsumentom 
w Polsce pozycjonowanie banku zmieniającego się 
świata oraz budować zaufanie i relacje z marką. Sta-
nęliśmy przed wyzwaniem połączenia działań wize-

runkowych z kampanią sprzedażową kredytu gotów-
kowego. Jedną z ważniejszych globalnych zmian jest 
rola i znaczenie kobiet. To one pokazywane są jako te, 
które osiągają i będą osiągać coraz więcej. Aby tak się 
stało, potrzebne są przeobrażenia w kulturze i sposobie 
myślenia. Postanowiliśmy zaangażować się w te prze-
miany, aby wspierać i wzmacniać kobiety, by w pełni 
realizowały swój potencjał. Trzeba również pamiętać, 
że to kobiety są najczęściej siłą sprawczą zmian w swo-
jej rodzinie i  otoczeniu. Dlatego w tej kampanii komu-
nikat był kierowany szczególnie do kobiet, ale nie był 
dystansujący dla mężczyzn.

Strategia 
Przeprowadziliśmy badania konsumenckie „Women 
Power” IQS 2018, a także zaprosiliśmy Polaków do 
wzięcia udziału w ankiecie na temat doceniania. Wyniki 
pokazały nam jednoznacznie, że tym, co bardzo dotyka 
współczesne kobiety, jest fakt, że czują się nieustannie 
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oceniane przez innych: znajomych, sąsiadów, koleżan-
ki z pracy czy też zupełnie obce osoby w internecie. 
Ta negatywna ocena nie tylko deprymuje, ale też boli, 
szczególnie gdy pochodzi od najbliższych. W rezultacie 
kobiety w obawie przed taką oceną powstrzymują się od 
działania i nie realizują swoich planów. Co ważne, dane 
pokazują, że problem niedoceniania jest również bardzo 
duży wśród mężczyzn.  „Obawa przed oceną ze strony 
najbliższych działa na mnie paraliżująco” – tak zdefinio-
waliśmy insight, na który odpowiadała nasza kampania.

Obawę przed negatywną oceną może zneutralizować 
tylko równie silny pozytywny bodziec. Takim bodźcem 
mogłoby być przekonanie kobiet, że ich obawy są na wy-
rost, że tak naprawdę bliscy ich nie oceniają, ale doceniają. 
Na tym oparliśmy naszą strategię, pokazując kobietom, że 
w rzeczywistości mogą liczyć na znacznie większe wspar-
cie dla swoich planów ze strony bliskich niż im się wydaje. 
Tak powstała idea „Doceniaj, nie oceniaj”, która konfron-
tuje deprymującą obawę przed oceną z motywującym 
wpływem doceniania. Wzmacnia też poczucie spraw-
czości, pozwala w pełni realizować swój potencjał, a także 
wprowadzać zmiany w otoczeniu i poprawiać jakość 
życia. Pomocą w realizacji  niektórych z tych zamierzeń 
może być kredyt gotówkowy oferowany przez BNP Pari-
bas (wcześniej BGŻ BNP Paribas). 

Sposób realizacji 
1. Kreacja 
Kobiety w Polsce czują się niedoceniane i to odbie-
ra im pewność przy realizowaniu śmiałych marzeń 
i planów. Postanowiliśmy udowodnić, że często same 
dla siebie są najsurowszymi krytykami, wykorzystu-
jąc konwencję eksperymentu społecznego. W serii 
filmów  pokazaliśmy, jak bardzo różnią się wyobraże-
nia kobiet i mężczyzn o tym, co myślą o nich inni, od 
tego, jak bardzo są podziwiane w rzeczywistości przez 
swoich bliskich. 

To co ważne – pokazaliśmy bardzo różne marzenia: 
udział w nowojorskim maratonie, nurkowanie w jaski-
niach Meksyku, urządzenie wyjątkowego pokoju dla 
dziecka, zakup motocykla lub samochodu na rodzinne, 
wakacyjne wyjazdy. Takie zróżnicowanie miało poka-
zać, że każdy z nas jest inny i ma swoje marzenia, któ-
rych nie należy ukrywać. Esencją idei kreatywnej było 
hasło „Doceniaj, nie oceniaj”, które pozwoliło połączyć 
działania we wszystkich touchpointach. Prosty hash-
tag o wielkiej sile oddziaływania na emocje odbiorców 
uświadamiający wszystkim, jak wielką moc mają słowa 
doceniania. Skłoniliśmy ludzi do refleksji i obudzili-
śmy pragnienia, które mogą realizować również dzięki 
produktom banku. Idea doceniania zadziałała w social 
mediowych aktywacjach, a poza tym przyczyniła się do 
gorącej dyskusji o mocy pozytywnych słów. 

2. Media mix 
Kampania obejmowała szerokie spektrum mediów on-
line i offline. Trzonem komunikacji była TV, w której 

prezentowaliśmy kilka różnych spotów 30-sekundo-
wych. Kampanię uzupełniała silna obecność w kinach, 
gdzie pokazywaliśmy specjalnie przygotowane 45- 
i 60-sekundowe spoty. Na potrzeby kampanii został 
stworzony minisite DoceniajNieOceniaj.pl, który był 
w centrum wydarzeń. Informował o idei i zawierał 
kontent poruszający temat doceniania. Użytkownicy 
mogli dowiedzieć się, dlaczego docenianie jest takie 
ważne oraz w jaki sposób je wyrażać.

Podsumowanie
Poprosiliśmy socjologów i językoznawców o komenta-
rze i wskazówki, dlaczego i jak doceniać bliskich. Dzię-
ki wykorzystaniu kanałów społecznościowych oraz 
innych kanałów digitalowych mogliśmy skuteczniej 
wywołać dyskusję na temat potrzeb i roli doceniania 
w życiu codziennym oraz rozprzestrzeniać ideę kam-
panii. Pozwoliło to na bezpośrednie zaangażowanie 
odbiorców oraz nawiązanie unikalnej więzi z konsu-
mentem. 5 marca zorganizowaliśmy również Ogólno-
polski Dzień Doceniania, podczas którego na Onet.pl 
zachęcaliśmy do wysyłania wirtualnych kartek doce-
niających. Stworzyliśmy aplikację dedykowaną doce-
nianiu. W mediach społecznościowych m.in. działali 
ambasadorzy kampanii MegaDoceniatorzy, a także 
przeprowadziliśmy konkurs „Doceniamy Marzenia” 
wspierający sprzedaż kredytów. 

Warto  podkreślić, że kampania miała również silną 
działania wewnętrzne dla pracowników banku – były 
organizowane spotkania, szkolenia, przygotowano też 
specjalne naklejki,  za pomocą których można było do-
cenić znajomych w biurze czy członków rodziny.  Do-
datkowo silne działaliśmy lokalnie – organizowaliśmy 
specjalne eventy w kinach oraz spotkania między inny-
mi we współpracy z Fundacją „Sukces Pisany Szmin-
ką”, zachęcając do doceniania ludzi wokół nas. w
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Drwal – Lepsza Strona Zimy
Klient: McDonald’s
Produkt/Marka: Burger Drwala
Zgłaszający: OMD
Współzgłaszający: McDonald’s, DDB Warszawa
Zespół kreatywny: Jakub Strutyński, Bartosz Dudek, Rafał Szafraniec, Marta Czeczotka, Justyna Jedlińska, 
Marta Sprzączak, Paweł Wójcicki, Małgorzata Majcher, Zuzanna Duchniewska, Izabela Wit, Jan Mirosław, 
Agata Pietruch

Koncepcja kampanii
Zima źle kojarzy się Polakom: jest zimno i ponuro po-
mimo oczekiwań bajkowego, śnieżnego krajobrazu. 
W tym okresie zmienia się tryb życia i upodobania ku-
linarne. Doceniane są produkty rozgrzewające, sycące. 
Rynek QSR odpowiada na te potrzeby. W McDonald’s 
od 9 lat pojawia się burger Drwala z solidną porcją wo-
łowiny i kawałem sera. Wszystkie zimowe produkty 
w QSR oferują sytość, rozgrzanie itp., ale żaden z nich 
nie ma statusu „kultowego” – oprócz Drwala. Jest to 
jeden z najbardziej lubianych produktów McDonald’s. 
Od kilku lat istnieje pewien fenomen – już kilka mie-
sięcy wcześniej konsumenci pytają: kiedy wróci Drwal? 
Dla wielu jest on symbolem początku zimy. Stanęli-
śmy przed wyzwaniem: jak jeszcze bardziej zwiększyć 
sprzedaż świetnie sprzedającego się produktu? Naszą 
ambicją było zbudowanie przekonania, że Drwal nie 
jest tylko corocznym rytuałem, ale może być powo-

dem, żeby polubić zimę. Tylko jak przekonać odbior-
ców, że jest to rzeczywista obietnica w okresie, który 
nie sprzyja pozytywnym wrażeniom?

Cele i wyzwania kampanii
Podczas eventu zorganizowanego w Lublinie daliśmy 
naszym gościom możliwość rzeczywistego doświad-
czenia lepszej strony zimy. Po sukcesie wydarzenia 
emocje, które były udziałem uczestników przenieśli-
śmy do szerokiej komunikacji. Celem tych działań był 
wzrost wskaźnika „McDonald’s oferuje przyjemne do-
świadczenie” o 3 p.p. (badanie klienta). 

Celami mediowymi były: 
•  wzrost viewability w kampanii display RTB o 5% vs 

benchmark McDonald’s za rok 2018,
•  Completion Rate VOD wyższy o 10% vs benchmark 

McDonald’s za rok 2018.

Cross Media Integration
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Strategia
W analizach opinii konsumentów Drwal bardzo często 
pojawiał się w kontekście zimy i był uznawany sponta-
nicznie za jeden z niewielu powodów, dla których lu-
dzie ewentualnie mogliby polubić zimę. Na podstawie 
tej wiedzy powstał insight „Nieważne jaka jest zima. 
Z Drwalem będzie fajniejsza!”

Nasza strategia polegała na zmianie postrzegania 
Drwala z ikony produktowej na ikonę dobrej zimy. Jed-
nak sama obietnica nie wystarczy – trzeba ją uwiary-
godnić. Dlatego podjęliśmy to wyzwanie i stworzyliśmy 
unikalne doświadczenie lublinian z obietnicą Drwala.

Wychodząc od insightu, sformułowaliśmy ideę: 
„Burger Drwala to lepsza strona zimy”. Idea miała za 
zadanie wpisać Drwala w kontekst pory roku i wpro-
wadzić do szerokiej komunikacji obietnicę, która do tej 
pory była niewypowiedziana – jak jest Drwal, to zima 
jest dobra. Wartością tej idei dla grupy docelowej było 
to, że ich ulubiony burger zyskał sprawczą rolę i był 
rozwiązaniem na poprawę nastroju zimowych dni.

Sposób realizacji
1. Kreacja 
Szukając odpowiedzi na pytanie, jak uwiarygodnić 
obietnicę Drwala, zidentyfikowaliśmy symbol zimy  
– śnieżną kulę-zabawkę z prostym mechanizmem dzia-
łania: wystarczy ją przekręcić, a zamknięty w niej świat 
znajdzie się w środku magicznej zimy. Postanowiliśmy 
to wykorzystać. W centrum jednego z polskich miast 
zbudowaliśmy restaurację McDonald’s, będącą jedno-
cześnie ogromną śnieżną kulą-zabawką z padającym 
śniegiem i scenerią, o której marzymy, myśląc o zimie. 
Odwiedzając tą restaurację, każdy mógł doświadczyć 
obietnicy Drwala – lepszej strony zimy. 

Zależało nam na tym, by emocje towarzyszące wy-
darzeniu i obietnica, jaką dawał Drwal, stała się udzia-
łem wszystkich naszych gości. Dlatego event stał się 
scenerią do nakręcenia spotu telewizyjnego, dzięki 
któremu mogliśmy dotrzeć do szerokiej widowni. Ele-
menty spotu i materiały backstage pokazujące emocje 
ludzi, którzy odwiedzili naszą śnieżną kulę przenieśli-
śmy do digitalu. Pełen emocji materiał miał być inte-
resujący i angażujący dla internautów, dotyczyło to nie 
tylko materiałów wideo, ale również kreacji display.

2. Media mix 
Kampania offline obejmowała działania w telewizji 
oraz Digital OOH w Lublinie, który miał na celu po-
informowanie lokalnej społeczności o planowanym 
evencie.

Kampania digital miała na celu zbudowanie jak naj-
większego zasięgu w szerokiej grupie docelowej. Duży 
nacisk położyliśmy na formaty wideo, które umożli-
wiały w najlepszy sposób pokazanie atmosfery, jaka 
towarzyszyła wydarzeniu.

Angażowaliśmy też internautów za pomocą innowa-
cyjnych formatów banerowych, polegających na prze-

łożeniu unikalnego doświadczenia magicznej zimy na 
kreacje.

Influencerzy (mikroinfluencerzy lokalni oraz wy-
soko zasięgowi dopasowani do grupy docelowej) za-
chęcali swoich fanów do pojawienia się na evencie. 
Uwiarygodnili wydarzenie, biorąc w nim udział i rela-
cjonując je w kanałach social mediów.

Zbudowaliśmy zaangażowanie w lokalnych me-
diach. Dziennikarze podchwycili temat eventu, wzbu-
dzając zainteresowanie wśród mieszkańców.

Wiele portali z branży reklamy opisywało niestan-
dardową akcję McDonald’s i oceniło ją jako jedną 
z najlepszych akcji promocyjnych zimy.
•  TV – 50,7%
•  Digital – 49,2% (display – 24,9%, social media – 7,9%, 

VOD – 13,9%, influencerzy – 2,4%)
•  DOOH – 0,1%

Rezultaty
Cel wizerunkowy został przekroczony. Wskaźnik  
„McDonald’s oferuje przyjemne doświadczenie” wzrósł 
o 4 p.p. (+1 p.p. vs cel wg badania HOT).

Cele mediowe również zostały przekroczone: vie-
wability w kampanii display RTB osiągnęliśmy na 
poziomie o 9,3% (cel +5%) wyższym niż benchmark 
w kampaniach RTB w całym 2018 roku. Był to rekor-
dowy wynik dla realizowanych przez nas kampanii do 
tego czasu. Spot 45’ osiągnął Completion Rate o 30% 
wyższy (cel +10%) niż spoty McDonald’s o tej samej 
długości emitowane w kampaniach produktów z tej 
samej kategorii i na tej samej grupie docelowej w 2018 
roku na platformie YouTube.

Niestandardowe formy banerowe zaangażowały od-
biorców: kreacja, która reagowała na potrząsanie tele-
fonem, dzięki czemu każdy na swoim telefonie mógł 
aktywować śnieżną kulę osiągnęła Engagement Rate 
na poziomie 73,11%. Natomiast kreacja, na której za-
chęcaliśmy osoby, które zobaczyły nasz „zamrożony” 
layout, aby poprzez dmuchnięcie w mikrofon telefonu 
rozmroziły zimę znajdującą się na kreacji i odkryły lep-
szą stronę zimy i kanapkę Drwala w pełnej okazałości, 
osiągnęła Engagemet Rate na poziomie 78,77%.

Podsumowanie
Kampania „Drwal – Lepsza Strona Zimy” oparta była 
na spójnej komunikacji, do której wyjściem był lokal-
ny event. Emocje i doświadczenia mu towarzyszące 
stały się osią kampanii i komunikowane były w sze-
rokich mediach doprowadzając do realizacji zakła-
danych celów. Niestandardowe elementy kampanii 
digital podkreślały wyjątkowość wydarzenia. Akcja 
spotkała się z pozytywnym wydźwiękiem nie tylko 
wśród klientów, ale również wśród osób, które nie ja-
dają w McDonald’s. Burger Drwala wyznaczył nową 
jakość w komunikacji. w
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Działania online, których idea jest nierozerwalnie połączona  
z analizą danych i pomysł nie mógłby zaistnieć bez danych i ich 
interpretacji. Doceniamy innowacyjne podejście do komunikacji 
z użytkownikiem, działania mające na celu spersonalizowanie 
komunikacji, wykorzystanie danych oraz technologii do poprawy 
efektywności, jak również działania analityczne wspierające 
ocenę skuteczności.

Data Driven  
& Precision  
Marketing
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Sponsor kategorii

MINI mi pasuje (brąz)

Orange FTTH Warsaw Boost SuperGeo (brąz)

Mars: Psy vs Koty (wyróżnienie)

odLOTowy wzrost w e-commerce  
– sprzedaż biletów lotniczych  
na lot.com 2018 r. (wyróżnienie)

https://www.inis.pl/


MINI mi pasuje
Klient: BMW Group Polska
Produkt/Marka: MINI
Zgłaszający: Mediaplus
Współzgłaszający: SalesTube, Change Serviceplan
Zespół kreatywny: Michał Dziok, Katarzyna Nowak, Kamil Frączkiewicz, Łukasz Korzeniowski, Damian Tofil,  
Rafał Jaktorski, Michał Kożuchowski, Jakub Lenczewski, Justyna Oryniak, Bartłomiej Kamiński

Koncepcja kampanii
Rynek samochodów klasy premium wzrósł w 2017 
roku o 25,5%. Marka MINI rosła nieco wolniej, jednak 
ciągle w tempie dwucyfrowym (+19%). W pierwszej 
połowie 2018 trend wzrostowy na rynku premium 
był kontynuowany (+10% H1 2018 do H1 2017) nato-
miast marka MINI zaczęła notować drastyczne spad-
ki. Wpływ na to miały na pewno premiery modelowe 
konkurencji (Mercedes klasy A, Volvo XC40, BMW 
X2), ale i brak nowości w gamie MINI (tylko lifting 
MINI Hatch). Dodatkowo, ze względu na konieczność 
dostosowania silników do wymogów WLPT (skrót 
od Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test 
Procedure – procedura testowa, która pozwala lepiej 
oszacować rzeczywisty poziom zużycia paliwa i emisji 
spalin), najlepiej sprzedający się model Countrymana – 
MINICountryman Cooper S ALL4 został na prawie rok 
wycofany z produkcji. Jednak skala spadku wskazywa-
ła, że problemów jest więcej. Kampanie marketingowe 

nie przekładały się na wizyty w salonach. Generowały 
co prawda duży ruch na stronie, ten jednak nie przekła-
dał się na jazdy testowe. Zahamowanie spadków było 
trudne. MINI to mała marka (po H1 2018 2,45% SOM 
(share of market – udział w rynku)), a w planowanym 
okresie kampanii (Q4 i styczeń) intensywnie działa 
cała kategoria – zachęca wyprzedażami i promuje się 
poprzez duże ATL-owe kampanie, na które niestety nie 
było nas stać. Celem kampanii było znalezienie sposo-
bu na szybkie wsparcie sprzedaży i odwrócenie trendu.

Cele i wyzwania kampanii
Cel 1. Szybszy niż w całym segmencie aut premium 
wzrost sprzedaży (Q4 2018 i utrzymanie w I 2019).
Cel 2. Zwiększenie SOM w okresie 10.2018 – 01.2019 
(okres kampanii).
Cel 3. Podniesienie jakości ruchu (KPI: konfiguracje, 
leady, CR).

Data Driven & Precision Marketing
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Skupiliśmy się na analizie ścieżki zakupowej, 
która jest dość skomplikowana, trwa 
średnio 3 miesiące i składa się z blisko 1000 
digitalowych interakcji z markami.

Strategia
MINI nie jest typową marką premium. Dla jednych 
unikalny design MINI to atut, dla innych bariera – you 
love it or hate it. Przez to wielu potencjalnych klientów 
z segmentu premium w ogóle nie rozważa tej marki. 
Dlatego poprzednia strategia dotarcia do segmentu 
„wealthy 30+”, nie przekładała się na sprzedaż. 

Skupiliśmy się na analizie ścieżki zakupowej, któ-
ra jest dość skomplikowana, trwa średnio 3 miesiące 
i składa się z blisko 1000 digitalowych interakcji z mar-
kami. Postawiliśmy na głęboką segmentację, dzięki 
której serwowaliśmy potencjalnym klientom komuni-
kację dopasowaną do etapu procesu zakupowego i ich 
indywidualnych potrzeb związanych z samochodem.

Chcieliśmy, by każdy zobaczył komunikat dopa-
sowany do aktualnego etapu na ścieżce. Założyliśmy, 
że niekoniecznie musi się to w danym momencie 
last-clickowo zakończyć złożeniem leada – MINI te-
stowało wiele rozwiązań CPL i efektem często było 
zapchane call center, bez przełożenia na jazdy testowe. 
Kluczem była kontrola jakości ruchu pod kątem zaan-
gażowania i realnego zainteresowania produktem.

Sposób realizacji
1. Kreacja
Według badań proces zakupu auta składa się z etapu 
researchu (14 marek), przechodzi w etap rozważania 
(6 marek) i wyboru (2 marki). Najpierw przygoto-
waliśmy podstawy: praca nad nową strukturą SEM, 
zapięcie DCM, odpowiednie okodowanie serwisu, 
wdrożenie systemu scoringowego, budowanie pod-
staw do segmentacji i wykorzystania danych 1st i 3rd 
party. Następnie przeszliśmy do planowania komu-
nikacji i kreacji. Kampania obejmowała wszystkie 
modele MINI: Countryman, Hatch 3d, Hatch 5d, 
Clubman, Phev. Dla każdego modelu wykorzystali-
śmy inne targetowanie. Komunikacja każdego mode-
lu miała 4 główne etapy: szuka samochodu – szuka 
MINI – szuka konkretnego modelu MINI – jazda te-
stowa. Stworzyliśmy macierz komunikacji – 22 seg-
menty z oddzielną linią kreatywną dla każdego – od 
bardziej wizerunkowych (etap researchu), po ekspo-
zycję argumentów funkcjonalnych i ofertę. W efek-
cie było to ponad 300 unikalnych banerów. Każdy 
segment miał oddzielny LP (łącznie 22). Ważna była 
jakość ruchu na każdym z etapów – do jego pomiaru 
wdrożyliśmy autorski scoring oparty o zaangażowa-
nie na stronie. Kampania oparta została głównie na 
programmaticu (wideo i display), paid social i SEM 
– pozwalało to precyzyjnie dotrzeć do segmentów, 
a dzięki połączeniu ze scoringiem automatycznie 
optymalizować jakość działań oraz odcinać nieefek-
tywne źródła ruchu.

2. Media mix
Budżet przeznaczony na digital wyniósł 70% (pozosta-
ła część radio).

Podział online:
•  Display – 30%,
•  Performance – 50%,
• Social media – 10%,
• Wideo – 10%.

Rezultaty
Cel 1: Wzrost sprzedaży w okresie październik 2018 – sty-
czeń 2019 (vs analogiczny okres 2017/2018) +34,51% 
(wzrost rynku premium w podanym okresie +5,65%).
Cel 2: Wzrost SOM w okresie październik 2018  
– styczeń 2019 z 2,46% na 3,14% (vs analogiczny okres 
2017/2018).
Cel 3: Porównujemy średnią miesięczną z okresu 
z kampanii ze średnią z pozostałych miesięcy roku 
2018 (styczeń-wrzesień). Wzrost średniej miesięcznej 
liczby ukończonych konfiguracji o 65,59%. Wzrost 
średniego CR (konfiguracje/traffic) o 97,5%. Wzrost 
średniej miesięcznej liczby leadów o 169% przy jedno-
czesnym wzroście średniego CR (lead/traffic) o 220%.

Podsumowanie
Zmiana strategii i zwrot ku działaniom data-driven, 
pozwoliły odwrócić negatywny trend sprzedażowy  
– marka MINI zaczęła rosnąć kilkukrotnie szybciej niż 
cały segment premium.



Orange Światłowód Warsaw 
Boost SuperGeo
Klient: Orange Polska
Produkt/Marka: Orange Światłowód
Zgłaszający: Initiative
Współzgłaszający: Hybrid Adtech, Reprise

Cele i wyzwania kampanii
Internet światłowodowy to przyszłość stacjonarnego in-
ternetu oraz usługa, która jest jedną z kluczowych ofert 
w portfolio Orange. Wyzwaniem w komunikacji jest 
zasięg techniczny światłowodu – mimo stałej ekspansji 
sieci produkt jest dostępny nadal tylko w określonych 
lokalizacjach i może być ograniczony nawet do konkret-
nych ulic lub budynków. Dodatkowo, proces sprzedażo-
wy może zostać sfinalizowany w 3 kanałach: online, po-
przez kontakt z konsultantem (po zostawieniu danych 
kontaktowych) lub w salonie – co utrudnia precyzyjny 
pomiar ostatecznych wyników sprzedażowych.

W ramach kampanii promowaliśmy usługę skiero-
waną do klienta B2C, który jest zainteresowany zmianą 
prędkości internetu stacjonarnego we własnym gospo-
darstwie domowym. Zadaniem było dotarcie tylko do 
nowych użytkowników, nieposiadających jeszcze usłu-
gi internetowej w sieci Orange.

Ze względu na ograniczoną terytorialnie podaż oferty 
postawiliśmy na działania wykorzystujące targetowanie 
hyperlocal. Pozwoliło nam to uniknąć tzw. media wa-
stage przy jednoczesnej możliwości zmierzenia pełnej 
ścieżki użytkownika (zarówno online, jak i offline).

Cel sprzedażowy – wygenerowanie 330 umów na za-
kup usługi światłowodowej, osiągnięcie kosztu sprze-
daży (CPS) pozwalającego na osiągnięcie 320% ROAS.

Strategia
Razem z naszym partnerem Hybrid Adtech, wy-
korzystując narzędzie SuperGeo, wypracowaliśmy 
precyzyjną metodę identyfikacji osób potencjal-
nie zainteresowanych internetem światłowodowym 
w określonych lokalizacjach (z zasięgiem technicznym 
usługi). W pierwszej fazie, w obszarach z dostępem 
światłowodu, wyznaczyliśmy tzw. Strefy Domowe: przy 
pomocy identyfikatorów urządzeń mobilnych spraw-
dziliśmy, ile osób loguje się do internetu w dni robocze 
w godzinach wieczornych (19-23) oraz jest w tym cza-
sie podłączonych do wi-fi. Dzięki takiemu podejściu 
uniknęliśmy komunikacji do osób łączących się z siecią 

w pracy. Kampanię promocyjną światłowodu kierowa-
liśmy również do konsumentów, którzy nie byli podłą-
czeni do internetu stacjonarnego w sieci Orange. 

Następnie analizowaliśmy, czy w wyniku kampanii 
użytkownik rozpoczął proces zakupowy. Po pierwsze: 
oznaczaliśmy osoby, które pozostawiły swoje dane kon-
taktowe w oczekiwaniu na ofertę od Orange, zakupiły 
usługę online lub wykazały zainteresowanie produk-
tem (sprawdzały parametry techniczne lub dostępność 
światłowodu w miejscu zamieszkania). Po drugie: ba-
zując na danych geolokalizacyjnych wykorzystujących 
aktualną pozycję urządzenia mobilnego, sprawdzaliśmy, 
czy oznaczony przez nas użytkownik poszedł do wybra-
nego salonu Orange w Warszawie.

Kampania była zsynchronizowana z działaniami call 
center i sprzedażą bezpośrednią door-2-door.

Po kampanii zbadaliśmy, ile osób z tych, które miały 
kontakt z komunikacją, ale nie dokonało zakupu onli-
ne, zmieniło dostawcę internetu (sprawdzając czy wi-fi, 
do którego przyłączają się urządzenia mobilne, to sieć 
Orange. Dzięki temu byliśmy w stanie podać rzeczywi-
stą konwersję sprzedażową. 

Sposób realizacji
1. Kreacja
Precyzyjne wyodrębnienie grupy celowej pozwoliło 
nam skupić się w warstwie kreatywnej na promocji 
konkretnej oferty skierowanej do warszawiaków. Za-
stosowaliśmy formaty display, które maksymalizowały 
konwersje sprzedażową oraz kierowały użytkowników 
do konkretnego salonu Orange.

2. Media mix
Biorąc pod uwagę cele i założenia kampanii, posta-
nowiliśmy wykorzystać 100% budżetu na działania 
w mediach mobilnych. Dzięki pozyskanym danym 
mogliśmy sprawdzić wpływ kampanii na traffic na 
www, wizytę w salonie Orange oraz zidentyfikować 
osoby, które w wyniku kampanii zdecydowały się na 
zmianę operatora.
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3. Innowacje
Zastosowaliśmy innowacyjne narzędzie SuperGeo, 
które pozwoliło nam zweryfikować użytkowników, 
do których prowadziliśmy komunikację. Dzięki nowej 
strategii podejścia do danych uniknęliśmy media wa-
stage już na pierwszym etapie: skupiliśmy się na pro-
mocji wśród nowych klientów z konkretnych obsza-
rów (bez kanibalizacji obecnej bazy) oraz dotarliśmy 
do rzeczywistych gospodarstw domowych (wyklucza-
jąc użytkowników korzystających z wi-fi pracodawcy). 

W fazie pokampanijnej wykazaliśmy, jak przebiegał 
proces zakupowy użytkownika: którzy konsumenci 
skorzystali z procesu online, którzy odwiedzili salony 
Orange oraz którzy finalnie zmienili dostawcę interne-
tu, a więc w wyniku kampanii zakupili produkt. 

Rezultaty
Wykorzystanie identyfikatorów mobilnych oraz na-
łożenie danych geolokalizacyjnych pozwala nam 
wykazywać stale wpływ kampanii mobilnych na 
ruch w POS Klienta. Nadal jednak mierzyliśmy się 
z brakiem informacji na temat rzeczywistych efektów 
sprzedażowych – użytkownik mógł finalnie przecież 

zakupić zupełnie inny produkt lub w ogóle zrezygno-
wać z oferty Orange. Narzędzie SuperGeo umożliwiło 
nam przełamanie tej bariery: precyzyjna identyfikacja 
użytkowników, do których prowadziliśmy komunika-
cję połączona z badaniem post pozwala na jasne okre-
ślenie ROAS kampanii. 

Zakładany cel sprzedażowy został przekroczony 
o 94,8%.

Badanie pozwoliło Orange na pozyskanie dodat-
kowych informacji o konsumencie: opisaliśmy ponad 
130 000 potencjalnych nowych klientów światłowodu 
za pomocą danych behawioralnych oraz aktualnie 
wykorzystywanych produktów z obszaru usług tele-
komunikacyjnych. Dodatkowo, pozyskany w wyniku 
kampanii precyzyjny zbiór użytkowników może być 
wykorzystywany do kolejnych działaniach akwizycyj-
nych w ramach DMP klienta. 

Podsumowanie
Dzięki hypertargetingowi uniknęliśmy data wastage 
i komunikowaliśmy ofertę do użytkowników, dla których 
miała znaczenie. Przełamaliśmy barierę informacyjną 
ROPO: połączyliśmy świat digital ze sprzedażą offline.



Mars: Psy vs Koty
Klient: Mars
Produkt/Marka: Pedigree, Whiskas 
Zgłaszający: MediaCom
Współzgłaszający: BBDO 
Zespół kreatywny: Monika Kowal, Paula Pawlikowska, Michał Wawrzyniak, Małgorzata Soszyńska, Bartosz Gomółka, 
Michał Włodarczyk, Kamil Redestowicz, Mateusz Wójcik, Ievgen Vietrov, Anna Myślińska, Maciej Jastrzębski

Koncepcja kampanii
Koncepcja kampanii od samego początku była wyma-
gająca – zakładała połączenie dwóch odrębnych marek: 
Pedigree i Whiskas. Wyzwaniem było stworzenie spój-
nej komunikacji, która byłaby dopasowana zarówno do 
miłośników psów, jak i kotów. Aby dotrzeć do tak od-
miennych grup, posłużyliśmy się analizą danych. Dzięki 
Facebook Audience Insights poznaliśmy unikalne zain-
teresowania „psiarzy” i „kociarzy”, które posłużyły jako 
podstawa dla tekstu piosenki, scenariusza teledysku oraz 
były inspiracją dla kreacji. W kampanii dołączyliśmy do 
odwiecznej dyskusji: kto jest lepszym przyjacielem czło-
wieka – psy czy koty? 

Cele i wyzwania kampanii 
Największym wyzwaniem było dotarcie do szerokiej 
grupy docelowej ze spójnym komunikatem, który 
jednocześnie byłby dopasowany do odmiennych cech 

miłośników zwierzaków. W tym przypadku wybranie 
digitalu i skorzystanie z analizy danych na temat użyt-
kowników sprawiło, że było to możliwe. 

Głównym celem kampanii było zwiększenie sprze-
daży produktów obu marek podczas dedykowanej 
akcji promocyjnej. Do osiągnięcia tego celu posłużyła 
nam realizacja dwóch celów pośrednich, tj. dotarcie do 
jak największej liczby posiadaczy psów i kotów oraz 
ich aktywizacja przez zachęcenie do oddania głosów 
na dedykowanym landing page’u. Dodatkowo, dzięki 
działaniom w social mediach daliśmy użytkownikom 
możliwość komentowania sporu, co wywołało za-
gorzałą, ale jednocześnie pozytywną dyskusję wśród 
zwolenników przeciwnych stron.

Strategia 
Opracowanie strategii rozpoczęliśmy od analizy 
użytkowników przy pomocy Facebook Audience In-

Data Driven & Precision Marketing

72

https://www.youtube.com/watch?v=a_Vc2lNezwQ&t=3s
https://pol.mars.com/
https://www.mediacom.com/
https://bbdo.pl/


73

sights, dzięki której pozyskaliśmy informacje na te-
mat tych dwóch grup odbiorców. Po przeprowadzo-
nej analizie stworzyliśmy tekst piosenki,  scenariusz 
teledysku i kreacje, które wpisywały się w koncepcję 
kampanii. 

Kampania była podzielona na trzy, płynnie przecho-
dzące w siebie fazy:

1. Prowokacja
Naszym zadaniem było wywołanie dyskusji w me-
diach, z naciskiem na digital. W tej fazie wykorzysta-
liśmy teledysk „Psy vs Koty feat. Whiskas & Pedigree”, 
który był „bitwą” między miłośnikami psów i kotów. 
Chwytliwy tekst, udział celebrytów i humorystyczny 
teledysk idealnie nadawał się do rozpowszechniania 
w mediach społecznościowych.

2. Wielkie głosowanie
Aby rozstrzygnąć odwieczną bitwę – psy vs koty, za-
chęciliśmy użytkowników do oddawania głosów na 
dedykowanym landing page’u. Dodatkowo używali-
śmy hashtagów #psyrządzą lub #kotyrządzą, a wyniki 
głosowania były pokazywane na stronie w czasie rze-
czywistym, aby rozbudzić ducha rywalizacji.

3. Wynik sporu i nagrody
Po poznaniu ostatecznych wyników, zaproponowali-
śmy zawieszenie sporu w pojednawczej formie i na-
grodzenie zaangażowania konsumentów. W ramach 
promocji otrzymywali kubek lub skarpety, które na-
wiązywały do akcji (przy zakupie produktów jednej 
z marek za minimum 20 złotych).

Sposób realizacji
1. Kreacja
Główną kreacją dla kampanii był teledysk, który po-
wstał we współpracy z raperami oraz influencerami. 
Autorski tekst piosenki nawiązywał do różnic pomię-
dzy psami i kotami, a teledysk luźno nawiązywał do 
rap battles. W naszej wersji dwie przeciwne strony to 
miłośnicy kotów i miłośnicy psów. Również influen-
cerzy reprezentowali przeciwne strony i odgrywali 
scenki, które odpowiadały danym z analizy odbior-
ców. Dlatego w wideo widzimy „kociarzy”, którzy 
ćwiczą jogę, czytają, spędzają czas w domu, a „psia-
rze” trenują, jedzą na mieście i spędzają czas ze znajo-
mymi. Elementy scenografii nawiązują kolorami do 
fioletu charakterystycznego dla marki Whiskas  i żół-
ci Pedigree. Nagranie zostało również podzielone na 
15-sekundowe spoty, które były bardziej odpowied-
nie do social mediów. Co więcej, w każdym z nich 
odnosiliśmy się do cechy grup odbiorców, które zo-
stały bezpośrednio wykorzystywane w targetowaniu.

Kreacje wideo uzupełniał display, który odwoływał 
się do uczuć właścicieli zwierzaków. „Dla psa zawsze 
jesteś piękna” czy „Koty pokażą Ci, jak odpoczywać” 
to tylko niektóre z wykorzystywanych komunikatów.

2. Media mix
Celem kampanii było wywołanie pozytywnych dys-
kusji na temat produktów, dlatego skupiliśmy się na 
digitalu, a w szczególności na social mediach. Ka-
nały zostały dobrane tak, aby uzyskać jednocześnie: 
wysoki zasięg kampanii, zaangażowanie użytkowni-
ków i zwiększenie sprzedaży dla obu marek

Na początku  przeprowadziliśmy testy kanałów, 
targetowania i kreacji. W ten sposób ustaliliśmy osta-
teczny media mix. Po przeprowadzonych testach 
promowaliśmy teledysk, reklamy display z argumen-
tami oraz canvas na Facebooku i Instagramie. W tym 
przypadku wykorzystaliśmy kanały pozwalające nam 
osiągnąć jak największy zasięg oraz zaangażowanie. 

W kolejnym etapie retargetowaliśmy reklamy 
do osób, które jeszcze nie oddały głosu na stronie. 
Na końcu informowaliśmy o wynikach głosowania 
i promocji wszystkich, którzy zetknęli się z naszą 
kampanią. Użyliśmy również reklam na Allegro, aby 
wesprzeć sprzedaż na profilu.

W kampanii wzięli udział znani miłośnicy psów 
– Krzysztof Ibisz i Sylwester Wardęga oraz kotów 
– Michał Piróg i Anna Dereszowska. Influencerzy 
występowali w teledysku i krótszych spotach uży-
wanych w kampanii. Wyniki kampanii wyraźnie 
pokazały, że dzięki nim nasze reklamy cieszyły się 
większym zaangażowaniem.

Rezultaty
Whiskas i Pedigree, stojąc ramię w ramię jedno-
znacznie po stronie „kociarzy” i „psiarzy” pokazały, 
że rozumieją właścicieli zwierząt. Kampania wywo-
łała lawinę pozytywnych emocji i zaangażowania 
wokół pupilów, stawiając marki w roli popleczników 
obu stron. Na dedykowanym landing page’u zosta-
ło oddanych aż 232 412 głosów. To zainteresowanie 
wokół obu marek przeniosło się na zwiększony wy-
nik sprzedaży w trakcie trwania akcji promocyjnej. 
Nie byłoby to możliwe bez dobrze zaplanowanej 
i zrealizowanej kampanii mediowej. W okresie kam-
panii marki uzyskały rekordowe wyniki sprzedaż

Podsumowanie
Dzięki efektywnemu wykorzystaniu danych udało 
nam się połączyć komunikację dwóch różnych ma-
rek i precyzyjnie dotrzeć do odmiennych grup od-
biorców. Zarówno „psiarze”, jak i „kociarze” mogli 
utożsamić się z kampanią. Gorące dyskusje w social 
mediach i liczba oddanych głosów pokazały nam, jak 
oddani i zaangażowani są właściciele obu gatunków 
zwierzaków. Co więcej, rozstrzygnęliśmy odwiecz-
ny spór – okazało się, że to #psyrządzą, zdobywając 
50,49% głosów. Ta niewielka przewaga dodatkowo 
pokazuje nam, że reklamy w niemal równym stop-
niu docierały do miłośników psów, jak i do zwolen-
ników kotów. w
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OdLOTowy wzrost  
w e-commerce
Klient: PLL LOT
Produkt/Marka: LOT
Zgłaszający: Ecselis (Havas Media Group)
Współzgłaszający: FullSix Media (Havas Media Group), Cube Group, Value Media
Zespół kreatywny: Justyna Bednarska, Aleksandra Bujnowska, Agnieszka Pająk, Weronika Wieczorek,  
Magdalena Pakulska, Monika Klimczewska, Andrzej Czernoch, Andrzej Siniawski, Karolina Loranc

Koncepcja kampanii
Mimo wrażliwości Polaków na cenę i silnej pozycji 
linii low cost przekroczyliśmy dynamikę wzrostu 
rynku i zmniejszyliśmy przewagę do lidera rynku. 
Dokonaliśmy tego dzięki strategicznemu podejściu 
do ścieżki zakupowej, precyzyjnej analityce, autor-
skim patentom optymalizacyjnym i partnerstwu we 
współpracy. 

Cele i wyzwania kampanii
Obraz rynku lotniczego w 2018 r.:
1. Dynamika liczby pasażerów obsługiwanych 
przez polskie porty: wzrost 14% rok do roku.
2. Rosnąca konkurencja: porównywarki biletów, 
inne linie (tradycyjne, charterowe, low cost), biura 

podróży, inne formy transportu (kolej, autobus, 
carpooling).
3. Cena kluczowym czynnikiem wyboru przewoź-
nika. Linie low cost stanowią ponad 57% rynku vs 
linie tradycyjne – 39%.  
4. Wzrost aktywności reklamowej całej kategorii (wzrost 
wydatków w 2018 r. o 300% rok do roku).

Strategia rentownego wzrostu LOT zakłada 
wzrost udziału lot.com w strukturze sprzedaży przy 
utrzymaniu efektywnego kosztu akwizycji (koszt 
mediów).

Oczekiwany wzrost wymagał zmiany strategii 
akwizycji klienta online. Skupiliśmy się na klien-
tach indywidualnych, z których 50% jest wrażliwa 
cenowo, preferuje tanich przewoźników. Pozostali 
są bardziej zorientowani na komfort podróży. Ce-
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lem było precyzyjne zaadresowanie potrzeb obu 
tych grup w celu skonwertowania na zakup online. 

Strategia
Dostarczanie wybranym segmentom klientów tre-
ści użytecznych na każdym etapie ścieżki zakupo-
wej. Od inspirowania (pozyskanie wysokiej jakości 
trafficu) przez zainteresowanie (retargeting z kon-
kretnymi ofertami) do domknięcia sprzedaży. 

Wdrożenie Adobe Analytics pozwoliło połączyć 
dane sprzedaży z danymi mediowymi i uspójnić 
widok wszystkich źródeł ruchu (dzięki danym 
w jednym miejscu mogliśmy dokładniej analizować 
i lepiej optymalizować działania). Nowa strategia 
remarketingu dla Lot.com/pl (ponad 1 mln wizyt 
miesięcznie) uwzględniła wiedzę o zależności po-
między czasem wyszukania destynacji przez użyt-
kownika a decyzją o zakupie.

Optymalizacja mixu kanałów na podstawie mode-
lowania atrybucji. Doważenie kanałów zaczynających 
ścieżkę zakupu oraz precyzyjne domykanie sprzedaży 
retargetingiem wpłynęło na poprawę wyników sprze-
dażowych (wzrost bookingów o 19% rok do roku).

Sposób realizacji
Kluczowe było precyzyjne stworzenie serii komu-
nikatów dopasowanych do fazy ścieżki zakupowej 
i ich bieżąca optymalizacja. 

INSPIRACJA – reklamy komunikujące nowe kie-
runki, wykorzystujące zdjęcia najpopularniejszych 
obiektów turystycznych. 

ZAINTERESOWANIE – kreacje dynamiczne  
(cena, travel period, grafika, zdjęcie, CTA).

W wyszukiwarce komunikowaliśmy połączenia 
wyszukiwane przez użytkowników (dostosowanie 
do intencji), dbając o najwyższy wynik jakości słów 
kluczowych (lepsza efektywność kosztowa kampanii). 
Jako USP wykorzystaliśmy nowoczesność floty i kom-
fort podróży. Każde słowo kluczowe korzystało z kilku 
reklam, dzięki optymalizacji wyświetlano te efektyw-
niejsze sprzedażowo. Reklamy typu „z A do B” kiero-
wały do landing page’a, w którym konkretna destyna-
cja była już uwzględniona w systemie bookingowym 
– maksymalne skrócenie ścieżki użytkownika. 

ZAKUP – retargetingowe kreacje dynamiczne 
oraz tekstowe w wyszukiwarce oparte o feeda i de-
cyzje użytkownika podjęte na lot.com.

Atrybucja wyznaczyła kierunek długotermino-
wych działań, a do codziennej optymalizacji stwo-
rzyliśmy macierze ze scoringami efektywności. 
Macierz uwzględnia kluczowe cele (traffic, C2S, bo-
oking), format, kanał i kreację. Dodatkowo autor-
skie skrypty Google Ads w pełni zautomatyzowały 
zarządzanie stawkami i zmianami ustawień (np. 
rotowanie reklam, geo, listy wykluczające, tagowa-
nie) przy bardzo granularnej strukturze kampanii 

w Google (>4000 aktywnych!), znacząco przyspie-
szając optymalizację. 

Realizacja celów wymagała wzorcowej współ-
pracy agencja – klient. W agencji zespół na wy-
łączność to część teamu klienta, ma te same cele. 
Dostępy: dla klienta – do wszystkich narzędzi agen-
cji, dla agencji – do systemu analitycznego klienta. 
W optymalizacji sprzedaży na lot.com często ważne 
są godziny, dlatego statusy telefoniczne realizowane 
są 2 razy dziennie, spotkania raz na tydzień.

Rezultaty
Strategia rentownego wzrostu LOT na rynku pol-
skim zakłada wzrost udziału kanału lot.com w struk-
turze sprzedaży przy utrzymaniu efektywnego kosz-
tu akwizycji (koszt mediów).

Udział kanału online w sprzedaży wzrósł 
o 4,7 p.p., przekraczając zakładany cel revenue. Efek-
tem wzrostu udziału kanału online jest obniżenie 
kosztów dystrybucji i sprzedaży LOT oraz obniżenie 
kosztów sprzedaży biletów lotniczych dla PLL LOT.

Realizacja ambitnego targetu sprzedaży przy 
braku spadku ROAS, utrzymanie rentowności ka-
nału online.

By zwiększyć sprzedaż optymalizowaliśmy split kana-
łów: nacisk na generowanie jakościowego ruchu (wzrost 
trafficu na lot.com 28% rok do roku) oraz na uszczelnia-
nie procesu zakupowego i domykania transakcji. Liczba 
wyszukań lotów wzrosła rok do roku ponad 30%, bo-
okingów o 19%. Odpowiednie KPI na każdym etapie 
ścieżki i połączenie wszystkich danych w jednym syste-
mie analitycznym zaowocowało sukcesem. 

Tak znaczący wzrost sprzedaży osiągnęliśmy, 
jednocześnie obniżając koszt akwizycji o 0,5 p.p., 
co finalnie przełożyło się na spektakularny wzrost 
wskaźnika rentowności (Return On Ad Spend) 
o 911 p.p. rok do roku. 

Cel jakościowy – traffic. Poprawa wskaźnika Click 
to Search (C2S) o minimum 0,5 p.p. rok do roku. 

W 2018 r. traffic na lot.com wzrósł o 28% rok do roku 
(107,47% celu). To dzięki doważeniu kanałów rozpoczy-
nających ścieżkę (modelowania atrybucji Markowa). Po-
mimo znacznie większego ruchu wskaźnik jego jakości 
C2S poprawiliśmy o 0,7 p.p. rok do roku. Wzrósł udział 
lot.com w generowaniu przychodu ze sprzedaży usług 
dodatkowych (poza biletami) o 11,5 p.p. rok do roku.

Podsumowanie
Pomimo wrażliwości Polaków na cenę i mocnej po-
zycji linii low cost na koniec roku lot.com wylądo-
wał z rekordowymi wynikami. 

LOT zwiększył też swoje udziały w rynku. 

Czas trwania kampanii 
1.01.2018 – 30.12.2018 w
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Kampanie, w których zbiór doświadczeń konsumenta  
w środowisku digital przyczynił się do osiągnięcia celów 
marketingowych marki. Doceniamy rozwiązania ponadprzeciętnie 
wykorzystujące specyfikę środowiska cyfrowego, zapewniając 
konsumentowi doświadczenia, których nie sposób zbudować  
w kontakcie poprzez inne media.

Digital 
Experience

77

Sponsor kategorii

2 for U Fajnie Się Składa (srebro)

Huawei Facing Emotions (srebro)

2 for U Stories (brąz)

A co gdyby? – OLX piętnuje najgorsze  
zachowania w sieci (wyróżnienie)

Daj się połączyć (wyróżnienie)

https://adprime.pl/


2 for U Fajnie Się Składa 
Klient:  McDonald’s
Produkt/Marka:  2 for U
Zgłaszający:  OMD
Współzgłaszający:  McDonald’s, DDB Warszawa
Zespół kreatywny:  Katarzyna Borowska, Bartosz Dudek, Rafał Szafraniec, Marta Sprzączak, Paweł 
Wójcicki, Marta Czeczotka, Zuzanna Duchniewska, Małgorzata Majcher, Inez Kujda, Kamila Krajewska, 
Karolina Jarosz, Joanna Gonciarska

Koncepcja kampanii
Kategoria value obejmuje produkty i zestawy skro-
jone na miarę potrzeb finansowych ludzi w wieku 
szkolnym i studenckim. Segment ten jest zdomino-
wany przez komunikację racjonalną – podkreślanie 
benefitu niskiej ceny. Jest to ważny argument w wal-
ce o uwagę i portfel młodego człowieka, jednak nie 
chcieliśmy się do niego ograniczać. Naszym celem 
było wywołanie w młodych ludziach emocji i po-
czucia, że oferta 2 for U jest zbudowana dla nich. Jak 
wywołać te emocje? Musieliśmy znaleźć wartość uni-
wersalną – coś, co jest ważne dla większości z nich. 
Jednocześnie chcieliśmy zaproponować im coś, czego 
jeszcze nie doświadczyli w digitalu. Nie było to łatwe, 
bo dla ludzi w wieku 16-19 internet jest środowiskiem 
naturalnym, są non stop w kontakcie za pomocą ko-
munikatorów, a świat aplikacji nie stanowi dla nich 
zagadki. Czy coś jest jeszcze w stanie ich zaskoczyć? 
Podjęliśmy to wyzwanie.

Cele i wyzwania kampanii
Celem wizerunkowym kampanii był wzrost postrze-
gania McDonald’s jako „marki dla mnie” wśród osób 
w wieku 16-19  aż o 3 p.p. 

KPI mediowym była liczba osób, które odwiedzi-
ły stworzoną na potrzeby akcji aplikację. Punktem 
wyjścia przy ustaleniu KPI była liczba internautów 
w wieku 16-19. 

Chcieliśmy także, aby aplikacja była czymś więcej 
niż jednorazowym doświadczeniem i aby użytkowni-
cy do niej powracali, dlatego wyznaczyliśmy również 
KPI częstotliwości użycia.

Strategia
Chcąc zaangażować młodzież, musieliśmy znaleźć 
wartość uniwersalną dla większości z nich. Tą war-
tością okazały się relacje z innymi. Według badania 
„Świat Młodych” zrealizowanego przez IQS w 2018 r.  
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„Młodzi nie chcą i nie umieją przeżywać swojego 
życia poza relacjami – z ekipą, z partnerem, ale też 
rodziną i rodzicami. (...) Bycie razem z innymi jest 
naturalnym stanem dla Młodych – to, co ma do nich 
trafić, musi to uwzględniać.”

Dlatego strategia kampanii opierała się na insighcie: 
„Ekipa to moja siła. Definiuję siebie przez grupę.” 

Odpowiedzią na insight była idea strategiczna „the 
most social video ever” – najbardziej „ekipowy” klip, 
jaki kiedykolwiek powstał. Chcieliśmy dać młodym 
kontent muzyczny, który nie tylko będzie stworzony 
we współpracy z popularnym artystą, atrakcyjny wi-
zualnie i wpadający w ucho, ale umożliwia coś więcej: 
dzielenie się nim ze znajomymi powoduje, że do-
świadczanie tego kontentu staje się pełniejsze. 

Zaowocowało to stworzeniem unikalnej aplikacji 
w środowisku Messengera, która była jedynym miej-
scem, w którym dostępny był wideoklip stworzony we 
współpracy ze znanym i popularnym w młodej grupie 
artystą Dawidem Kwiatkowskim. Klip można było 
obejrzeć po zaproszeniu do aplikacji przynajmniej 
jednego znajomego. Położenie obok siebie telefonów 
biorących udział w zabawie powodowało synchronicz-
ne pojawianie się różnych elementów spotu na kilku 
ekranach. Im więcej osób brało udział w zabawie, tym 
więcej elementów wideoklipu można było dostrzec. 

Sposób realizacji
1. Kreacja 
Odpowiedzią na strategię była idea kreatywna „2 for 
U Fajnie Się Składa”. Do współpracy zaprosiliśmy 
Dawida Kwiatkowskiego, jednego z idoli młodego 
pokolenia, z którym stworzyliśmy wyjątkowy tele-
dysk. Zabawa z „Najbardziej ekipowym klipem ever” 
zaczynała się od wejścia na Messengera McDonald’s 
Polska i zaproszenia znajomych. Klip uruchamiał się 
po połączeniu ze sobą kilku smartfonów – od 2 do 
6. Umożliwiła to technologia SideFlix, która jest ele-
mentem funkcjonalności Facebooka. Wideo płynnie 
dostosowuje się do ekranów o różnych rozmiarach, 
a każdy dodatkowy telefon odblokowuje kolejną część 
kadru. Z każdym kolejnym telefonem na ekranie wi-
dać więcej obrazu, efektów i dźwięku. Podczas oglą-
dania teledysku, można było usłyszeć dźwięki, które 
na co dzień towarzyszą gościom w restauracji, np. sze-
lest torebki przy wyjmowaniu frytek, nalewanie na-
poju do kubka. Zostały one zestawione z muzyką, co 
tworzyło wyjątkowe doznania dźwiękowe. Aplikacja 
była w centrum komunikacji. Architekturę kampanii 
stworzyliśmy tak, by kierować młodych internautów 
do Messengera McDonald’s i zachęcać do wzięcia 
udziału w akcji. 

2. Media mix 
Centrum całej komunikacji była aplikacja z teledy-
skiem w Messengerze. Zaowocowało to inwestycją 
100% budżetu kampanii w digital. Wybór ten uzasad-

niał także sposób konsumpcji mediów przez grupę do-
celową kampanii (osoby w wieku 16-19 lat, czyli digital 
natives). Wiodącym kanałem komunikacji mediowej 
były platformy social media (Facebook z Instagramem 
i Messengerem, a także TikTok), niemniej jednak by-
liśmy obecni we wszystkich digitalowych punktach 
styku z młodym konsumentem: na YouTubie, Spoti-
fy, Brainly oraz na portalach i wortalach dzięki kam-
panii programatycznej targetowanej demograficznie.  

Komunikacja była prowadzona również przez piosen-
karza biorącego udział w klipie: Dawid Kwiatkowski 
zachęcał do obejrzenia wideo w aplikacji i podzielenia 
się nim z ekipą na swoich kanałach w social mediach. 

Podział budżetu: 
•  Social media (Facebook, Instagram, Messenger, 

TikTok) – 43%,
• Programmatic display – 20%,
• YouTube, Spotify, Brainly – 35%,
• Search – 2%.

Rezultaty
Cele mediowe zostały znacznie przekroczone: 
liczba użytkowników, którzy odwiedzili aplikację, 
wyniosła blisko 50% więcej niż zakładana. Rów-
nież częstotliwość użytkowania, czyli średnia licz-
ba uruchomień aplikacji na użytkownika wyniosła 
35% więcej niż KPI. 

Rezultatem kampanii był również wzrost postrze-
gania McDonald’s jako „marki dla mnie” wśród osób 
w wieku 16-19 o 3 p.p. 

Podsumowanie
Stworzyliśmy teledysk, który trzeba oglądać razem 
z innymi. Mechanizm łączył interakcje w świecie cy-
frowym z interakcjami w świecie realnym (koniecz-
ność spotkania ze znajomymi w realu w celu połącze-
nia telefonów i obejrzenia teledysku). Po spełnieniu 
tych dwóch warunków (interakcja w Messengerze 
plus spotkanie w realu i położenie telefonów obok 
siebie) uczestnicy mogli doświadczać wideoklipu, 
który płynnie dostosowując się do ekranów o różnych 
rozmiarach, dostarcza coraz to nowe elementy sce-
nografii i dźwięku po dołączeniu każdego kolejnego 
użytkownika. Był to pierwszy projekt w tej technolo-
gii wykorzystany na taką skalę. Rezultaty wizerunko-
we i mediowe kampanii potwierdzają, że pomysł był 
trafiony, a zaangażowanie jest kluczowym elementem 
dotarcia do młodych ludzi. 

Stworzyliśmy teledysk, który trzeba 
oglądać razem z innymi.

https://www.youtube.com/watch?v=AJV8GIvUVJQ


Huawei Facing Emotions
Klient: Huawei
Produkt/Marka: Huawei Mate 20 Pro
Zgłaszający: Digitas
Zespół kreatywny: Patrycja Lukjanow, Kamil Majewski, Szymon Pepliński, Dorota Pakuła vel Rutka, Quentin 
Carenzo, Katarzyna Strachota, Joanna Carbol, Izabella Rekowska, Mariusz Czepiec, Marta Gierej, Ewelina Głocka, 
Milena Orłowska, Kamil Sikorski, Matej Podobnik

Koncepcja kampanii
„Huawei, czyli jak być najlepszym”
Każda kolejna edycja serii Mate Huawei nastawiona 
była na wprowadzenie na rynek telefonu z najlepszą 
możliwą specyfikacją techniczną. Seria Mate 20 Pro 
postawiła na najsilniejszy procesor AI w historii.

Cele i wyzwania kampanii
„Co dla konsumenta znaczy AI?”
Problemem takiego pozycjonowania było to, że telefon 
wzbudzał entuzjazm, zainteresowanie bardziej w wą-
skiej grupie, geeków, pasjonatów technicznych nowi-
nek, podczas gdy wchodząc w kategorię smartfonów 
premium (cena powyżej 2000 zł) musieliśmy zaintere-
sować nim szerszą grupę.

Do tego „najsilniejsze AI” nie kojarzyło się ludziom 
z żadnym konkretnym benefitem, nie wywoływało 
żadnych emocji, co było problemem dla całej mar-
ki Huawei, gdzie ludzie wiedzieli już, że smartfony są 

dobrej jakości, ale brakowało emocjonalnego związku 
z marką (który często uzasadnia wyższą cenę). 

W tym przypadku konieczne stało się pokazanie, jak 
najsilniejsze AI działa w praktyce,  tak żeby nie zostało 
to tylko pustym stwierdzeniem.

Jeśli chodzi o grupę docelową, chcieliśmy dotrzeć 
do ludzi z miast (z odpowiednią siłą nabywczą). Ludzi 
którzy mają pieniądze, ale mimo wszystko są wrażliwi 
na problemy otaczającego ich świata. Na to, w jakim 
kierunku zmierza nasza planeta, na wyrównywanie 
szans, na ludzi, którzy z jakichś powodów mogą czuć 
się pokrzywdzeni bądź wykluczeni.

Strategia
„AI w służbie człowiekowi”
Razem z Huawei zaczęliśmy więc szukać obszarów, 
grup ludzi, gdzie możemy realnie pomóc, gdzie razem 
z nowoczesną technologią moglibyśmy zrobić coś do-
brego i powiedzieć o tym szerzej światu, tak żeby udo-
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Na potrzeby aplikacji nauczyliśmy AI 
rozpoznawać emocje na twarzy człowieka 
i tłumaczyć je na prosty język dźwięków.

wodnić, że AI (nawet ten zamknię-
ty w telefonie) może sprawić, że 
życie ludzi stanie się lepsze.

Rozwiązania AI w telefonie to 
jeszcze lepsza obróbka obrazu 
w aparacie (co przekłada się na lep-
sze zdjęcia), ale nie tylko. Te rozwią-
zania sprawiają, że telefon „widzi” 
więcej, potrafi rozpoznać i zin-
terpretować to, czego czasami na 
pierwszy rzut oka nie widać. Potrafi 
każdy obraz opisać za pomocą algo-
rytmów, bezbłędnie rozpoznać niu-
anse tego, co widać w obiektywie.

Bazując na tym, myśleliśmy, jak 
można to wykorzystać. I tak po-
wstał pomysł na to, że skoro tele-
fon, „widzi” więcej, to może pomóc osobom z wadami 
wzroku lepiej „widzieć” otaczający ich świat. 

Idąc w tym kierunku, powstał rewolucyjny pomysł: 
osoby niewidzące coraz lepiej radzą sobie z otaczającym 
je światem, są coraz bardziej samodzielne! Zakładają 
rodziny, chcą się wyprowadzić z domu. Na poziomie 
racjonalnym jest już dla nich wiele ułatwień: jak czytać 
etykiety produktów, mogą nawet (co dla osoby widzącej 
jest „czarną magią”) dokonywać zakupów w internecie. 

Ale tego, czego do tej pory nie mogli „zobaczyć”, to 
jak ich działania wpływają na innych, jakie emocje wy-
wołują. Jak na stwierdzenie że „chcę się wyprowadzić” 
zareaguje rodzic? Radością czy może smutkiem? 

Sposób realizacji 
„Huawei Facing Emotions”
Tak zaczął się projekt „Facing Emotions”. Postanowi-
liśmy, że całość przyjmie formę specjalnej aplikacji, 
która działać będzie na nowym telefonie Huawei i ko-
rzystać z jego mocy obliczeniowej, co da przyczynek do 
szerokiej rozmowy na temat możliwości AI w mediach 
społecznościowych.

Na potrzeby aplikacji nauczyliśmy AI rozpoznawać 
emocje na twarzy człowieka i tłumaczyć je na prosty 
język dźwięków, pozwalając tym samym niewidomym 
widzieć emocje na twarzy swojego rozmówcy.

Do aplikacji wybraliśmy 7 uniwersalnych emocji: 
szczęście, smutek, strach, pogarda, gniew, niesmak – tak 
żeby projekt działał w różnych kręgach kulturowych.

Samą aplikację zaprojektowaliśmy przy współ-
udziale osób niewidomych, aby jak najlepiej odpo-
wiadała ich potrzebom. Potem stworzyliśmy 7 pro-
stych dźwięków, które miały odwzorować określone 
emocje. Dźwięki zostały stworzone razem z Toma-
szem Bielińskim – polskim niewidomym kompozy-
torem. Musiały być one proste, intuicyjne i nieprze-
szkadzające w naturalnej konwersacji.

Stworzyliśmy też krótki film dokumentalny do 
umieszczenia w internecie razem z całym zestawem 
materiałów na potrzeby Facebooka i Instagrama, 

gdzie pokazaliśmy, jak trójka niewidomych z różnych 
części świata korzysta z aplikacji. Film pokazywał 
trzy wzruszające historie tych osób, ich relacji z naj-
bliższymi i tego, jak reagują, „słysząc” emocje swoich 
najbliższych. Film został zlokalizowany na 20 rynkach 
i każdy rynek mógł też promować całość materiałami 
stworzonymi do mediów społecznościowych.

Rezultaty
„Emocje ponad specyfikacje”

Po 10 tygodniach kampania wygenerowała ponad 
340 milionów impresji w mediach, co można przeli-
czyć na ponad 1 milion dolarów w earned media, prze-
kraczając założone cele o ponad 10%!

PR-owo wygenerowaliśmy w tym czasie 1224 
wzmianki; największą liczbę w Polsce (553), w dalszej 
kolejności w Grecji (123) i Turcji (58).

Podsumowanie
W pełni udało się osiągnąć zamierzone cele. Pod egidą no-
wego modelu Huawei Mate20 Pro nie tylko wzbudziliśmy 
szeroką dyskusję, jak AI może zmienić nasze życie na lep-
sze (odczarowując ten temat, który do tej pory był całko-
wicie obcy większości konsumentów), ale też wywołaliśmy 
prawdziwe emocje wokół marki Huawei, która udowodni-
ła, że nie tylko dostarcza najlepszy technicznie sprzęt, ale 
robi to po to, żeby życie ludzi było naprawdę lepsze! 

To, w połączeniu z regularną kampanią dla modelu 
Huawei Mate 20 Pro (również podkreślającą moc AI) 
pozwoliło po raz kolejny osiągnąć międzynarodowy 
sukces rynkowy tego modelu.

https://www.youtube.com/watch?v=wbixleGpMf0


2 for U Stories
Klient: McDonald’s Polska 
Produkt/Marka: 2 for U
Zgłaszający: Isobar Polska 
Współzgłaszający: DDB Warszawa, OMD
Zespół kreatywny: Sonia Łukomska, Konrad Białek, Marta Głowacka, Jakub Leduchowski, Ilya Makei, Katarzyna 
Seyfrid, Paweł Wojcicki, Karolina Jarosz, Marta Czeczotka

Koncepcja kampanii
Zachowania i upodobania młodych zmieniają się w za-
skakująco szybkim tempie. To, co podoba się im dzi-
siaj, jutro może nie mieć już zupełnie znaczenia. Jak 
w takim razie przykuć ich uwagę i przekonać do wybo-
ru produktów value w McDonald’s, kiedy konkurencja 
wykorzystuje mocne argumenty cenowe? Zacząć za-
chowywać się tak, jak młodzi! 

2 for U Stories to pierwsza w Polsce kampania opie-
rająca się na innowacyjnym, dosłownym przełożeniu 
narzędzia, którym są Instagram Stories i jego charak-
terystyki – szybkości, kreatywności, spontaniczności 
– na inne kanały takie, jak TVC czy YouTube, a nawet 
Facebook, których specyfika jest przecież zupełnie 
odmienna. W efekcie McDonald’s dostarczył mło-
dym „żyjące” dokładnie 24h egzekucje imitujące for-
mat Instastories, a każda odnosiła się do oferty, którą 
można było zrealizować w aplikacji w przeciągu zale-
dwie 1 dnia. 

Cele i wyzwania kampanii
Kategoria value for money w McDonald’s to burgery i ze-
stawy w atrakcyjnych cenach, w tym produkt 2 for U skie-
rowany do najmłodszej grupy konsumentów w wieku od 
16 do 24 lat. Produkty z tej kategorii, kierowane do tej 
samej grupy, oferują wszyscy konkurenci – KFC, Burger 
King itd. Nietrudno bowiem odkryć, że jest to atrakcyjne 
środowisko: młodzi ludzie chętnie wychodzą, by spotkać 
się z przyjaciółmi, przy okazji jedząc coś i pijąc. Do tego 
żyją w świecie, który wprost zalewa ich informacjami, 
a w szczególności reklamami, które chętnie pomijają. Zła-
pać ich uwagę – to wyzwanie, przed którym stają wszyscy.

Zadaniem było więc podanie dedykowanej oferty 
w sposób wyróżniający się i ciekawy, która jednocześnie 
spełniałaby cele sprzedażowe mierzone w przypadku 
McDonald’s liczbą wizyt w restauracji i sprzedażą total. 

Ponieważ aplikacja była najważniejszym punktem 
styku z młodymi, celem stała się również liczba pobrań 
w okresie trwania kampanii – od 16.10 do 18.11.2018. 
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24h na realizację kuponu to termin  
idealnie dopasowany do grupy,  
lubiącej zmiany i szukającej doznań.

Celem wizerunkowym kampanii był wzrost postrze-
gania McDonald’s jako „marki dla mnie” wśród osób 
w wieku 16-19 o 3 p.p.

Strategia
Młodzi żyją bez „spiny”, łatwo się nudzą, są ciągle głod-
ni intensywnych doznań. Zmienność i szybkość są dla 
nich ekscytujące. Budżet, którym dysponują, ogranicza 
ich wybory, dlatego stali się mistrzami wyszukiwania 
najlepszych „deali”. 

2 for U jest jednym z tych „deali”, który zawsze roz-
ważają, ale konkurencja, która wygrywa ceną, jest cza-
sami progiem nie do przebicia. Młodych trzeba więc 
przekonać „czymś ciekawszym” od niskiej ceny.

24h na realizację kuponu to termin idealnie dopasowa-
ny do grupy, lubiącej zmiany i szukającej doznań. Mecha-
nizm ten naturalnie wpisał się w ich sposób życia i zachęcił 
do codziennego sprawdzania ofert w aplikacji. Idealnym 
medium dla takiej aktywacji stały się Instastories – żyjący 
24h kontent, który był jednocześnie kuponem.

Sposób realizacji
1. Kreacja 
Tym, co budziło naturalne skojarzenie, był fakt, że 
mechanizm akcji podobny jest do specyfiki Instagram 
Stories, czyli środowiska naszej grupy docelowej. Po-
stanowiliśmy więc przełożyć mechanikę promocji, jak 
i wiodącego narzędzia social mediowego bezpośrednio 
na naszą kampanię digitalową. Tak powstała idea na  
2 for U Stories – serii 35 maksymalnie 15-sekundowych 
filmików (35 dni kampanii = 35 kuponów = 35 kreacji), 
których akcja obracała się wokół oferty z danego dnia. 

Każdy z nich został nakręcony telefonem – w pionie  
– i  okraszony elementami rodem z Instastories – naklejki, 
filtry, superzoomy itd.. Wszystkie publikowane były na Insta-
stories, Facebooku, YouTubie i w aplikacji McDonald’s, a na-
stępnie znikały po 24 godzinach i ani sekundy później. Jako 
wisienka na torcie, w ten sam sposób stworzony został jedyny 
w swoim rodzaju spot TVC (pionowy, nakręcony telefonem, 
z elementami audiowizualnymi w stylu Instastories).

2. Media mix 
2 for U Stories to kampania cross mediowa. Popularność 
Instastories wśród młodych ludzi odegrała kluczową 
rolę w tworzeniu jej architektury – social media były 
sercem kampanii, wsparte kampanią tv oraz display. 

Udział budżetowy kanałów digital w kampanii wy-
niósł 47% (TV 53%).

 W ramach części digital podział wyglądał następująco: 
• Social media – 38%,
• Wideo online – 36%,
• Display i search – 26%. 

3. Innowacje 
Innowacja kreatywno-mediowa polegała na dosłow-
nym przełożeniu narzędzia, którym są Instagram 

Stories i jego charakterystyki na inne kanały, których 
specyfika jest zupełnie inna. Zaowocowało to stworze-
niem kampanii, której poszczególne egzekucje imito-
wały format stories i znikały dokładnie po 24 godzi-
nach, bez względu na kanał, na którym się znalazły.

Rezultaty
Cele sprzedażowe zostały znacznie przekroczone: za-
równo liczba osób, które odwiedziły restauracje, jak 
i sprzedaż w okresie trwania kampanii odnotowały 
istotne wzrosty. Odpowiednio było to wzrost od zało-
żonego celu o 3.3 p.p. i 10,9 p.p. 

Ilość pobrań aplikacji podczas trwania kampanii 
przekroczyła zakładany cel aż o 15 p.p.

Rezultatem kampanii był również wzrost postrze-
gania McDonald’s jako „marki dla mnie” wśród osób 
w wieku 16-19 aż o 6 p.p. wyżej niż KPI.

Podsumowanie
Mało jest kampanii, których wszystkie kreacje ciężko po-
kazać po ich zakończeniu bo… po prostu zniknęły po 24 
godzinach. W tej, stworzonej dla McDonald’s, najważniej-
sze było to, żeby mocno zakorzeniła się w świadomości 
najmłodszych użytkowników, budując ich przywiązanie 
do marki i produktów value, w tym 2 for U, jednocześnie 
zwiększając wyniki sprzedażowe. To właśnie udało się 
zrealizować kampanią 2 for U Stories w niespełna 35 dni, 
z kontentem dostępnym 24 godziny na dobę. 

Czas trwania kampanii 
17.10.2018 – 18.11.2018 

https://www.isobar.com/pl/en/work/2foru/


A co gdyby? – OLX piętnuje 
najgorsze zachowania w sieci
Klient: Grupa OLX
Zgłaszający: Grupa OLX
Współzgłaszający: 180heartbeats + Jung v Matt, F25 Production House 
Zespół kreatywny: Marcin Sienkowski, Paulina Rezmer, Michał Wiśniewski, Radosław Smorga,  
Mikołaj Sadowski, Tomasz Dubiel, Gabriel Wołoszyn, Artur Leśniak, Marcin Dworucha,  
Monika Wagner, Stefan Stefański, Maciej Buchwald

Koncepcja kampanii
Jak cała sieć, OLX zmaga się z najgorszymi zachowa-
niami, które wyzwala anonimowość. Odnosząc się do 
nich, chciał dać przykład, sprowokować dialog i edu-
kować, by oczyścić atmosferę. Trafnie odczytał oczeki-
wania użytkowników portalu i odważnie wsparł ziry-
towanych chamstwem w internecie. Kampania stała się 
modelowym wiralem, przebiła do mainstreamu i wpi-
sała w historię polskiej reklamy internetowej.

Cele i wyzwania kampanii
Co trzeci dorosły Polak doświadczył hejtu, wśród naj-
młodszych respondentów co drugi – wynika z badania 
Uniwersytetu SWPS i ARC Rynek i Opinia (marzec 

2019). Zdaniem 85% ankietowanych hejt to poważny 
problem społeczny, jeszcze więcej (87%) uważa, że nale-
ży z nim walczyć. Hejt zarówno online, jak i offline stał 
się codziennością, której towarzyszy poczucie bezsilności 
po stronie tych, którzy chcieliby reagować, ale nie wiedzą 
jak to robić. Również OLX był utożsamiany z chamstwem 
i brakiem biznesowej kultury. Wyzwaniem kampanii było 
opowiedzieć o zjawiskach dotykających społeczność in-
ternetową, mówiąc wprost, że OLX się na to nie zgadza. 
Jednocześnie dać do myślenia, ale zgodnie ze standardami 
komunikacyjnymi przyjętymi przez markę – z humorem, 
dystansem i bez moralizowania. Liczyliśmy, że memowy 
charakter filmów pozwoli odreagować osobom, które nie 
lubią hejtu i skłoni do zmiany tych, którzy w nim uczest-
niczą. Grupą docelową kampanii byli wszyscy Polacy, bo 
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z hejtem spotykają się wszyscy bez względu na płeć czy, 
wiek, a jednocześnie OLX to marka oferująca usługi dla 
każdego, więc zależało nam na masowym dotarciu. Celem 
było, aby każdy film miał minimum 1 tys. udostępnień 
na Facebooku; AVE na poziomie minimum 140 tys. zł   
(bez publikacji płatnych). 

Strategia
Punktem wyjścia była obserwacja autentycznych, często 
bardzo niekulturalnych zachowań użytkowników ser-
wisu OLX, m.in.: spamowanie ogłoszeniodawców, brak 
odpowiedzi na zapytania, nieuzasadnione roszczenia, 
nieuczciwe negocjowanie (na „horom curke”), inwekty-
wy, przekraczanie granic dobrego smaku i podstawowej 
kultury handlowej. Najczęściej autorzy chamskich za-
chowań w sieci czują się bezkarnie, uprzykrzając innym 
użytkownikom doświadczenie korzystania z platformy.

Strategię działań komunikacyjnych oparto na spo-
łecznej regule –  możemy zwiększyć  szansę na speł-
nienie prośby skierowanej do drugiej człowieka, jeśli 
dostarczymy mu jasnego uzasadnienia.

Insight mówiący, że choć czasem zdarza się nam za-
chować niewłaściwie, w głębi duszy nie chcemy sprawiać 
przykrości innym, pozwolił przyjąć kluczową zasadę: 
w egzekucjach nie piętnujemy ludzi tylko złe postawy. 
Założyliśmy też, iż mimo poważnego problemu społecz-
nego, tonality kampanii zostanie oparte o humor, co jest 
bliskie tożsamości marki i wesprze efekt wiralowy.

Znana twarz miała zapewnić rozgłos kampanii, nieść 
ze sobą autorytet i powszechną sympatię. Nie powinna 
jednak odciągnąć uwagi od meritum problemu.  

Kreacja
Formę i treść filmów idealnie dostosowano do specy-
fiki social mediów. Idea kreatywna „A co by było gdy-
by?” odwołała się do poczucia winy niekulturalnych 
użytkowników platformy OLX. Wskazywała na prostą 
zasadę: jeśli nie chcesz czuć się zażenowany własną po-
stawą, to po prostu bądź sobą, no chyba że jesteś cha-
mem – wtedy bądź kimś innym.

Kampania składała się z 7 filmów po ok. 60 sekund, 
każdy dotykał innego problemu: przekleństw, niechluj-
stwa, braku odpowiedzi na zapytania, matactwa, cham-
stwa i cwaniactwa. W każdym bohaterowie odgrywali 
scenki odpowiadając na pytania stawiane przez Janu-
sza Chabiora zaczynające się od słów „A co gdyby...”? 

Spoty są także doskonałym przykładem dostosowa-
nia tradycyjnych zasad opowiadania historii do współ-
czesnych wymagań platform społecznościowych. 
Fabuła wpisana w logikę memu internetowego (po-

wtarzalna, prosta konstrukcja przekazu), szybko prze-
łożyła się na cytowanie i masową produkcję kontentu 
przez użytkowników. Treść historii jest bezpardonowo 
szczera i zabawna. Także oszczędność środków wyra-
zu, casting i format kadru od początku podporządko-
wane były wymaganiom i oczekiwaniom internautów, 
którzy lubią dzielić się humorystycznymi treściami.

Rezultaty
W social mediach kampania osiągnęła niespotykanie 
wysokie wyniki, porównywalne z dużymi kampaniami 
TV. Dotarliśmy do 23,8 mln osób, a szacowany ekwi-
walent mediowy przy wydatkach na media 218,2 tys. zł,  
wyniósł aż 4,66 mln zł (Brand24).
Facebook: 7 filmów łącznie zostało obejrzanych 8,6 mln  
razy, udostępnione były 57 tys. razy i zyskały 355 tys. reak-
cji. Organicznie dotarły do 7,9 mln użytkowników.
Spośród 17 najlepszych postów czerwca 2019 w ka-
tegorii e-commerce aż 7 było opublikowanych przez 
profil OLX Polska. Jeden z postów był 2. najlepszym 
postem całego polskiego Facebooka. OLX Polska za-
jął 1 miejsce pod kątem wskaźnika (INI) zliczającego 
wszystkie aktywności w obrębie fanpage’a w kategorii 
e-commerce (dane panelu FB, czerwiec 2019).
YouTube: 5,2 mln wyświetleń (z tego 50% wyświetleń 
organicznych) do 1,7 miliona UU. Po raz pierwszy 
w historii światowego YouTube spoty jednej marki za-
jęły 5 najwyższych miejsc w rankingu najchętniej oglą-
danych (raport Ads Leaderboard). 
PR: ukazało się 100 publikacji o kampanii, dotarły do 
1,23 mln czytelników. 

Media mix
Kampania odbywała się tylko w sieci, głównie w social 
mediach (Facebook, Instagram, YouTube), co wynikało 
z humorystycznego i memicznego charakteru kampanii, 
dało możliwość szybkiej i emocjonalnej reakcji, dziele-
nia się treściami z innymi, a także wpisało się w tonality 
marki, która komunikuje się z dystansem i humorem.

Publikacja spotów następowała co 2-3 dni, poczy-
nając od 4.06 w serwisie YouTube i Facebook, w tym 
ostatnim na zmianę ze statycznymi obrazami z filmów 
i komentarzem call to action. W całej komunikacji opu-
blikowano 24 posty.

Promocja treści – media własne: umieszczenie fil-
mów na OLX.pl (4 mln obejrzeń), reklama na stro-
nie głównej OLX.pl odsyłająca na YouTube (811 tys. 
UU zasięgu), publikacja filmów na profilu Facebook 
(w tym czasie ok. 730 tys. fanów) i YouTube (w tym 
czasie ok. 18 tys. subskrybentów).

Kampania odbywała się tylko w sieci, głównie w social mediach,  
co wynikało z humorystycznego i memicznego charakteru kampanii.
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Daj się połączyć
Klient: Grupa Maspex Wadowice
Produkt/Marka: Tymbark
Zgłaszający: Brainbox
Współzgłaszający: Maspex, Starcom
Zespół kreatywny: Julia Chowaniec, Karolina Gruca, Karolina Wolska, Barbara Dzierań, Jacek Bielarz,  
Karolina Zagórska, Maciej Witalis, Anna Gębczyk, Sebastian Herzyk, Łukasz Wala, Aleksandra Rudzińska,  
Krystyna Rybicka, Jacek Staszak, Aleksandra Mazurkiewicz

Koncepcja kampanii
Kampania została oparta o nowatorską ideę przenie-
sienia Kapsla Tymbarku na ekrany telefonów komór-
kowych. Aplikacja wykorzystała Big Data i mechanizm 
sczytywania danych z prawdziwych kapsli, dzięki cze-
mu osoby z grupy docelowej otrzymywały spersonali-
zowaną wiadomość od ulubionego influencera. 

Przekaz marki tym samym przełamał barierę do-
tarcia do pokolenia odpornego na klasyczny przekaz 
reklamowy.

Cele i wyzwania kampanii
1.  W segmencie napojów on-the-go Tymbark walczy 

z m.in. z Hortex czy Frugo, ale też z wielkimi gra-
czami z kategorii napojów gazowanych (m.in. Coca- 
Cola i Pepsi). Nową konkurencją są koncerny piwne 
z piwami bezalkoholowymi i radlerami.

2.  By wybić się na tle konkurencji i utrzymać wyniki 
sprzedażowe, zdecydowaliśmy się na nowoczesną 
aplikację webową. Kluczowe było także wykorzysta-
nie wieloletniego brand assetu – Kapsla.

3.  Grupę docelową marki są młodzi ludzie 13-24. To 
grupa, która celowo chce pozostać poza głównymi 
nośnikami reklamowymi. W internecie w większości 
korzysta z adblocków, wpisuje się w zjawisko ad-
blindness.

Potrzebę bliskości i przynależności realizuje dzięki 
social mediom i komunikatorom. Influencerzy są dla 
nich bardziej autentyczni niż telewizyjni celebryci.

Cele: 
1.  Zaangażowanie grupy docelowej. Maksymalizacja 

liczby wideopołączeń. KPI: 500 tys. 
2.  Zwiększenie czasu kontaktu z marką. KPI: osią-

gnięcie średniego czasu trwania sesji minimum 70 
sekund. 

Digital Experience
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3.  Wzmocnienie skojarzenia, że Tymbark zacieśnia re-
lacje międzyludzkie KPI: minimum 10% share’ów vs 
wideopołączenia.

Strategia
1.  Insight konsumencki „Telefon i ogólnie internet to 

miejsce, gdzie spędza się najwięcej czasu – tam sharuje-
my to, co nas kręci, zaskakuje, o czym się mówi, tam się 
ludzi generalnie poznaje i gada”. Stwierdziliśmy więc, że 
jeśli marka nie będzie częścią tych „rozmów”, to nie ma 
wielkich szans na komercyjny sukces.

2.  Kampania musiała sprawić, że produkt będzie po-
nadstandardowy i wpisany w styl życia grupy doce-
lowej. Wiedzieliśmy, że ma ona naturalny kontakt 
z marką poprzez popularnego Kapsla, który od lat 
jest nośnikiem pozytywnych emocji. 

3.  Główna big idea: „Daj się połączyć”. Przenieśliśmy 
intuicyjne zachowania konsumenckie dotyczące 
Kapsla, czyli dzielenia się pozytywnym hasłem z bli-
skimi, a także naturalnej potrzeby kontaktu w zgod-
ny z trendami, nowoczesny świat mobile’u. 

Sposób realizacji
1. Kreacja 
Na potrzeby akcji przygotowana została aplikacja 
webowa (bez instalacji) opierająca się na możliwości 
rozpoznania tekstu spod Kapsla. Wykorzystaliśmy ze-
brane dane z Facebooka zalogowanego użytkownika, 
a także informacje lokalizacyjne i kalendarzowe.

Te dane posłużyły później do wygenerowania wideo-
rozmowy. Aby spotęgować wrażenie realności, interfejs 
graficzny symulował ekran dzwoniącego telefonu. 

Po odebraniu takiego połączenia rozmowę przepro-
wadzał znany influencer, który zaczynając od imienia 
rozmówcy wymieniał później m.in. porę dnia, miasto 
użytkownik, mówił co właśnie robi, odczytywał mu 
zeskanowane hasło oraz zachęcał do share’owania. 

Rozmowa ta była totalnym zaskoczeniem, bo od po-
czątku do końca sprawiała wrażenie bycia „na żywo” 
z influencerem.

2. Media mix 
Kampania była realizowana tylko w kanałach online.
• Wideo online – 12%
• Performance – 36%
• Social media – 52%

Facebook, Instagram, YouTube zapewniły szerokie 
dotarcie, Snapchat dołączył młodszą grupę użytkow-
ników, a emisja w Messengerze pozwoliła nawiązać do 
promowanego kontekstu rozmowy z influencerem. 

Równoległe działania w kanałach Google: GDN oraz 
Search wspierały generowanie konwersji. Kampanię 
targetowaliśmy w oparciu o dane demograficzne, beha-
wioralne oraz po słowach kluczowych dopasowanych 
do akcji (SEM). Remarketing pozwolił zmaksymalizo-
wać zaangażowanie grupy docelowej do naszej akcji.

Istotne były też kanały własne influencerów. Dobór 
opierał się na ich popularności oraz wartościach zbież-
nych z wartościami marki.

Media własne: aplikacja, fanpage marki Tymbark, 
grupa na Facebooku (Kapsle Tymbarku), chatbot Tym-
bark na Messengerze, komunikacja na opakowaniu.

3. Innowacje 
Technologia OCR (optycznego rozpoznawania zna-
ków), czyli możliwość rozpoznania tekstu spod kap-
sla. Algorytm przetwarzający dane z Facebooka (imię, 
płeć, polubienia profili), dane lokalizacyjne i dane ka-
lendarzowe (pora dnia, dzień, miesiąc). 

Dzięki zebranej ogromnej ilości danych mogliśmy 
stworzyć 560 mln unikalnych wideorozmów, bo tyle było 
możliwych kombinacji wszystkich zebranych danych.

Aplikację przygotowaliśmy w technologii Progressi-
ve Web App, aby ułatwić użytkownikowi jego doświad-
czenie z akcją, m.in. otrzymywanie notyfikacji typu 
push czy otwieranie strony z ikony zapisanej na pulpi-
cie urządzenia bez konieczności instalowania aplikacji.

Rezultaty
Cel 1: Zrealizowano 539 430 wideopołączeń – realiza-
cja 108% celu. 

Jest to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę liczbę 
kroków koniecznych do odbycia rozmowy. Potwierdza 
to również zasadność zaangażowania i odpowiednio 
dobranych do grupy docelowej influencerów oraz ka-
nałów mediowych wspierających akcję.
Cel 2: Średni czas trwania sesji wyniósł 89 sekund – 
realizacja 127% celu. 
Był to wynik zarówno wyższy dla naszych poprzednich akcji 
kierowanych do młodych, jak również wyższy w stosunku 
do średniej długości wideopołączenia z influencerem.
Cel 3: Zrealizowano 100 307 share’ów wideopołączenia 
z influencerem, co stanowi 201% realizacji celu oraz 
20% z liczby wideopołączeń (określonej w celu 1). 

Dwukrotnie więcej niż zakładaliśmy osób z grupy 
docelowej chciało przekazać bliskiej osobie hasełko 
spod Kapsla wraz z wiadomością od influencera.

Podsumowanie
Kampanię oparliśmy o ideę przeniesienia Kapsla Tym-
barku do online’u. 

Wykorzystaliśmy technologię Big Data i sczytywanie 
danych z kapsli, by użytkownicy otrzymali spersonali-
zowaną wiadomość od ulubionego influencera. 

Zaskoczyliśmy grupę docelową wykorzystując dane 
zalogowanego na Facebooku użytkownika i informacje 
lokalizacyjne. To wzmocniło więź między nią a influ-
encerami, czyli w konsekwencji marką.

Osiągnęliśmy wszystkie założone cele, a przede wszyst-
kim udowodniliśmy, że odporna na tradycyjne reklamy 
grupa docelowa jest zainteresowana takimi komunikata-
mi marki, które natywnie wpisują się w jej styl życia. w
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Kampanie, które wykorzystują gry lub e-sport w komunikacji 
skierowanej do graczy. Doceniamy dopasowanie przekazu  
do grupy docelowej, umiejętność wykorzystania gier  
i e-sportu w niestandardowy sposób, a także precyzyjność, 
poprawność metodologiczną danych oraz istotność 
biznesową efektów.

Games & eSport
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Ekstraklasa Games (złoto)

Monte Snack Team (brąz)

„5 męskich rzeczy, które możesz zrobić 
podczas przerwy” (wyróżnienie)

Sponsor kategorii

http://www.fantasyexpo.pl/


Ekstraklasa Games
Klient: Ekstraklasa SA
Zgłaszający: Lagardere Sports Poland
Współzgłaszający: Gameset
Zespół kreatywny: Grzegorz Łagowski, Grzegorz Stańczuk, Marcin Mikucki, Tomasz Rożenek, Piotr Bombol,  
Łukasz Turkowski

Koncepcja kampanii
Ekstraklasa Games to pierwszy w historii ogólnokrajo-
wy turniej e-sportowy realizowany jako kampania re-
klamowa. Naturalnie połączyliśmy sport i gaming pod 
egidą największej ligi piłkarskiej w Polsce i w ten sposób 
dotarliśmy do tysięcy przedstawicieli grupy docelowej.

Cele i wyzwania kampanii
Celem kampanii było dotarcie z marką Ekstraklasy do 
młodego pokolenia, które coraz mniej interesuje się 
tradycyjną piłką nożną. Wskaźnikami sukcesu było 
zaangażowanie oraz zasięg i profil demograficzny od-
biorców objętych komunikacją. Celem było też zaan-
gażowanie wszystkich klubów Ekstraklasy.

Sport tradycyjny musi walczyć o zainteresowanie 
młodych osób. Średni wiek widza sportu tradycyjnego 
wzrasta dynamicznie. Obecnie ok. połowa widzów tele-
wizyjnych Ekstraklasy ma ponad 45 lat, a osoby poniżej 
24 lat stanowią mniejszość. Młodzi ludzie wybierają mię-

dzy coraz większą liczbą alternatywnych rozrywek i form 
spędzania czasu wolnego. Jednym z kluczowych trendów 
wśród młodych osób jest dynamicznie rozwijające się 
zjawisko e-sportu. Zyskuje szczególnie kosztem ogląda-
nia sportu tradycyjnego, ponieważ dostarcza analogiczne 
wartości (emocje, rozrywka, kibicowanie). Uznaliśmy, że 
powinniśmy bazować na podobieństwach i dotrzeć do 
społeczności młodych osób z wartościową propozycją, by 
zacząć mówić ich językiem i pokazać, że może być inno-
wacyjna i ciekawa dla zdigitalizowanego pokolenia. 

Strategia
Zależało nam głównie na dotarciu do młodych fanów 
piłki nożnej zainteresowanych e-sportem i gamingiem 
w sposób autentyczny i ciekawy.

Pomimo że FIFA to naturalna gra dla Ekstraklasy jako 
wirtualny symulator gry w piłkę nożną, jednak wyzwa-
niem było, że e-sport w grę FIFA w Polsce wcześniej nie 
istniał. Poprzez organizację Ekstraklasa Games musieli-
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śmy zacząć tworzyć ekosystem do 
niej. Wyzwaniem było wywołanie 
wśród graczy konkretnego rodza-
ju zaangażowanie, czyli rejestrację 
do turnieju (czego wcześniej nigdy 
nie robili). Dlatego nawiązaliśmy 
ścisłą współpracę z wydawcą gry 
FIFA – EA Sports. Udało nam się 
doprowadzić do sytuacji, w której 
turniej Ekstraklasa Games został 
jedynym polskim turniejem da-
jącym możliwość kwalifikacji do 
Mistrzostw Świata w FIFA 19. Ta 
informacja od razu  spowodowała bardzo duże zainte-
resowanie ze strony najlepszych polskich graczy FIFA 
oraz była ważnym elementem pozycjonowania turnieju.

Sposób realizacji
Stworzyliśmy inicjatywę Ekstraklasa Games, która sta-
la się subbrandem Ekstraklasy dedykowanym młodym 
fanom piłki nożnej. Zaprojektowaliśmy logo oraz całą 
identyfikację. Ekstraklasa Games zyskała także własny 
głos i styl komunikacji, dopasowany do fanów e-spor-
tu. Zadbaliśmy o najlepszą możliwą oprawę, która może 
rywalizować z oprawą rozgrywek piłkarskich, włącznie 
z zespołem prowadzących, ekspertami i komentatorami. 

Komunikacja turnieju rozchodziła się naturalnie 
poprzez wszystkich partnerów, m.in. wszystkie klu-
by Ekstraklasy czy EA Sports, a każdy z nich doda-
wał właściwego charakteru. Dzięki temu dotarliśmy 
do szerokiej rozproszonej grupy w takim sposób, 
jaki jest najbardziej dopasowany do nich (Legia 
Warszawa do kibiców Legii, Wisła Kraków do kibi-
ców Wisły itd.). 

Turniej był komunikowany w kanałach wybranych 
influencerów piłki nożnej i gry FIFA, których zaanga-
żowaliśmy do wzięcia udziału w kwalifikacjach i rela-
cjonowania przeżyć w ich kanałach social mediowych. 
Wiedzieliśmy, że kluczowa w dotarciu do młodych 
kibiców będzie współpraca z 16 klubami Ekstraklasy 
i wykorzystanie ich social mediów. Zrealizowaliśmy 
strategię crosspostingu z live stream wszystkich me-
czów finałowych – dzięki temu posty live na Facebo-
oku wyświetlały się w sposób naturalny oddzielnie na 
stronach facebookowych wszystkich klubów w tym 
samym czasie. To pozwoliło nam uzyskać efekt skali 
i zaangażować społeczność młodych kibiców konkret-
nych klubów.

Pojęliśmy też współpracę z jednym z partnerów 
kampanii (Media Expert), w ramach której wspólnie 
z wydawcą gry i partnerem stworzyliśmy dwa spoty 
radiowe wykorzystujące głosy komentatorów znanych 
z gry FIFA 19. 
1.  Wykorzystaliśmy metodę content seeding w maksy-

malnej skali: livestreamy i inne treści wideo trafiały 
do fanów poprzez kanały Ekstraklasy, EA Sports, 
Polsat Games, ESL Polska oraz 16 klubów jednocze-

śnie. Zadbaliśmy o to, żeby żaden potencjalny fan 
nie został pominięty.

2.  Zaprogramowaliśmy bota na Twitch, który dla osób 
oglądających transmisję live oferował dynamiczny 
rabat na zamówienie jedzenia u partnera KFC: im 
dłużej oglądasz, tym większy masz rabat.

3.  Stworzyliśmy innowacyjną formułę turnieju FIFA. 
Pomimo że FIFA to gra indywidualna, to udało się 
stworzyć ducha drużynowości.

4.  Przełamaliśmy barierę postrzegania e-sportu jako 
rozrywki w internecie, wychodząc z pierwszą tak 
dużą realizacją do polskiej telewizji.

Rezultaty
1.  Zorganizowaliśmy największy w historii turniej 

FIFA w Polsce: ponad 17 tys. rejestracji! Strona 
Ekstraklasa Games zanotowała 860 000 wyświetleń 
w pierwszym miesiącu.

2.  Dotarliśmy do naszej grupy docelowej młodych ki-
biców piłki nożnej (załączony wykres).

3.  Wygenerowaliśmy masową oglądalność na pozio-
mie ponad 1,72 mln w TV i w internecie dla całego 
turnieju oraz prawie 85 000 godzin watchtime (tyl-
ko internet). Oznaczało to ekwiwalent reklamowy 
o wartości 1,6 mln zł (za: PRESS-SERVICE Moni-
toring Mediów)

4.  96% uczestników kwalifikacji oceniło projekt po-
zytywnie, a 91% zadeklarowało chęć uczestnic-
twa w kolejnej edycji. Nasz turniej e-sportowy nie 
dotarł do typowej społeczności e-sportowej (45% 
graczy interesuje się e-sportem), tylko do jeszcze 
innej do tej pory rzadko osiąganej w Polsce spo-
łeczności: młodych fanów piłki nożnej (92%) i gry 
FIFA (87%)*.

5.  Dzięki Ekstraklasa Games gracze FIFA, którzy za-
zwyczaj nie grają polskimi drużynami (zaledwie 
11% graczy zadeklarowało granie polskimi drużyna-
mi na co dzień) i nie chodzą na mecze Ekstraklasy 
piłkarskiej (zaledwie 33%), mieli możliwość spraw-
dzenia i przywiązania się do drużyny ze swojego re-
gionu (przybliżenie do marki Ekstraklasy i klubów 
Ekstraklasy)*.

*Źródło: dedykowane badanie Kantar Polska. 

https://www.facebook.com/Ekstraklasa.org/videos/vb.1528490317368758/332598821011070/?type=2&theater


Największym sukcesem tegorocznej 
kampanii Monte Snack Team jest 

liczba zgłoszeń.

Monte Snack Team
Klient: Zott (Monte)
Produkt/Marka: Monte
Zgłaszający: GoldenSubmarine
Współzgłaszający: GetHero, Carat Polska
Zespół kreatywny: Michał Adamczyk, Piotr Stasiak, Marta Ulman, Aleksandra Bielecka, Marta Mróz,  
Ada Skowronek, Krzesimir Ostrowski, Marcin Konopka, Marcin Jagodziński, Krzysztof Flis, Krystian Wojtkowski

Koncepcja kampanii
W jaki sposób dotrzeć do młodej, lecz bardzo zróżni-
cowanej grupy docelowej? Jak drugi rok z rzędu zre-
alizować kampanię, aby – wprowadzając ją na nowy 
poziom – dotrzeć do jeszcze większej liczby użytkow-
ników z atrakcyjnym i adekwatnym przekazem? Jak 
zbudować oraz wzmocnić przy tym świadomość sa-
mego produktu?

Monte Snack jest jednym z najpopularniejszych ba-
tonów mlecznych w Polsce (wg badań GfK). W 2018 
roku Monte Snack zaczęło adresować swoje działa-
nia do młodszych konsumentów, których łączy silne, 

wspólne zainteresowanie – gaming, do którego ideal-
nie pasuje produkt. 

Pierwsza kampania skierowana do środowiska 
gamerów w 2018 roku okazała się dużym sukce-
sem (liczba zaangażowanych uczestników, wzrost 
świadomości marki oraz chęci zakupowej), dlatego 
w tym roku kontynuowaliśmy działania. Postano-
wiliśmy jednak wprowadzić kampanię na nowy 
poziom – dotrzeć z atrakcyjnym i wiarygodnym 
przekazem do większej liczby odbiorców, zaangażo-
wać jeszcze więcej użytkowników, uatrakcyjnić całą 
aktywację, zachęcić konsumentów, by jeszcze głębiej 
weszli w świat marki, a ich doświadczenie było bar-
dziej wartościowe.

Cele i strategia kampanii
Naszym celem było zbudowanie świadomość 
Monte Snacka wśród grupy celowej oraz zachęcenie 
użytkowników do wejścia w świat marki i przeżycia 
unikalnego doświadczenia. Dlatego do kampanii 
zaprosiliśmy 25 gamerów, a 4 z nich (reZi, Gimper, 
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Manadzio, Agu) stało się ambasadorami kampanii. 
To oni, razem z bohaterem – personifikowanym ba-
tonem Monte Snack, którego użytkownicy znają już 
z kampanii z 2018 roku – stali się głównymi posta-
ciami, budującymi spójność przekazu.

Pokazaliśmy Monte Snacka jako doskonałą prze-
kąskę w przerwie gry, kiedy to gamerzy używają 
hasła skrótu BRB – Be Right Back – który stał się 
hasłem kampanii. Ponieważ użytkownicy grają 
w różne gry, a nam zależało na tym, żeby być jak 
najbardziej wiarygodnym i jak najbliżej graczy, 
stworzyliśmy kilkadziesiąt personalizowanych 
kreacji, dopasowanych do konkretnych tytułów 
gier, wykorzystujących insighterską wiedzę czy 
zwroty, które potem były w odpowiedni sposób 
targetowane.

Aktywację oparliśmy na dwóch popularnych grach  
– „Fortnite” i „Rocket League” – tak, żeby z jednej stro-
ny wzmacniać pozycję marki w środowisku gamer-
skim (ekspert, który zna gry), a z drugiej – przyciągnąć 
użytkowników.

Sposób realizacji
Zadaniem użytkowników było za pomocą prostego kre-
atora graficznego działającego na zasadzie dodawania go-
towych elementów zaprojektować logotyp – herb swojego 
teamu w gamerskim stylu. Po dodaniu zgłoszenia uczest-
nik mógł wybrać Ambasadora, w którego teamie chce 
zagrać w wybraną grę. Dzięki temu każdy mógł zagrać 
online ze swoim idolem – jednym z naszych ambasado-
rów. To unikalne doświadczenie, które bez Monte Snacka 
nie byłoby możliwe, a które jest marzeniem wielu graczy. 

Rezultaty
Największym sukcesem kampanii Monte Snack Team jest 
liczba zgłoszeń – udało nam się wygenerować ich ponad 
30 000, czyli 10 razy więcej niż w roku poprzednim. Użyt-
kownicy spędzali na stronie średnio 2 minuty, co ozna-
cza, że aktywacja i samo doświadczenie przygotowane 
dla nich przez Monte było atrakcyjne i wciągające. Sama 
aktywacji wygenerowała kilkaset reakcji i komentarzy 
użytkowników w mediach społecznościowych.

https://www.teamsnack.pl
https://www.youtube.com/watch?v=wPCjYdLuE3k&list=PL18C8380F4A2D76FF


„5 męskich rzeczy,  
które możesz zrobić  
podczas przerwy”
Klient: Procter & Gamble
Produkt/Marka: Old Spice
Zgłaszający: MediaCom
Współzgłaszający: Fantasyexpo
Zespół kreatywny: Nikolai Holst-Hartwig, Mateusz Krawczyk, Natalia Konarzewska, Kamil Górecki,  
Bartłomiej Tybor, Adrian Zieliński, Bartosz Smoleń

Koncepcja kampanii
Poprzez zaangażowanie konsumentów chcieliśmy 
sprawić, żeby zaczęli myśleć o produktach w na-
szej kategorii i świątecznym zestawie Old Spice jako 
pomyśle na prezent. Szukając niestandardowych, 
innowacyjnych i angażujących form przekazu, po-
stanowiliśmy wykorzystać gaming i influencerów ga-
mingowych. 

Cele i wyzwania kampanii
Cele: przekonanie młodych mężczyzn w wieku 15-24, 
zainteresowanych grami wideo, że Old Spice jest bran-
dem dla nich. Marce zależało na stworzeniu autentycz-
nego wizerunku oraz głębokim osadzeniu konteksto-
wym w świecie e-sportu.

Wyzwania: spośród wszystkich grup wieku/płci 
w Polsce to grupa najmniej zaangażowana w zakup 
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kosmetyków. Rynek jest bardzo rozdrobniony i kon-
kurencyjny z wieloma głównymi aktywnymi graczami, 
którzy podejmują globalne, duże projekty marketin-
gowe. Wszyscy konkurenci z TOP 5 chcą budować się 
poprzez komunikacje właśnie do tej najmłodszej grupy 
konsumentów (dedykowanymi aktywacjami).

Strategia
Przygotowanie strategii kampanii opierało się na zro-
zumieniu dwóch głównych insightów: 
1.  Gamerzy/influencerzy są dla młodych konsumen-

tów bardziej skutecznym doradcą niż przyjaciele/
rodzina. Młodzi mężczyźni interesują się gamin-
giem i tym, co gamerzy mają im do powiedzenia. 
Dlatego wybraliśmy właśnie ich, żeby móc przebić 
się do świadomości konsumentów z kategorią, któ-
ra na co dzień mało ich interesuje.

2.  Młodzi mężczyźni często nie dokonują jeszcze 
sami zakupów, dlatego chcieliśmy pokazać im, że 
Old Spice jest brandem, który rozumie ich potrze-
by, dając dodatkową wartość w obszarze, w którym 
czują się najbardziej swobodnie. 

Idealnym okresem do przeprowadzenia kampanii był 
okres przedświąteczny – aż 77% Polaków sporządza 
listy prezentowe, a kosmetyki są jedną z TOP kategorii. 

Sposób realizacji
1. Kreacja 
Stworzyliśmy unikalny spot „5 męskich rzeczy, które 
możesz zrobić podczas przerwy” pojawiający się po-
między kolejnymi rozgrywkami w świecie gry „League 
of Legends”.

Widz otrzymał innowacyjny element w platformie 
Twitch – powrót do studia komentatorskiego w czasie 
przerwy na reklamy – coś, czego wcześniej nie widział. 
Gracz, który chwilę wcześniej śledził poczynania dru-
żyn, miał wrażenie, że w naturalny sposób powraca do 
studia poprzez pojawienie się znanego mu komentato-
ra oraz obrandowanej przestrzeni – takiej samej, któ-
rą widział w trakcie trwania relacji na żywo. W spo-
cie pojawił się również niespodziewany gość – Piotr 
„Izak” Skowyrski (znany polski komentator e-spor-
towy). Dzięki Old Spice gracze mieli szansę zobaczyć 
go w kontekście innej gry, której na co dzień nie ko-
mentuje. Dodatkowo, zaprosiliśmy graczy do zagrania 
w specjalnie przygotowaną grę komputerową online, 
pozwalając na jeszcze lepsze zanurzenie się w świat ga-
mingu wykreowany na potrzeby kampanii.

Komunikat był wspierany w social mediach, a widząc 
duże zaangażowanie wśród graczy, stworzyliśmy konkurs 
na memy z wykorzystaniem charakterystycznych ele-
mentów marki, dzięki czemu zaangażowanie w kampanię 
miało naturalny wydźwięk, a influencerzy sami chętnie 
dzielili się pracami graczy w swoich social mediach.

Jako dodatkowy benefit dla graczy Old Spice przygoto-
wał specjalny zestaw świąteczny dostępny w drogeriach. 

2. Media mix  
Skupiliśmy się na działaniu w obszarze digitalu – social 
media i online wideo – czyli najlepszych kanałów do-
tarcia do młodej grupy. Podział budżetu z naciskiem na 
wideo wynikał z głównego przekazu (spot „5 męskich 
rzeczy”). Social media stanowiły mniejsze, ale równie 
ważne narzędzie (non-video) do komunikowania kreacji 
z influncerami w grupie celowej. Natomiast na kanale 
YouTube marka komunikowała spot „5 męskich rzeczy”. 

Wykorzystaliśmy także autorską grę komputerową Old Spi-
ce (Youland), w której gracz mógł zostać bohaterem w świecie 
wykreowanym na wzór komunikacji marki Old Spice. 

3. Innowacje 
Rozgrywki e-sportowe coraz bardziej przypominają świat 
profesjonalnego sportu. Patrząc na zawody piłki nożnej, 
w przerwie meczu zazwyczaj jest element w postaci powro-
tu do studia komentatorskiego. Dla widzów to przyjemny 
przerywnik zamiast tradycyjnych reklam. Zauważyliśmy, że 
w trakcie rozgrywek na Twitchu tego studia nie ma. W mo-
mencie, kiedy następuje przerwa między poziomami, po-
jawia się seria spotów. Czy nie byłoby fajnie, aby w trakcie 
streamu zamiast reklamy pojawił się znany komentator ze 
swoim studiem? I dokładnie to dostali wszyscy oglądający 
transmisję. W momencie ładowania kolejnego poziomu, 
kiedy zazwyczaj pojawia się przerwa reklamowa, wszyscy 
wrócili do studia. W ten sposób widz otrzymał innowacyj-
ny element w platformie Twitch – powrót do studia w cza-
sie przerwy na reklamy – coś, czego wcześniej nie widział. 
Gracz, który śledził poczynania drużyn, miał wrażenie, że 
w naturalny sposób powraca do studia poprzez pojawienie 
się znanego komentatora i obrandowanej przestrzeni.

Rezultaty
Projekt spotkał się z wyjątkowo pozytywnym odbiorem 
w środowisku graczy oraz przede wszystkim kampania 
została doceniona i nagrodzona przez najważniejszych 
w kampanii odbiorców zainteresowanych gamingiem. 
W ramach prestiżowego plebiscytu w kategorii kampania 
roku, gracze przyznali nam Polish Esport Awards 2018. 
Marka konkurowała ze światowymi brandami, które 
pierwsze kroki w e-sporcie mają już dawno ze sobą. 

Poprzez zaangażowanie w wydarzenia w świecie 
e-sportu oraz wykorzystanie języka gamingu Old Spice 
był w swoim przekazie autentyczny. Projekt był sha-
re’owany oraz szeroko komentowany w social mediach. 
W okresie kampanii zasięg social media zwiększył się 
o 724% vs ten sam okres rok wcześniej. Liczba like’ów 
zwiększyła się o 921%, komentarzy o 748% przy licz-
bie wyników większej o tylko 146%. Konkurs na memy 
cieszył się bardzo wysokim zaangażowaniem. 

Dzięki innowacyjnemu podejściu marka Old Spice 
zostawiła po sobie świetne pierwsze wrażenie. 

Czas trwania kampanii 
02.10.2018 – 31.12.2018 w
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Rozwiązania, produkty oraz technologie wykraczające poza 
powszechnie stosowane w Polsce modele działań w digital 
marketingu. Doceniamy nie tylko innowacyjność realizacji, 
ale także dopasowanie do strategii działań online i realizację 
założonych dla niej celów.
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Sponsor kategorii

Huawei Facing Emotions (srebro)

2 for U Fajnie Się Składa (brąz)

Asystent głosowy TOK FM – innowacyjny 
kanał dostępu do treści audio (brąz)

Cost per ROPO, czyli nowe podejście  
do działań digital (brąz)

Nowy CLA. Twoje zasady, Twoja gra. (brąz)

https://www.orange.pl


Huawei Facing Emotions
Klient: Huawei
Produkt/Marka: Huawei Mate 20 Pro
Zgłaszający: Digitas
Zespół kreatywny: Patrycja Lukjanow, Kamil Majewski, Szymon Pepliński, Dorota Pakuła vel Rutka, Quentin 
Carenzo, Katarzyna Strachota, Joanna Carbol, Izabella Rekowska, Mariusz Czepiec, Marta Gierej, Ewelina Głocka, 
Milena Orłowska, Kamil Sikorski, Matej Podobnik

Koncepcja kampanii
„Huawei, czyli jak być najlepszym”
Każda kolejna edycja serii Mate Huawei nastawiona 
była na wprowadzenie na rynek telefonu z najlepszą 
możliwą specyfikacją techniczną. Seria Mate 20 Pro 
postawiła na najsilniejszy procesor AI w historii.

Cele i wyzwania kampanii
„Co dla konsumenta znaczy AI?”
Problemem takiego pozycjonowania było to, że telefon 
wzbudzał entuzjazm, zainteresowanie bardziej w wą-
skiej grupie, geeków, pasjonatów technicznych nowi-
nek, podczas gdy wchodząc w kategorię smartfonów 
premium (cena powyżej 2000 zł) musieliśmy zaintere-
sować nim szerszą grupę.

Do tego „najsilniejsze AI” nie kojarzyło się ludziom 
z żadnym konkretnym benefitem, nie wywoływało 
żadnych emocji, co było problemem dla całej mar-
ki Huawei, gdzie ludzie wiedzieli już, że smartfony są 

dobrej jakości, ale brakowało emocjonalnego związku 
z marką (który często uzasadnia wyższą cenę). 

W tym przypadku konieczne stało się pokazanie, jak 
najsilniejsze AI działa w praktyce,  tak żeby nie zostało 
to tylko pustym stwierdzeniem.

Jeśli chodzi o grupę docelową, chcieliśmy dotrzeć 
do ludzi z miast (z odpowiednią siłą nabywczą). Ludzi 
którzy mają pieniądze, ale mimo wszystko są wrażliwi 
na problemy otaczającego ich świata. Na to, w jakim 
kierunku zmierza nasza planeta, na wyrównywanie 
szans, na ludzi, którzy z jakichś powodów mogą czuć 
się pokrzywdzeni bądź wykluczeni.

Strategia
„AI w służbie człowiekowi”
Razem z Huawei zaczęliśmy więc szukać obszarów, 
grup ludzi, gdzie możemy realnie pomóc, gdzie razem 
z nowoczesną technologią moglibyśmy zrobić coś do-
brego i powiedzieć o tym szerzej światu, tak żeby udo-
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Skoro telefon „widzi” więcej, to może 
pomóc osobom z wadami wzroku lepiej 
„widzieć” otaczający ich świat.

wodnić, że AI (nawet ten zamknię-
ty w telefonie) może sprawić, że 
życie ludzi stanie się lepsze.

Rozwiązania AI w telefonie to 
jeszcze lepsza obróbka obrazu 
w aparacie (co przekłada się na lep-
sze zdjęcia), ale nie tylko. Te rozwią-
zania sprawiają, że telefon „widzi” 
więcej, potrafi rozpoznać i zin-
terpretować to, czego czasami na 
pierwszy rzut oka nie widać. Potrafi 
każdy obraz opisać za pomocą algo-
rytmów, bezbłędnie rozpoznać niu-
anse tego, co widać w obiektywie.

Bazując na tym, myśleliśmy, jak 
można to wykorzystać. I tak po-
wstał pomysł na to, że skoro tele-
fon, „widzi” więcej, to może pomóc osobom z wadami 
wzroku lepiej „widzieć” otaczający ich świat. 

Idąc w tym kierunku, powstał rewolucyjny pomysł: 
osoby niewidzące coraz lepiej radzą sobie z otaczającym 
je światem, są coraz bardziej samodzielne! Zakładają 
rodziny, chcą się wyprowadzić z domu. Na poziomie 
racjonalnym jest już dla nich wiele ułatwień: jak czytać 
etykiety produktów, mogą nawet (co dla osoby widzącej 
jest „czarną magią”) dokonywać zakupów w internecie. 

Ale tego, czego do tej pory nie mogli „zobaczyć”, to 
jak ich działania wpływają na innych, jakie emocje wy-
wołują. Jak na stwierdzenie że „chcę się wyprowadzić” 
zareaguje rodzic? Radością czy może smutkiem? 

Sposób realizacji 
„Huawei Facing Emotions”
Tak zaczął się projekt „Facing Emotions”. Postanowi-
liśmy, że całość przyjmie formę specjalnej aplikacji, 
która działać będzie na nowym telefonie Huawei i ko-
rzystać z jego mocy obliczeniowej, co da przyczynek do 
szerokiej rozmowy na temat możliwości AI w mediach 
społecznościowych.

Na potrzeby aplikacji nauczyliśmy AI rozpoznawać 
emocje na twarzy człowieka i tłumaczyć je na prosty 
język dźwięków, pozwalając tym samym niewidomym 
widzieć emocje na twarzy swojego rozmówcy.

Do aplikacji wybraliśmy 7 uniwersalnych emocji: 
szczęście, smutek, strach, pogarda, gniew, niesmak – tak 
żeby projekt działał w różnych kręgach kulturowych.

Samą aplikację zaprojektowaliśmy przy współ-
udziale osób niewidomych, aby jak najlepiej odpo-
wiadała ich potrzebom. Potem stworzyliśmy 7 pro-
stych dźwięków, które miały odwzorować określone 
emocje. Dźwięki zostały stworzone razem z Toma-
szem Bielińskim – polskim niewidomym kompozy-
torem. Musiały być one proste, intuicyjne i nieprze-
szkadzające w naturalnej konwersacji.

Stworzyliśmy też krótki film dokumentalny do 
umieszczenia w internecie razem z całym zestawem 
materiałów na potrzeby Facebooka i Instagrama, 

gdzie pokazaliśmy, jak trójka niewidomych z różnych 
części świata korzysta z aplikacji. Film pokazywał 
trzy wzruszające historie tych osób, ich relacji z naj-
bliższymi i tego, jak reagują, „słysząc” emocje swoich 
najbliższych. Film został zlokalizowany na 20 rynkach 
i każdy rynek mógł też promować całość materiałami 
stworzonymi do mediów społecznościowych.

Rezultaty
„Emocje ponad specyfikacje”

Po 10 tygodniach kampania wygenerowała ponad 
340 milionów impresji w mediach, co można przeli-
czyć na ponad 1 milion dolarów w earned media, prze-
kraczając założone cele o ponad 10%!

PR-owo wygenerowaliśmy w tym czasie 1224 
wzmianki; największą liczbę w Polsce (553), w dalszej 
kolejności w Grecji (123) i Turcji (58).

Podsumowanie
W pełni udało się osiągnąć zamierzone cele. Pod egidą no-
wego modelu Huawei Mate20 Pro nie tylko wzbudziliśmy 
szeroką dyskusję, jak AI może zmienić nasze życie na lep-
sze (odczarowując ten temat, który do tej pory był całko-
wicie obcy większości konsumentów), ale też wywołaliśmy 
prawdziwe emocje wokół marki Huawei, która udowodni-
ła, że nie tylko dostarcza najlepszy technicznie sprzęt, ale 
robi to po to, żeby życie ludzi było naprawdę lepsze! 

To, w połączeniu z regularną kampanią dla modelu 
Huawei Mate 20 Pro (również podkreślającą moc AI) 
pozwoliło po raz kolejny osiągnąć międzynarodowy 
sukces rynkowy tego modelu.

https://www.youtube.com/watch?v=wbixleGpMf0


2 for U Fajnie Się Składa 
Klient:  McDonald’s
Produkt/Marka:  2 for U
Zgłaszający:  OMD
Współzgłaszający:  McDonald’s, DDB Warszawa
Zespół kreatywny:  Katarzyna Borowska, Bartosz Dudek, Rafał Szafraniec, Marta Sprzączak, Paweł 
Wójcicki, Marta Czeczotka, Zuzanna Duchniewska, Małgorzata Majcher, Inez Kujda, Kamila Krajewska, 
Karolina Jarosz, Joanna Gonciarska

Koncepcja kampanii
Kategoria value obejmuje produkty i zestawy skro-
jone na miarę potrzeb finansowych ludzi w wieku 
szkolnym i studenckim. Segment ten jest zdomino-
wany przez komunikację racjonalną – podkreślanie 
benefitu niskiej ceny. Jest to ważny argument w wal-
ce o uwagę i portfel młodego człowieka, jednak nie 
chcieliśmy się do niego ograniczać. Naszym celem 
było wywołanie w młodych ludziach emocji i po-
czucia, że oferta 2 for U jest zbudowana dla nich. Jak 
wywołać te emocje? Musieliśmy znaleźć wartość uni-
wersalną – coś, co jest ważne dla większości z nich. 
Jednocześnie chcieliśmy zaproponować im coś, czego 
jeszcze nie doświadczyli w digitalu. Nie było to łatwe, 
bo dla ludzi w wieku 16-19 internet jest środowiskiem 
naturalnym, są non stop w kontakcie za pomocą ko-
munikatorów, a świat aplikacji nie stanowi dla nich 
zagadki. Czy coś jest jeszcze w stanie ich zaskoczyć? 
Podjęliśmy to wyzwanie.

Cele i wyzwania kampanii
Celem wizerunkowym kampanii był wzrost postrze-
gania McDonald’s jako „marki dla mnie” wśród osób 
w wieku 16-19  aż o 3 p.p. 

KPI mediowym była liczba osób, które odwiedzi-
ły stworzoną na potrzeby akcji aplikację. Punktem 
wyjścia przy ustaleniu KPI była liczba internautów 
w wieku 16-19. 

Chcieliśmy także, aby aplikacja była czymś więcej 
niż jednorazowym doświadczeniem i aby użytkowni-
cy do niej powracali, dlatego wyznaczyliśmy również 
KPI częstotliwości użycia.

Strategia
Chcąc zaangażować młodzież, musieliśmy znaleźć 
wartość uniwersalną dla większości z nich. Tą war-
tością okazały się relacje z innymi. Według badania 
„Świat Młodych” zrealizowanego przez IQS w 2018 r.  
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„Młodzi nie chcą i nie umieją przeżywać swojego 
życia poza relacjami – z ekipą, z partnerem, ale też 
rodziną i rodzicami. (...) Bycie razem z innymi jest 
naturalnym stanem dla Młodych – to, co ma do nich 
trafić, musi to uwzględniać.”

Dlatego strategia kampanii opierała się na insighcie: 
„Ekipa to moja siła. Definiuję siebie przez grupę.” 

Odpowiedzią na insight była idea strategiczna „the 
most social video ever” – najbardziej „ekipowy” klip, 
jaki kiedykolwiek powstał. Chcieliśmy dać młodym 
kontent muzyczny, który nie tylko będzie stworzony 
we współpracy z popularnym artystą, atrakcyjny wi-
zualnie i wpadający w ucho, ale umożliwia coś więcej: 
dzielenie się nim ze znajomymi powoduje, że do-
świadczanie tego kontentu staje się pełniejsze. 

Zaowocowało to stworzeniem unikalnej aplikacji 
w środowisku Messengera, która była jedynym miej-
scem, w którym dostępny był wideoklip stworzony we 
współpracy ze znanym i popularnym w młodej grupie 
artystą Dawidem Kwiatkowskim. Klip można było 
obejrzeć po zaproszeniu do aplikacji przynajmniej 
jednego znajomego. Położenie obok siebie telefonów 
biorących udział w zabawie powodowało synchronicz-
ne pojawianie się różnych elementów spotu na kilku 
ekranach. Im więcej osób brało udział w zabawie, tym 
więcej elementów wideoklipu można było dostrzec. 

Sposób realizacji
1. Kreacja 
Odpowiedzią na strategię była idea kreatywna „2 for 
U Fajnie Się Składa”. Do współpracy zaprosiliśmy 
Dawida Kwiatkowskiego, jednego z idoli młodego 
pokolenia, z którym stworzyliśmy wyjątkowy tele-
dysk. Zabawa z „Najbardziej ekipowym klipem ever” 
zaczynała się od wejścia na Messengera McDonald’s 
Polska i zaproszenia znajomych. Klip uruchamiał się 
po połączeniu ze sobą kilku smartfonów – od 2 do 
6. Umożliwiła to technologia SideFlix, która jest ele-
mentem funkcjonalności Facebooka. Wideo płynnie 
dostosowuje się do ekranów o różnych rozmiarach, 
a każdy dodatkowy telefon odblokowuje kolejną część 
kadru. Z każdym kolejnym telefonem na ekranie wi-
dać więcej obrazu, efektów i dźwięku. Podczas oglą-
dania teledysku, można było usłyszeć dźwięki, które 
na co dzień towarzyszą gościom w restauracji, np. sze-
lest torebki przy wyjmowaniu frytek, nalewanie na-
poju do kubka. Zostały one zestawione z muzyką, co 
tworzyło wyjątkowe doznania dźwiękowe. Aplikacja 
była w centrum komunikacji. Architekturę kampanii 
stworzyliśmy tak, by kierować młodych internautów 
do Messengera McDonald’s i zachęcać do wzięcia 
udziału w akcji. 

2. Media mix 
Centrum całej komunikacji była aplikacja z teledy-
skiem w Messengerze. Zaowocowało to inwestycją 
100% budżetu kampanii w digital. Wybór ten uzasad-

niał także sposób konsumpcji mediów przez grupę do-
celową kampanii (osoby w wieku 16-19 lat, czyli digital 
natives). Wiodącym kanałem komunikacji mediowej 
były platformy social media (Facebook z Instagramem 
i Messengerem, a także TikTok), niemniej jednak by-
liśmy obecni we wszystkich digitalowych punktach 
styku z młodym konsumentem: na YouTubie, Spoti-
fy, Brainly oraz na portalach i wortalach dzięki kam-
panii programatycznej targetowanej demograficznie.  

Komunikacja była prowadzona również przez piosen-
karza biorącego udział w klipie: Dawid Kwiatkowski 
zachęcał do obejrzenia wideo w aplikacji i podzielenia 
się nim z ekipą na swoich kanałach w social mediach. 

Podział budżetu: 
•  Social media (Facebook, Instagram, Messenger, 

TikTok) – 43%,
• Programmatic display – 20%,
• YouTube, Spotify, Brainly – 35%,
• Search – 2%.

Rezultaty
Cele mediowe zostały znacznie przekroczone: liczba 
użytkowników, którzy odwiedzili aplikację, wyniosła 
blisko 50% więcej niż zakładana. Również częstotli-
wość użytkowania, czyli średnia liczba uruchomień 
aplikacji na użytkownika wyniosła 35% więcej niż KPI. 

Rezultatem kampanii był również wzrost postrze-
gania McDonald’s jako „marki dla mnie” wśród osób 
w wieku 16-19 o 3 p.p. 

Podsumowanie
Stworzyliśmy teledysk, który trzeba oglądać razem 
z innymi. Mechanizm łączył interakcje w świecie cy-
frowym z interakcjami w świecie realnym (koniecz-
ność spotkania ze znajomymi w realu w celu połącze-
nia telefonów i obejrzenia teledysku). Po spełnieniu 
tych dwóch warunków (interakcja w Messengerze 
plus spotkanie w realu i położenie telefonów obok 
siebie) uczestnicy mogli doświadczać wideoklipu, 
który płynnie dostosowując się do ekranów o różnych 
rozmiarach, dostarcza coraz to nowe elementy sce-
nografii i dźwięku po dołączeniu każdego kolejnego 
użytkownika. Był to pierwszy projekt w tej technolo-
gii wykorzystany na taką skalę. Rezultaty wizerunko-
we i mediowe kampanii potwierdzają, że pomysł był 
trafiony, a zaangażowanie jest kluczowym elementem 
dotarcia do młodych ludzi. 

Im więcej osób brało udział w zabawie, 
tym więcej elementów wideoklipu 
można było dostrzec.

https://www.youtube.com/watch?v=AJV8GIvUVJQ


Asystent głosowy TOK FM  
– innowacyjny kanał dostępu 
do treści audio
Klient: Grupa Radiowa Agory
Produkt/Marka: Radio TOK FM
Zgłaszający: Spark Foundry
Współzgłaszający: LiquidThread
Zespół kreatywny:  
Marcin Woźniak – communication strategy director, LiquidThread
Marcin Nieśmiałek – director of digital production department, LiquidThread
Radosław Małyska – head of digital strategy, Spark Foundry

Koncepcja kampanii
W 2018 roku coraz częściej słyszeliśmy o możliwo-
ściach asystentów głosowych Google Assistant czy 
Amazon Alexa i zagranicznych kampaniach na nich 
opartych. W USA korzystanie z asystentów deklaro-
wało 30% populacji, a 25% gospodarstw domowych 
posiadało inteligentny głośnik. W Polsce technologia 
stała się dostępna szerzej dzięki premierze polskiej 
wersji językowej w styczniu 2019 r. Wiedzieliśmy, że 
jedną z najczęściej używanych funkcji asystentów jest 

zarządzanie multimediami, dlatego postanowiliśmy 
pierwszą akcję przygotować wraz z radiem TOK FM, 
które oprócz przekazywania bieżących informacji na 
żywo, posiada ogromną bibliotekę podcastów w róż-
nych kategorii tematycznych. 

Cele i wyzwania kampanii
Chcieliśmy, aby radio TOK FM, lider wśród rozgłośni 
informacyjnych, pierwsze wykorzystało potencjał Asy-
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Akcja TOK FM została zaprojektowana 
tak, aby rozumieć i reagować na 
zapytania głosowe formułowane  
w języku naturalnym.

stentów Głosowych, tworząc in-
nowacyjny i wygodny dla słucha-
czy kanał dostępu do treści audio.

Strategia
Radio towarzyszy nam cały dzień 
– zapewnia rozrywkę, poszerza 
wiedzę, pomaga zrozumieć świat; 
jest źródłem informacji i inspi-
racji do rozmów ze znajomymi. 
Ci, którzy szukają najnowszych 
informacji, eksperckich analiz, 
komentarzy i wywiadów z cie-
kawymi gośćmi, mogą włączyć 
radio TOK FM. 

Zależało nam na tym, aby 
wpisać się w naturalne potrzeby 
słuchaczy stacji i dać im uży-
teczne narzędzie, które pozwala 
być na bieżąco z interesujący-
mi tematami. Słuchacze TOK FM to osoby bardzo 
zajęte, w ciągłym ruchu. Chcieliśmy, aby w każdym 
momencie dnia, bez odrywania się od swoich zajęć, 
mogli głosowo poprosić Asystenta Google w swoim 
telefonie lub interaktywnym głośniku o włączenie ra-
dia TOK FM lub odtworzenie podcastu z wybranej 
kategorii tematycznej.

Sposób realizacji
Akcja TOK FM została zaprojektowana tak, aby ro-
zumieć i reagować na zapytania głosowe formuło-
wane w języku naturalnym. Wystarczy powiedzieć 
„OK, Google, poproś TOK FM, żeby włączył radio”. 
Można też prosić o konkretne treści, mówiąc przy-
kładowo „OK, Google, zapytaj TOK FM o podcast 
z kategorii Gospodarka”. Użycie asystenta jest szcze-
gólnie wygodne, gdy jesteśmy pochłonięci swoimi 
obowiązkami. Na przykład gdy podczas porannej 
krzątaniny przegapiliśmy serwis informacyjny, po 
prostu mówimy „OK, Google, zapytaj TOK FM 
o najnowszy Poranek”. Asystent uczy się naszych 
preferencji i nawyków, przez co po wywołaniu akcji 
potrafi też sam zarekomendować nam najbardziej 
dopasowaną audycje. 

Akcja korzysta z bazy podcastów radia TOK FM, 
co pozwala na wyświetlanie informacji na temat słu-
chanej audycji lub podcastu i jej prowadzącego na 
ekranie telefonu lub inteligentnego głośnika z wy-
świetlaczem. 

Akcja poszerzyła listę kanałów (radioodbiornik, 
aplikacja mobilna i strona tokfm.pl), poprzez które 

słuchacz ma możliwość dotarcia 
do swoich ulubionych treści. Po-
zwoliła także dotrzeć do fanów 
nowych technologii, zaintereso-
wanych możliwościami interfej-
sów głosowych. 

Rezultaty
Radio TOK FM stało się pierw-
szą rozgłośnią obecną na platfor-
mie Google Assistant, realizując 
swoją obietnicę zawartą w haśle 
„Pierwsze radio informacyjne”.

Akcja TOK FM została uzna-
na przez ekspertów z Google 
za akcję o wysokiej jakości, 
dającą użytkownikom bardzo 
pozytywne doświadczenie. Jest 
wysoko oceniana przez osoby 
korzystające z niej. Miesięcznie 

w jej ramach odbywa się prawie 2000 konwersacji 
z asystentem inicjowanych przez użytkowników 
smartfonów oraz głośników Google Home (wersja 
angielska).

Podsumowanie
Radio jest postrzegane jako medium bardzo tra-
dycyjne. Z drugiej strony konsumenci oczekują od 
twórców i nadawców, że dopasują się do stylu ich 
życia. Treści mają być ciekawe, użyteczne i – co naj-
ważniejsza – dostępne tu i teraz. Dzięki wykorzy-
staniu asystentów głosowych słuchacz przejmuje 
nad nimi kontrolę. Bierne słuchanie radia odchodzi 
do lamusa.

Czas trwania kampanii 
Pierwsza wersja akcji, dostępna na terenie Polski, po-
wstała w języku angielskim i dostępna była już w listo-
padzie 2018 roku. Wersja w języku polskim jest dostęp-
na od marca 2019.



Cost per ROPO, czyli nowe 
podejście do działań digital
Klient: Leroy Merlin
Zgłaszający: METS
Współzgłaszający: AdRetail (Grupa Interia.pl)
Zespół kreatywny: Agata Czech, Patrycja Dyrda, Łukasz Kalinowski

Koncepcja kampanii
Leroy Merlin to jeden z liderów polskiego rynku Do-It-
-Yourself wartego w 2018 roku 54,6 mld zł. Jako pierwszy 
duży gracz w tej kategorii już w 2014 wystartowaliśmy 
z e-commerce. Jednak w pewnym momencie dynamiczne 
wzrosty w tym kanale nie były już możliwe. Wiedzieliśmy, 
że większość użytkowników odwiedzających naszą stronę 
nie finalizuje zakupu online, ale odwiedza potem jeden 
z 65 marketów. Ten właśnie efekt (ROPO) był drugim 
mechanizmem (obok sprzedaży online), który przekładał 
nasze kampanie online na wzrost biznesu. Nie wiedzieliśmy 
jednak, jakie kanały, formaty, kreacje, komunikaty najlepiej 
budują efekt ROPO. Postawiliśmy sobie cel biznesowy, aby 
zmienić paradygmat planowania online na optymalizację 
pod transakcje online+ROPO. Dlatego z wykorzystaniem 
nowej technologii stworzyliśmy zupełnie nowy wskaźnik 
mediowy, który stał się podstawą optymalizacji naszej 
kampanii: teraz nie tylko pod kątem kosztu zamówienia 
(CPO), ale również kosztu transakcji offline po zapoznaniu 
się z ofertą online (CPROPO). Dlatego założeniem nowej 
strategii było kierowanie komunikacji również do grupy 
osób, która na naszej stronie szuka informacji o produk-
tach, ale kupuje je w tradycyjny sposób w sklepach.

Cele i wyzwania kampanii
Cel 1: Zmniejszenie kosztu Cost per ROPO z działań 
digital o 20% przy zachowaniu istniejącej konwersji 

w kanale digital: CPROPO to koszt uzyskania wizyty 
w sklepie po zapoznaniu się z ofertą online na stronie.
Cel 2: Kontrybucja do wzrostu liczby klientów w mar-
ketach o 10% w marcu 2019 vs marzec 2018.

Strategia
W prowadzonej od 2014 r. kampanii przetestowali-
śmy właściwie wszystkie dostępne na rynku placemen-
ty i sposoby dotarcia, a najefektywniejsze z nich (pod 
kątem CPO) składały się na nasz media-mix. Przy 
zmianie paradygmatu digital wiedzieliśmy, że kluczo-
we są: odpowiedni wybór technologii oraz połączenie 
danych z wielu źródeł. I tak, aby zapewnić DOKŁAD-
NOŚĆ pomiaru wizyt w sklepach, zdecydowaliśmy się 
na wykorzystanie informacji o urządzeniach w zasięgu 
sieci wi-fi marketów Leroy Merlin. Aby zapewnić SKA-
LĘ, podjęliśmy współpracę z zewnętrznym dostawcą 
technologii, niezależnym od reklamodawców. GRA-
NULARNOŚĆ zapewniła zintegrowana architektura 
kodów na stronie i w reklamach. 

Sposób realizacji
Projekt skupiony był na innowacyjnej optymalizacji 
media-mixu, natomiast zmiana paradygmatu pla-
nowania na minimalizacje Cost per ROPO pozwo-
liła nam również sprawdzić prawdziwą efektywność 
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poszczególnych komunikatów, linii kreatywnych, 
formatów reklamowych i landing page’y zarówno 
w kampaniach performance’owych, jak i wizerun-
kowych. Uzbrojeni w tę wiedzę przystąpiliśmy do 
optymalizacji kreacji na zupełnie innym, niespo-
tykanym do tej pory poziomie, realnie podnosząc 
naszymi działaniami wyniki biznesowe sklepów 
stacjonarnych.

Granularność otrzymanych danych pozwoliła 
zweryfikować każdego dostawcę, kreację, sposób 
targetowania i emisji. Przed rozpoczęciem bada-
nia zakładaliśmy, że zmiany w naszej kampanii 
będą kosmetyczne. Nie mogliśmy się bardziej my-
lić! Pierwsza zbadana kampania w lutym wykaza-
ła brak korelacji między wydawcami o najniższym 
koszcie uzyskania zamówienia online a osiąganym 
przez nich CPROPO. Wydawcy, którzy do tej pory 
byli wyłącznie „openerami” konwersji, okazali się 
„championami” nowego wskaźnika. Założeniem 
zmian w doborze mediów było utrzymanie wskaź-
nika konwersji online na dotychczasowym pozio-
mie – musieliśmy więc z miesiąca na miesiąc ustalić 
nowy „złoty środek”. 

Nasza innowacja opierała się na mechanizmie: 
1.  Użytkownik wchodzi na stronę Leroy Merlin (de-

sktop lub mobile) po kontakcie z reklamą. Wiemy, 
skąd przyszedł i kiedy zapoznał się z ofertą online.

2.  Wykorzystujemy niezależną technologię łącze-
nia danych desktop i mobile, aby zidentyfikować 
smartfon użytkownika, który zapoznał się z ofertą 
online. Technologia ta, bazująca na cross-devi-
ce’owym DMP oraz machine learningu, jest w sta-
nie połączyć ponad 35% wizyt desktop z urządze-
niami mobile z 90% dokładnością – wystarczającą, 
aby zebrać odpowiednią liczbę danych dla wszyst-
kich pozycji w mediaplanie. 

3.  Użytkownik pojawia się w markecie, identyfikuje-
my go poprzez wi-fi. Nie musi logować się do sie-
ci – każde urządzenie, które w tle „szuka” sygnału 
wi-fi jest przez nas identyfikowane. Po uwzględnie-
niu dodatkowych danych sprzedażowych jesteśmy 
w stanie DOKŁADNIE policzyć liczbę transakcji 
wygenerowanych przez każdą aktywność digital. 

To innowacja, nikt tego tak nie robił wcześniej.

Rezultaty
Cel 1: Dzięki optymalizacji w kampanii marcowej 
udało nam się zmniejszyć koszt CPROPO z działań 
digital o 52% – przy zachowaniu istniejącej konwersji 
w kanale digital. Cel (20% spadek kosztu) został więc 
przekroczony ponad dwukrotnie!
Cel 2: Znaczące zwiększenie wizyt w sklepach z dzia-
łań digital przełożyło się w widoczny sposób na biznes 
– w marcu 2019 zanotowaliśmy kilkunastoprocento-
wy wzrost liczby klientów w sklepach stacjonarnych 
w porównaniu z rokiem poprzednim. Na ten wzrost 
nie miał wpływu wzrost liczby marketów – porównu-
jemy wyłącznie dane z marketów istniejących w mar-
cu 2018 roku!

Warto zwrócić uwagę, że komunikacja w mediach 
offline’owych wykorzystywała zbliżony mix kanałów 
i formatów jak w poprzednim roku. Leroy Merlin 
prowadzi niemal ciągłą komunikację swoich akcji 
promocyjnych w mediach offline, przez co efekt zmia-
ny naszego podejścia digital można oceniać w sposób 
wyseparowany od zmian pozostałych czynników. 

Podsumowanie
Kampania była prowadzona nieprzerwanie przez 3 
miesiące i w jej trakcie wykorzystywaliśmy pełen wa-
chlarz wydawców, linii kreatywnych, komunikatów 
i sposobów prowadzenia kampanii. Dzięki takiemu 
podejściu mogliśmy sprawdzać każdego wydawcę nie 
tylko pod kątem efektywności danego placementu, 
ale również efektywność różnych rodzajów kreacji 
i komunikatów tam emitowanych. Okazało się to 
mieć bardzo duże znaczenie, gdyż kluczem do mak-
symalizacji naszych celów jest nie sama witryna, ale 
kreacja i komunikat, który na niej wyświetlimy.  

Dzięki temu zrealizowaliśmy nasz nie-biznesowy 
cel tej kampanii – otrzymaliśmy mnóstwo wnio-
sków i danych na przyszłość, które pomagają nam 
w codziennej optymalizacji. Najważniejszym z nich 
jest wiedza, które produkty i komunikaty działają 
najlepiej na sprzedaż online, a które na efekt ROPO. 
Przy 70 tys. produktów dostępnych w Leroy Merlin 
jest to najważniejszy wniosek mający wpływ na całą 
prowadzoną komunikację. 



Nowy CLA.  
Twoje zasady, Twoja gra.
Klient: Mercedes-Benz Polska
Produkt/Marka: Mercedes CLA
Zgłaszający: OMD
Współzgłaszający: YOC
Zespół kreatywny: Aleksandra Przybył, Agnieszka Petla, Anna Gorczyca, Sylwia Kaska, Wojciech Nowański

Koncepcja kampanii
Przy promowaniu modelu CLA, skierowanego do 
grupy osób młodych i dynamicznych, chcieliśmy 
szczególnie podkreślić system MBUX (Mercedes-
-Benz User Experience) – sterowanie kokpitem sa-
mochodu za pomocą głosu. To autorskie rozwiąza-
nie Mercedes Benz wyróżnia nasz model spośród 
konkurencji i wykorzystując innowacyjne techno-
logie, ułatwia czynności związane z prowadzeniem 
samochodu.

Dlatego nasze rozwiązanie – pierwsza w Polsce re-
klama aktywowana głosem – to idea, która czerpie 
z zachowania konsumentów, a jednocześnie w natu-
ralny i oczywisty sposób podkreśla kluczowy benefit 
auta, wykorzystując najnowsze trendy technologicz-
ne. To przełożenie idei CLA bezpośrednio na do-
świadczenie.

Cele i wyzwania kampanii
Na rynku motoryzacyjnym faza decyzyjna coraz bar-
dziej przesuwa się w kanał online, szczególnie mobile. 
Jednocześnie naszym konsumentom coraz trudniej 
jest znaleźć czas na umówienie się na jazdę próbną 
czy wizytę w salonie i coraz częściej podejmują oni 
decyzje na bazie informacji, które znajdą w sieci. 
Taki trend nasila się w grupach konsumentów zain-
teresowanych markami premium – osób z dużych 

miast, związanych z biznesem, podążających za 
nową technologią, które szczególnie cenią sobie 
swój czas. Nasi odbiorcy są grupą wymagającą, 
jeśli chodzi o odbiór reklamy, charakteryzują się 
dużym odsetkiem blokowania reklam, są selektywni 
w odbiorze przekazów sponsorowanych i nie jest 
łatwo ich zainteresować.

Naszym wyzwaniem było przekazanie możliwości 
nowego CLA Coupe w maksymalnie efektywny spo-
sób, skupiający uwagę i zaangażowanie użytkownika, 
ale przede wszystkim przeniesienie 1:1 doświadczenia 
użycia systemu MBUX do ich środowiska naturalnego, 
czyli mobilnego. W ten sposób chcieliśmy przekonać 
ich do sprawdzenia nowego systemu, bez potrzeby od-
wiedzania salonu dealera. 

Naszym podstawowym celem w emisji tej aktywacji 
było zaangażowanie użytkownika, mierzone wypowie-
dzeniem słów „Hej Mercedes” do kreacji. Za KPI po-
stawiliśmy sobie 9 200 wypowiedzeń hasła do mikro-
fonu, co było ambitnym celem, biorąc pod uwagę brak 
benchmarków (pierwsza emisja w Polsce).

Strategia
Swobodna rozmowa z urządzeniem mobilnym zaczy-
na być codziennością wśród zaawansowanych tech-
nologicznie konsumentów. Już w 2016 wyszukiwanie 
głosowe odpowiadało za 20% zapytań w Google. Kon-
sument z naszej grupy celowej (duże miasta, wyższe 
wykształcenie, związanie z biznesem i technologią) 
jest przedstawicielem grupy chętnie wykorzystują-
cej nowinki technologiczne i rozwiązania ułatwiają-
ce codzienne czynności. Dlatego łącząc kluczowe 
rozwiązanie CLA (MBUX) oraz nasilający się trend 
asystentów głosowych, postanowiliśmy stworzyć re-
klamę, którą tak jak nowego Mercedesa CLA, można 
sterować głosem.

Poprzez sterowanie samą reklamą, mogliśmy dać 
konsumentowi doświadczenie sterowania Merce-
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Swobodna rozmowa z urządzeniem 
mobilnym zaczyna być codzienno-

ścią wśród zaawansowanych  
technologicznie konsumentów.

https://www.mercedes-benz.pl/passengercars/mercedes-benz-cars/models/cla/coupe-c118/explore.html
https://www.mercedes-benz.pl/passengercars/mercedes-benz-cars/mbux.html
https://www.mercedes-benz.pl/passengercars/mercedes-benz-cars/mbux.html
https://www.mercedes-benz.pl/passengercars/mercedes-benz-cars/models/cla/coupe-c118/explore/highlights.module.html
https://www.mercedes-benz.pl/passengercars/mercedes-benz-cars/models/cla/coupe-c118/explore/highlights.module.html
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desem CLA, wygodnie i szybko 
z ekranu swojego telefonu. Spe-
cjalnie dobrana idea kreatywna 
pozwoliła na poznanie całego auta 
z poziomu kreacji. Użytkownik 
mógł sam zadecydować – i oznaj-
mić to za pomocą sterowania gło-
sowego – którą część auta chce 
zobaczyć (zarówno wnętrze, jak 
i nadwozie, a także ofertę finanso-
wania!). Tym samym, konsument 
dzięki instant experience oszczę-
dza czas na odwiedzaniu salonu 
wielokrotnie, a jednocześnie zo-
stawiamy go z przekonaniem, że 
najnowsza technologia nie jest 
obecna wyłącznie w samochodach 
Mercedes, ale także w reklamie.

Sposób realizacji
1. Kreacja 
Pierwsza w Polsce kreacja sterowa-
na głosem, która inicjowana była 
poprzez interstitial mobile’owy. 
Po udzieleniu zgody na dostęp do 
mikrofonu oraz wypowiedzeniu 
hasła, które rozpoczyna również 
sterowanie głosowe w samocho-
dzie CLA – „Hej Mercedes”, mo-
gliśmy za pomocą wypowiedzenia 
odpowiedniej komendy zdecy-
dować, którą część auta chcemy 
obejrzeć („Pokaż wnętrze” lub 
„Pokaż design”). Po obejrzeniu wi-
deo mogliśmy powrócić do wyboru 
i jeszcze raz wskazać reklamie, który 
ekran ma wyświetlić – dokładnie tak jak działa to w sa-
mochodach Mercedes. To rozwiązanie tak innowacyjne, 
że trzeba doświadczyć go samemu!

2. Media mix 
Całość budżetu aktywacji to kanał digital, w 100% mobile.

3. Innowacje 
Pierwsze w Polsce zastosowanie reklamy opartej na 
interakcji głosowej. Za pomocą komendy głosowej, 
kreacja jest aktywowana, a następnie za pomocą wypo-
wiadanych haseł – sterujemy kreacją. Taki przełomo-
wy mechanizm został wykorzystany w reklamie mobile 
premierowo dla kampanii CLA.

Rezultaty
Nasze założenia zostały zrealizowane znacznie po-
nad oczekiwania. Wskaźnik głębokiego zaangażo-
wania (9 200 wypowiedzeń hasła do mikrofonu), 
został zrealizowany w 110%. Finalnie hasło „Hej 

Mercedes” do reklamy powiedziane zostało aż 10 
180 razy! A o atrakcyjności komunikatu i dopa-
sowaniu do użytkowników, świadczy ponad 930 
tysięcy kliknięć w ikonę mikrofonu na pierwszym 
ekranie kreacji! Stanowi to aż 46%, co możemy 
porównać do wskaźnika CTR dla formatu rich me-
diowego na mobile (średnia dla Polski wg badania 
Gemius na 2017 rok), czyli 2%, co pokazuje że nasz 
innowacyjny komunikat interesował użytkowni-
ków nawet ponad 20 razy bardziej! Dzięki temu 
pokazaliśmy użytkownikom, że Mercedes to marka 
wykorzystująca najnowsze roz wiązania nie tylko 
w swoich autach, ale także w komunikacji.  

Czas trwania kampanii
Czerwiec 2019

Budżet kampanii
50 000 zł

https://www.mercedes-benz.pl/passengercars/mercedes-benz-cars/models/cla/coupe-c118/explore/design-teaser.module.html
https://www.mercedes-benz.pl/passengercars/mercedes-benz-cars/models/cla/coupe-c118/explore/offers-and-services-teaser.module.html
https://www.mercedes-benz.pl/passengercars/mercedes-benz-cars/models/cla/coupe-c118/explore/offers-and-services-teaser.module.html
https://www.mercedes-benz.pl/passengercars/mercedes-benz-cars/models/cla/coupe-c118/explore/design-teaser.module.html
https://www.mercedes-benz.pl/passengercars/mercedes-benz-cars/model-finder.html#/intro
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Działania komunikacyjne towarzyszące wprowadzeniu 
na rynek nowego produktu, usługi, marki, rozwiązań, 
technologii. Doceniamy nośność idei, spójne 
wykorzystanie narzędzi komunikacji oraz efekt 
zmierzony odpowiednio dla danego celu.

Launch

BLIK BLIK, przelew na telefon w mig (wyróżnienie)

Doritos – for the bold (wyróżnienie)



BLIK BLIK,  
przelew na telefon w mig
Klient: Polski Standard Płatności
Produkt/Marka: BLIK
Zgłaszający: Change Serviceplan
Współzgłaszający: Spark Foundry 
Zespół kreatywny: Dominik Przerwa, Marcin Nowakowski, Michał Tyburcy, Jan Majle, Michał Kożuchowski,  
Marcin Ejsmont, Małgorzata Kuczyńska, Marta Kordowska

Cele i wyzwania kampanii
1. Wzrost świadomości funkcjonalności P2P BLIKA.
2.  Wzrost liczby transakcji P2P w BLIKU.
3.  Poprawa wizerunku BLIKA na kluczowych dla mar-

ki wymiarach (bariery i „drivery”).
4.  Dalszy wzrost świadomości spontanicznej marki 

BLIK.

Strategia
BLIK ruszył w 2015 r. jako inicjatywa Polskiego Stan-
dardu Płatności, wspólnego projektu największych 
polskich banków. Zbudowany jest na 4 filarach – płat-
ności online (WWW), wypłaty z bankomatów (ATM), 
płatności w punkcie sprzedaży (POS) i przelewy na te-
lefon BLIK (P2P). 

Ilość transakcji P2P była śladowa ze względu na brak 
znajomości metody i brak przekonania co do bezpie-
czeństwa przelewanych środków, danych osobowych, 

danych transakcji. W 2016 roku zanotowano 0,36 mln 
transakcji P2P, w 2017 r. było to 1,6 mln transakcji. 
Wyzwaniem na 2018 rok było wypromowanie przele-
wów na telefon BLIK, ponieważ mogły one stać się al-
ternatywą dla rozliczeń niskokwotowych P2P (gotów-
ka, przelewy na niewielkie kwoty), przelewy P2P miały 
w związku z tym najwyższy potencjał wzrostu wśród 
wszystkich filarów BLIKA.

W 2017 roku przeprowadzono projekt badawczy, 
by poznać czynniki wyboru metod płatności. Przelew 
P2P był mało znany, ale interesujący w kontekście roz-
liczeń ze znajomymi i bliskimi. Jako główną barierę 
wskazywano wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa 
transakcji, nieznajomość technologii, niepewność, co 
stanie się z pieniędzmi, jeśli odbiorca nie ma BLIKA. 
Kluczowymi „driverami” były obietnica szybkości 
i wygoda użycia. 

Aby zaadresować barierę, wdrożono nową funkcjo-
nalność integrującą BLIKA z listą kontaktów w apli-
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https://blikmobile.pl/
http://www.changeserviceplan.pl
http://www.sparkfoundry.pl/
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kacji bankowej użytkownika. Ikonka BLIK pojawiała 
się obok nazwiska na liście kontaktów, co świadczyło 
o tym, że odbiorca „blikuje” i otrzyma nasz przelew na-
tychmiast. W efekcie przelewy P2P można wykonywać 
pomiędzy ludźmi, a nie numerami kont.

Sposób realizacji
Planowaną kampanią chcielisńmy przełamać istnieją-
ce przyzwyczajenia dotyczące rozliczeń między ludź-
mi i wprowadzić w to miejsce nową funkcjonalność 
BLIKA, czyli przelewy na numer telefonu – szybkie, 
wygodne i bezpieczne rozwiązanie. BLIK do tej pory 
głównie promował transakcje WWW i ATM, bra-
kowało klarownej komunikacji korzysńci płynących 
z przelewońw P2P.

1. Kreacja 
Ideę komunikacyjną zawarliśmy w haśle kampanii 
„BLIK BLIK, przelew na telefon w mig”, które w zasa-
dzie podkreślało wszystko, co chcielibyśmy, żeby ludzie 
zapamiętali o P2P w BLIKU. Aby zobrazować natych-
miastowość działania przelewów P2P w BLIKU, zapro-
siliśmy do współpracy MC Silka, postrzeganego jako 
najszybszego rapera na świecie. Wybór był podyktowa-
ny głównie specyfiką grupy docelowej. Raperska nar-
racja dobrze wpisywała się w upodobania młodszego 
odbiorcy, a urok MC Silka, jego niesamowita łatwość 
w lepieniu rymów były doceniane również przez star-
szą grupę. Kreacja musiała działać jak demo produk-
towe. Postanowiliśmy mówić „briefem”, bo przekaz 
musiał jednocześnie wskazywać zalety P2P i być in-
strukcją obsługi nowej funkcjonalności. Wykorzysta-
nie rapowanej narracji i przykuwający uwagę bohater 
pozwoliły nam atrakcyjnie opowiedzieć o produkcie 
– na tyle, że widzowie zapamiętywali rymowane zalety 
P2P („na numer telefonu klikasz, blik blik i jest”, „z łap-
ki do łapki, z apki do apki”, „do mamy, do taty, kumpeli, 
ziomala, za kino, za balet, za bilet, na czas”, „zrzuta na 
babcię, rzutem na taśmę”).

2. Media mix 
3,5 mln (total media), online 986 tys.
•  TV – 49%
•  Digital – 37%
•  Radio – 8%
•  Kino – 5%
W ramach digital: 
•  Wideo – 33%, 
•  Social media – 5%, 
•  Display – 49%, 
•  Performance – 13%.
Postawiliśmy na wideo – formaty TV oraz krótsze 
internetowe formy. TV i OLV zaplanowane razem 
pozwoliły szybko zbudować świadomość nowej 
funkcjonalności BLIKA w szerokiej grupie. Kam-
pania banerowa edukowała, pokazując działanie 
aplikacji, podkreślała jej prostotę i intuicyjność. 

Zaangażowani influencerzy w swoich kanałach so-
cial mediowych prezentowali, jak korzystają z no-
wej funkcjonalności BLIK. To pomogło przełamać 
obawy przed nieznaną usługą finansową i pomóc 
BLIKOWI być bliżej życia. Radio miało zwiększyć 
świadomość spontaniczną i podnieść używanie 
marki. Media własne Klienta to strona internetowa 
PSP, profile społecznościowe Twitter, LinkedIn, Fa-
cebook, YouTube jako naturalne kanały we wskaza-
nej młodej grupie celowej. Dodatkowo partnerskie 
banki w mediach własnych (WWW, social media, 
direct mailing) komunikowały przelewy na telefon 
BLIK wśród swoich klientów, bazując na naszych 
materiałach kreatywnych.

Rezultaty
Świadomość funkcjonalności P2P wzrosła z 30% do 
41%. Był to najwyższy historycznie wzrost świadomości 
funkcjonalności BLIKA.

W okresie kampanii średnia miesięczna dynamika 
wzrostu liczby transakcji wyniosła 13,6% miesiąc do 
miesiąca (VII-IX 2018), a w całej drugiej połowie 2018 
roku była jeszcze wyższa – 14,3% (wzrost transakcji 
P2P także po kampanii). We wrześniu 2018 r. odnoto-
wano 508 tys. transakcji P2P BLIKIEM (wzrost o 257% 
w stosunku do analogicznego miesiąca 2017), a na ko-
niec 2018 roku miesięczna ich liczba osiągnęła 762 tys. 
(wzrost o 267% vs 2017).

Na wszystkich kluczowych wymiarach odnotowali-
śmy wyraźne wzrosty: 
•  „BLIK jest łatwy” – z 75% do 82% (+7 p.p.), 
•  „BLIK jest wygodny” – z 78% do 81% (+3 p.p.) 
•  „BLIK jest bezpieczny” – z 74% do 77% (+3 p.p.).

Podsumowanie
Dzięki kampanii „BLIK BLIK, przelew na telefon 
w mig” udało się nam wypromować przelewy P2P: 
nowy, szybki sposób rozliczeń z rodziną i znajomymi. 
W kreacji postawiliśmy na MC Silka, najszybszego ra-
pera na świecie. Zakładane cele biznesowe przekroczy-
liśmy, a wzrosty utrzymują się na długo po kampanii.

Budżet kampanii
Powyżej 2 000 000 zł. w

yr
óż
ni
en
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przełamać istniejące przyzwyczajenia 
dotyczące rozliczeń między ludźmi.



Doritos – for the bold
Klient: Frito Lay Polska Sp. z o.o.
Produkt/Marka: Doritos
Zgłaszający: VMLY&R Poland
Współzgłaszający: Media Direction OMD
Zespół kreatywny:  Tomasz Parys, Kamila Kulczyńska, Jakub Urbański, Tomasz Strzeszewski, Adam Smereczyński, 
Filip Śliwa, Ada Kamienobrocka, Olga Stachowicz, Olga Karasińska, Aneta Świętochowska, Aldona Borecka,  
Paweł Matyja, Tomasz Dworak, Adam Płusa

Koncepcja kampanii
Doritos to rozpoznawalna na świecie, ale w Polsce mało 
znana marka z kategorii Tortilla Chips. Dla polskiego 
rynku słonych przekąsek Tortilla Chips stanowiły ni-
szę, z udziałem zaledwie 1,11% w 2017 roku. Katego-
ria była zdominowana przez marki własne, dostępne 
w dyskontach i marketach. Dla polskich konsumentów 
chipsy tortilla (zamiennie nazywane nachosami) były 
mało angażującym i nieciekawym produktem, rzad-
ko konsumowanym samodzielnie (najczęściej chipsy 
stanowiły dodatek do dipów i sosów). Dzięki odważ-
nej komunikacji i współpracy z polskimi twórcami 
(Żabson i inni influencerzy) zbudowaliśmy nową kate-
gorię: Tortilla Chips (która dziś jest najszybciej rosną-
cym segmentem wśród słonych przekąsek) i z sukce-
sem wprowadziliśmy na polski rynek kultową w USA, 
ale w Polsce mało znaną markę Doritos.

Cele i wyzwania kampanii
W 2018 roku stanęliśmy przed wyzwaniem: jak 
skutecznie wprowadzić na rynek markę Doritos, 
przy równoczesnej próbie ożywienia całej katego-
rii Tortilla Chips. Walcząc o uwagę młodego i wy-
magającego konsumenta i chcąc rozwinąć niszową 
kategorię Tortilla Chips, musieliśmy przebić się 
z komunikatem w ramach silnej mediowo katego-
rii słonych przekąsek. Oznaczało to konieczność 
poszukania innych niż tradycyjne sposobów dotar-
cia do konsumenta.

Postawiliśmy sobie następujące KPI:
•  rozwój kategorii Tortilla Chips z największym udzia-

łem Doritos: wzrost wartości kategorii w analogicz-
nym okresie w roku ubiegłym o 100%, 

•  wejście do TOP20 marek kategorii słonych przekąsek: 
wzrost świadomości marki w grupie 16-34 o 10 p.p.

Launch
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Strategia
Insight: Jeżeli nie będę podążać za rówieśnikami, w ży-
ciu może ominąć mnie coś ważnego.

Młodzi przez social media mają wgląd w życie ró-
wieśników i infuencerów, którzy prezentują tam naj-
większe blaski swojego życia. Podróżują, bawią się, 
eksperymentują, testują nowości. Stymulacja takimi tre-
ściami sprawia, że młodzi chcą też być na czasie. 

Podstawą strategii była chęć zbudowania wyróż-
nialności wśród wszystkich marek słonych przekąsek, 
poprzez komunikację zachęcającą młodych do odwagi 
i próbowania nowych rzeczy (w tym również mało 
znanych dotąd chipsów Doritos). Komunikacja równo-
cześnie budowana była na tych atrybutach produktu.

Kampania miała dwie fazy: pre-launch oraz launch. 
Celem pierwszej fazy było wzbudzenie pożądania 
produktu w momencie, w którym nie był dostępny 
w Polsce. Przygotowaliśmy akcję, w której influen-
cerzy przebywający za granicą pokazywali się razem 
z zagranicznymi wersjami Doritos, opowiadali o marce 
i pytali o możliwość sprowadzenia kultowego brandu 
do Polski. W fazie właściwej na prośby influencerów 
odpowiedziała marka. Ruszyliśmy z zasięgową komu-
nikacją opierającą się na adaptacji globalnych assetów 
w digitalu. By nadać Doritos lokalnego kontekstu, 
kampanię wspieraliśmy współpracąę z polskimi twór-
cami m.in. z popularnym w grupie docelowej raperem 
Żabsonem.

Sposób realizacji
1. Kreacja 
Doritos na całym świecie znany jest ze swoich odważ-
nych kreacji. Postanowiliśmy czerpać z tej wieloletniej 
tradycji i wprowadzić markę do Polski w mocnym stylu. 

W pierwszej fazie oddaliśmy głos influencerom, 
którzy podczas swoich wyjazdów zagranicznych 
„odkrywali” Doritosy i wyrażali swoje głębokie na-
dzieje na rychłe sprowadzenie najlepszych chipsów 
do Polski. Nie pozostało nam nic innego, jak szybko 
podjąć temat i odpowiedzieć na te prośby. Razem 
z uruchomieniem dystrybucji na terenie całego kra-
ju, ruszyliśmy z odważną komunikacją promując idę 
#ForTheBold prezentującą podkręcone do abstrak-
cyjnych poziomów sytuacje (walka sumo, tatuaż na 
piersi w kształcie Doritosa, jazda na niedźwiedziu). 
By nadać kampanii lokalny kontekst, ambasadorem 
marki uczyniliśmy równie odważnego i bezkompro-
misowego w swych działaniach jak marka Doritos 
rapera Żabsona. Żabson stał się gwiazdą launchu-
jącego eventu marki, który zorganizowała agencja 
BRAVE, w trakcie którego dał fanom Doritos spe-
cjalny koncert. Razem z Żabsonem stworzyliśmy 
też teledysk „Trapollo”, w którym Doritosy wystąpi-
ły jako jeden z bohaterów. Teledysk stał się hitem, 
będąc przez kilka dni filmem „na czasie” YouTtube 
i osiągając do tej pory ponad 13 milionów organicz-
nych wyświetleń.

2. Media mix 
Kluczowa dla Doritos grupa docelowa to młode oso-
by w wieku 16-34 lat, które zostały zdefiniowane jako 
najczęściej konsumujący słone przekąski (affinity 148). 
Dla tak młodej  grupy zaplanowaliśmy najbardziej efek-
tywny sposób dotarcia poprzez media digitalowe (ko-
rzystanie z internetu prawie 99%). W fazie teaserowej 
chcieliśmy wywołać buzz i wzbudzenie pożądania marki 
w Polsce – komunikacja odbywała się w kanałach social 
mediowych poprzez influencerów przebywających za 
granicą. W celu zbudowania świadomości marki w fazie 
launchowej wybraliśmy szeroko zasięgowe media najle-
piej dopasowane do grupy, zachowując przy tym spój-
ność całej komunikacji. 

Rezultaty
Launch marki Doritos przyczynił się do wzrostu całej 
kategorii Tortilla Chips, której wartość w czasie kampanii 
(sierpień-październik 2018) osiągnęła 127% realizacji celu. 

W danym okresie marka Doritos odegrała kluczową 
rolę we wzroście kategorii, kontrybuując w aż 87,4% całego 
wzrostu. W okresie kampanii kategoria Tortilla Chips była 
najszybciej rosnącą kategorią wśród słonych przekąsek. 
Trend utrzymał się w kolejnych miesiącach. 

Marka z nadwyżką zrealizowała cele świadomo-
ściowe i uzyskała wzrost świadomości wspomaganej 
o 13 p.p. (z poziomu 17% do 29%). Kampania przy-
niosła długofalowy efekt. Pomimo zmniejszenia in-
tensywności działań i realizowania jedynie taktycznej 
komunikacji on-goingowej w social media w okresie 
listopad 2018–lipiec 2019, marka w dalszym ciągu no-
tuje wzrosty świadomości wspomaganej, w lipcu 2019 
osiągając poziom aż 52%.

Podsumowanie
Kampania pokazała, że możliwe jest skuteczne wprowadze-
nie na polski rynek nowego produktu w bardzo trudnym 
otoczeniu konkurencyjnym, przy wymagającej grupie do-
celowej i ograniczonym budżecie. Składniki sukcesu: uni-
kalne doświadczenia (darmowy koncert), atrakcyjny kon-
tent muzyczny (teledysk z product placement), angażujące 
działania influencerskie i sprytnie dobrany media mix.

Źródła: 
1. Wartość kategorii Tortilla Chips za Nielsen – Panel Handlu Detalicz-
nego, Cała Polska z Dyskontami –  jako suma rynków: Hipermarkety, 
Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty (Discounters Premium Read), 
Sklepy Chemiczne, Duże sklepy spożywcze, Średnie sklepy spożywcze 
i Małe sklepy spożywcze, Stacje Benzynowe, Sklepy Winno-Cukier-
nicze, udziały wartościowe segmentu Tortilla Chips do Total Savoury, 
okres styczeń 2017 – grudzień 2017, kategoria: Tortilla Chips.
2. Wartość sprzedaży segmentów w ramach Savoury Snacks za Nielsen- 
Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami –  jako suma 
rynków: Hipermarkety, Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty (Di-
scounters Premium Read), Sklepy Chemiczne, Duże sklepy spożywcze, 
Średnie sklepy spożywcze i Małe sklepy spożywcze, Stacje Benzynowe, 
Sklepy Winno-Cukiernicze, sprzedaż wartościowa, okres kwiecień 2016 
– marzec 2019, kategoria: Wszystkie segmenty Savoury Snacks.
Doritos post launch evaluation – report (Ipsos).
Doritos KPI Tracking – Wave 3 – March 2019 (Ipsos).
3. Doritos pre launch report (Ipsos).
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Sprytne kampanie, w których liczy się pomysł, a nie budżet.  
To zarówno pomysły, które w niebanalny sposób są 
zaadaptowane na cyfrowych punktach styku konsumenta  
z marką, jak i projekty, które przy wykorzystaniu nowoczesnych, 
wręcz eksperymentalnych rozwiązań i technologii, trafiają  
w punkt przy ograniczonym budżecie.

Limited Budget

Inna historia, taki sam hejt (srebro)

Decathlon Carbon Challenge (brąz)

Nakarm Psa z OLX (brąz)

Polska na Times Square (brąz)



Inna historia, taki sam hejt
Klient: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
Produkt/Marka: Wystawa „Obcy w domu. Wokół Marca’68”
Zgłaszający: Saatchi & Saatchi
Zespół kreatywny: Michał Pawłowski, Alicja Taboryska, Kamil Fedko, Jacek Celiński, Ewa Degórska,  
Marek Rosłan, Mariusz Czepiec, Kamil Bugno, Jakub Woźniak, Marlena Jałoszyńska, Marta Dziewulska,  
Michał Kulisiewicz, Zygmunt Stępiński

Cele i wyzwania kampanii
W marcu 1968 r. rozgrywki w walce o władzę w PZPR 
doprowadziły do masowej kampanii antysemickiej, 
w wyniku której wyjechało z Polski około 13 tysięcy 
Polaków pochodzenia żydowskiego. Zostali oni wypę-
dzeni – historycy mówią o trzeciej, ostatniej fali emi-
gracji. W ogólnej świadomości Marzec’68 nie kojarzy 
się jednak z komunistyczną kampanią antysemicką. 
W marcu 2017 było zaledwie 270 wzmianek łączą-
cych „Marzec 1968” z tematyką „żydowską” (Google 
Trends). 

Analizy wykazały jednak, że 40. rocznica tych wy-
darzeń to wciąż ważny punkt orientacyjny – dostępne 
w sieci materiały opublikowane z okazji rocznicy sta-
nowią wciąż bazę wiedzy dla zainteresowanych tema-
tem. Zbliżała się 50. rocznica Marca’68. Muzeum Hi-
storii Żydów Polskich POLIN przygotowało z tej okazji 
wystawę czasową „Obcy w domu”. Mając do dyspozycji 
taką wystawę i rocznicową możliwość aktualizacji wie-
dzy na temat zdarzeń z tamtych dni, dostaliśmy szansę 
zbudowania nowej narracji wokół Marca’68 – narracji 
uwzględniającej wypędzonych Żydów. 

Musieliśmy z jednej strony trafić do liderów opinii, 
a z drugiej do szerokich grup 20-, 30- i 40-latków. Te-
matyka relacji polsko-żydowskich jest jednak kontro-
wersyjna – to tematyka antagonizująca. Chcieliśmy, by 
o „Żydach marcowych” mówili przedstawiciele całego 
spektrum poglądów politycznych, osoby uprzedzone 
wobec Żydów również były naszą grupą docelową. Jak 
ich wszystkich jednak przekonać, by zwróciły uwagę 
na zapomniany temat sprzed półwiecza?

Strategia
„Za antysemicką nagonkę odpowiadali komuniści pod 
wodzą Gomułki”, prawda? Po 50 latach dziwimy się, 
jak to było możliwe, nie rozumiemy mechanizmów, 
nie zastanawiamy się nad odpowiedzialnością, wypie-
ramy współudział. Ale ta „świadomościowa wyrwa” 
ma dużo głębsze, psychologiczne podstawy: Marzec’68 
wydarzył się przy bardziej lub mniej aktywnej akcepta-
cji antysemickich nastrojów we wszystkich warstwach 
społeczeństwa polskiego. 

Postanowiliśmy skonfrontować Polaków z wypiera-
nym faktem, że „To nie ONI wypędzili Żydów z Polski. 
Myśmy wszyscy to zrobili”. Zadaliśmy więc pytanie: czy 
przypadkiem dzisiejszy język nienawiści nie przypomi-
na tego sprzed półwiecza – i czy polski antysemityzm 
mimo tego półwiecza nie wrócił w takiej samej formie, 
korzystając teraz po prostu z innych środków przekazu? 

Bo choć minęło 50 lat, komuniści przeminęli… to 
hejt pozostał. Półwieczne slogany o „parchach”, „syjo-
nistach” i „zdrajcach” przetrwały i dalej funkcjonują 
w zbiorowej świadomości. Historia może była inna  
– ale hejt jest ten sam. W pewnym sensie „wypędzeni” 
w Marcu’68 polscy Żydzi to ofiary działań, które bar-
dzo dobrze znamy. Nienawiść zaczyna się bowiem od 
słów, ale potem uderza w prawdziwego człowieka – tak 
żyjącego pół wieku temu, jak i żyjącego dzisiaj.

Stąd internet uczyniliśmy naszym głównym me-
dium – bo to właśnie internet jest pełen hejtu, a ograni-
czony budżet mediowy wymagał dotarcia i aktywizacji 
młodszych odbiorców.

Sposób realizacji
1. Kreacja
Dotychczas POLIN promował swoje działania w opar-
ciu o bezpieczne, niekontrowersyjne tematy. Tym ra-
zem zdecydowaliśmy się na mocny przekaz. W oparciu 
o Big Ideę przygotowaliśmy dwa wiralowe filmy inter-
netowe, wykorzystujące znane formaty YouTube’owe, 
którym nadaliśmy nową, szokującą wartość:
•  w „Nienawiści zaczynającej się od słów” wykorzystali-

śmy format „celebrity read mean tweets”: znani polscy 
Żydzi czytali antysemickie komentarze z internetu, 

•  w „Kronice hejtu” zaś sonda uliczna (z lat 60.) okazy-
wała się filmem współczesnym, na którym uczestnicy 
również odczytali antysemicki hejt z sieci.

Fakt, że to POLIN podpisał się pod filmami, w których pa-
dały wobec Żydów takie określenia jak „parchy”, „hybrydy”, 
„żmijowe plemię”, szokując, zwracał uwagę na nasz głów-
ny przekaz – że hejt internetowy przypomina hejt z marca 
1968, który wypędził z polski resztki narodu żydowskiego. 

Oba filmy zachęcały do odwiedzenia wystawy – linkując 
także do specjalnie stworzonej witryny edukacyjnej, agre-

Limited Budget
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Nienawiść zaczyna się bowiem od słów,  
ale potem uderza w prawdziwego człowieka.

gującej antysemicki hejt z sieci i pokazującej, do czego już 
raz takie działania doprowadziły. Elementy, które zaprojek-
towaliśmy na stronie, można było oglądać również w Mu-
zeum, co stanowiło dodatkową zachętę do odwiedzin.

Przygotowaliśmy też OOH spójne z KV wystawy 
oraz zestaw działań PR-owych i materiałów prasowych.

2. Media mix
Budżet mediowy kampanii był niewielki, musieliśmy 
więc działać niestandardowo. Przy tak niewielkich środ-
kach kampania mogła się udać TYLKO w przypadku, 
gdyby ludzie sami zaczęli ją komentować i dyskutować 
o niej w internecie – co ważne, nie tylko się z nią zgadza-
jąc, ale także ją krytykując! 
•  Filmy wiralowe umieściliśmy więc na YouTubie oraz 

na Facebooku i wspieraliśmy je niewielkim budże-
tem, targetując na szerokie spektrum poglądów po-
litycznych. Aktorzy z pierwszego filmu opowiadali 
o udziale w kampanii w mediach, filmy pojawiły się 
też w kampanii w warszawskich kinach.

•  Plakaty wystawy pojawiły się w prasie i na OOH (ZTM, 
billboardy, mural na placu przy Stacji Metra Centrum).

•  Biuro prasowe przygotowało kilkadziesiąt informacji 
prasowych, prowadziło też intensywne media relations, 
udało się też uzyskać patronaty „Gazety Wyborczej”, 
TOK FM, „Newsweeka”, „Tygodnika Powszechnego”, 
„Zwierciadła” i „Vivy”. 

Rezultaty 
•  Kampania uzyskała spektakularny efekt wiralowy. 

W samych social mediach osiągnęliśmy ponad 300 tys.  

wyświetleń naszych filmów, zasięg na Facebooku wy-
niósł ponad 500 tys. i był w ponad 80% organiczny. 

•  O kampanii pisali influencerzy, dziennikarze i politycy 
o różnych poglądach. Dodatkowy zasięg wygenerował 
spór wywołany przez dwoje publicystów – na wystawie 
pojawiły się ich tweety (celowo anonimowe), ale sami 
przyznali się do ich autorstwa i rozpętali kampanię 
przeciwko Muzeum, włącznie z pozwaniem dyrektora 
(POLIN sprawę wygrał). Dzięki skutecznej komunika-
cji kryzysowej Muzeum zyskało liderów opinii. W su-
mie o Muzeum pojawiło się ponad 214 tys. wzmianek 
(SentiOne, marzec-wrzesień 2018).

•  W marcu 2018 SentiOne wyłapał 6 745 wzmianek 
o Żydach w kontekście Marca 1968 (rok wcześniej 
było ich 270). Tematyka żydowska trafiła też na 
pierwszą stronę wyników wyszukiwania Google przy 
zapytaniu „Marzec’68”. 

•  W okresie marzec-wrzesień 2018 pojawiło się aż 4 488 
wzmianek w mediach o wystawie (w tym w TVN, Pol-
sacie, RMF FM, Radiu Zet i innych) o ekwiwalencie me-
diowym AVE 18 mln zł (IMM, marzec-wrzesień 2018).

•  Efekt? Wystawę w okresie marzec-wrzesień 2018 od-
wiedziło aż 116 486 osób (ponad 2 razy więcej niż 
planowaliśmy). „Obcy w domu” stał się jedną z naj-
popularniejszych wystaw w Polsce ostatnich latach.

https://www.youtube.com/watch?v=SRkHbq-wskQ


Decathlon Carbon Challenge
Klient: Decathlon
Produkt/Marka: Decathlon B’TWIN
Zgłaszający: MullenLowe MediaHub
Współzgłaszający: Opus B
Zespół kreatywny:  
Bartosz Gostkowski – strategy director
Tomasz Kosiński – creative director
Joanna Schmeltz – creative director
Adam Zaremba – project manager
Monika Pałuba – head of new business
Anna Jezierska – client managing partner
Anna Piwowarczyk – interactive manager
Marek Fordoński – chief digital officer
Michał Ślemp – media manager

Koncepcja kampanii 
Na rowerowym rynku rozwija się segment premium. 
Równolegle moda na triathlon i wyścigi uliczne 
przywróciły do łask klasyczne kolarzówki. W efekcie 
pojawiła się spora grupa konsumentów szukających 
high-endowych, zaawansowanych technologicznie 
i odpowiednio wyposażonych rowerów, na których 
da się porządnie ścigać na asfalcie i za które płaci się 
znacznie powyżej średniej rynkowej ceny. 

Decathlon miał w ofercie odpowiednie rowe-
ry dla zasobnych szosowców-amatorów. Seria 
ULTRA B’TWIN – zbudowana na karbonowych 
ramach, wyposażona w świetny osprzęt i koła  
– ceną biła na głowę podobne rowery uznanych 
marek. Niestety, konsumenci, którzy mogliby je 
docenić, omijali sklepy Decathlon. Barierą był wi-
zerunek marki. Kampania miała zmienić to prze-
konanie.

Limited Budget
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Zamiast tworzyć reklamę produktu, 
przeprowadzona została kampania 
reklamująca zawody sportowe.

Cele i wyzwania kampanii
Najważniejszym celem biznesowym było znaczne 
zwiększenie sprzedaży topowych karbonowych szosó-
wek ULTRA B’TWIN. Dodatkowo, Decathlon liczył 
na znaczący wzrost sprzedaży wszystkich kolarzówek 
marki własnej bez względu na materiał ramy i katego-
rię cenową. 

Kluczem do realizacji celów handlowych było pozy-
skanie nowej grupy konsumentów, którą byli zasobni 
amatorzy kolarstwa szosowego. Wyzwanie polegało na 
tym, że do tej pory tacy konsumenci szukali rowerów 
głównie w specjalistycznych sklepach i pomijali De-
cathlon. Aby spełnić zadanie, trzeba było przyciągnąć 
ich uwagę do marki, zmienić oczekiwania wobec jej 
oferty i wpłynąć na przebieg decyzji zakupowej.

Strategia
Szacunek na szosie zdobywa się przejechanymi kilome-
trami. Dotyczy to i kolarza, i sprzętu: jeśli wykręcasz wie-
le kilometrów, to znaczy że jesteś dobrym zawodnikiem 
a rower, na którym jeździsz, to porządna szosówka.

Decathlon oferował ambitnym szosowcom bardzo 
dobry sprzęt, ale serii B’TWIN ULTRA brakowało ko-
larskiego fame’u. By zmienić postawę konsumentów, 
marka musiała najpierw zdobyć ich szacunek. Dlatego 
wykorzystując sportową żyłkę potencjalnych klientów, 
by nakłonić ich do udziału w wielkim teście produktu, 
Decathlon zorganizował dla nich wyścig. 

Sposób realizacji
1. Kreacja
Zamiast tworzyć reklamę produktu, przeprowadzona 
została kampania reklamująca wyzwanie kolarskie: 
Decathlon Carbon Challenge. Wykorzystane zostały 
sportowe kody komunikacyjne, tonalność oraz odpo-
wiednie autorytety. Informacje na temat promowa-
nego roweru zostały wkomponowane w komunikację 
wyścigu. Zamiast obiecywać odbiorcom udział w te-
stach, rzuciliśmy im wyzwanie.

Idea: Podejmij wyzwanie, przesiądź się na karbon. 
Zarejestruj się w Carbon Challenge, weź topową szo-
sówkę z Decathlon na 48-godzinny test i kręć kilo-
metry. Przejedź ich najwięcej i zdobądź taki rower na 
własność. 

Komunikacja posługiwała się naturalnym dla gru-
py językiem: jak do zawodników, nie konsumentów. 
Klienci zyskali szansę, by sprawdzić swoje siły na szo-
sie, a topowe rowery ULTRA B’TWIN sposobność, by 
pokazać, że zasługują na miejsce pośród najlepszych 
rowerów dla kolarzy-ultrasów i warto brać je pod uwa-
gę przy decyzji o zakupie sprzętu.

Twarzą akcji wybrano pracownika Decathlon, pry-
watnie zapalonego kolarza. Damian Fornalski za-
praszał do udziału w wyścigu, opowiadał o zaletach 
B’TWIN ULTRA i jako pierwszy wystartował w De-
cathlon Carbon Challenge.

Okazało się, że część uczestników spontanicznie 
zamieszcza w mediach społecznościowych relacje 
z udziału w Decathlon Carbon Challenge. Te materiały 
za ich zgodą zostały wykorzystane w komunikacji wy-
ścigu, a niektórym z autorów Dacathlon zaproponował 
status ambasadorów.

2. Media mix
Całość budżetu mediowego przeznaczono na działa-
nia digital, dzieląc go pomiędzy: Social Media, Online 
Video i Display. Do komunikacji wybraliśmy kanały 
pozwalające na precyzyjne dotarcie do wąskiej grupy 
docelowej. 

W rezultacie kampania dotarła do 80% grupy do-
celowej na FB. Wideo konkursowe miało ponad dwu-
krotnie lepszy współczynnik pełnych obejrzeń niż 
przeciętna na Facebooku. Post zachęcający do zgłoszeń 
był również ponadprzeciętnie skuteczny osiągając CTR 
3,4%. Wideo akcji na YouTube osiągnęło 140 tys. wy-
świetleń.

Na stronie Decathlon.pl pojawiły się bannery DCC, 
na Decablog – platformie blogowej Decathlon – wpi-
sy w sekcji poświęconej kolarstwu szosowemu zyskały 
w czasie trwania akcji 13 tys. wyświetleń, a czas spę-
dzony przy tych artykułach był o 50% dłuższy niż śred-
nia na platformie.

Rezultaty
W ujęciu rok do roku Decathlon zanotował 116% 
wartościowy wzrost sprzedaży topowych, karbono-
wych rowerów szosowych Decathlon B’TWIN z gamy 
ULTRA, znacząco przekraczając wysokie oczekiwa-
nia. Dzięki czemu udział tego segmentu w sprzedaży 
całej kategorii rowerów szosowych w Decathlon po-
dwoił się.

Wzrosła również wartościowa sprzedaż całej kate-
gorii szosówek B’TWIN, czterokrotnie przekraczając 
średnie tempo wzrostu wartości rowerowego rynku 
w Polsce. 

Podsumowanie
Kampania oparta na wiedzy o użytkownikach, 
naturalnej dla nich formie i języku komunikacji 
w bardzo efektywny sposób zrealizowała zarówno 
sprzedażowe cele ilościowe, jak i jakościowe cele 
komunikacji. 

https://www.decathlon.pl/carbon.html


Nakarm Psa z OLX
Klient: OLX Polska
Zgłaszający: Grupa OLX Sp. z o.o. 
Zespół kreatywny: Michał Wiśniewski, Marcin Sienkowski, Przemysław Klemczak, Paulina Rezmer

Koncepcja kampanii
„Nakarm Psa z OLX” to wyjątkowa akcja, która przy 
ograniczonym budżecie osiągnęła wielomilionowe 
zasięgi komunikacji, dodatkowo pokazują markę 
w pozytywnym kontekście. Realizuje jednocześnie cele 
strategiczne marki – wzrost pobrań i korzystanie z apli-
kacji OLX. 

Cele i wyzwania kampanii
50% wzrost liczby pobrań aplikacji w trakcie trwania 
kampanii. 

OLX jest liderem rynku serwisów ogłoszeń drobnych. 
Utrzymanie pozycji lidera wymaga jednak nieustannych 
inwestycji w utrzymanie świadomości oraz relewantno-
ści marki i usługi dla grupy docelowej. Jedną z kluczo-
wych kwestii jest ciągły wzrost liczby użytkowników 
korzystających z OLX na telefonach komórkowych, 
zwłaszcza korzystających z aplikacji. Użytkownicy apli-
kacji charakteryzują się największym zaangażowaniem 
i najczęściej powracają do usługi OLX.

Limited Budget
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W chwili przed rozpoczęciem akcji „Nakarm Psa 
z OLX” aplikacja zainstalowana była na 4 453 355 
smartfonach w Polsce. Tak wysoka popularność apli-
kacji OLX sprawia, że pozyskiwanie kolejnych instala-
cji jest coraz trudniejsze i coraz droższe.

Strategia
Ludzie mają naturalną potrzebę pomagania, a OLX 
im to umożliwia. Dlatego wprowadziliśmy w apli-
kacji i na wersji mobilnej serwisu specjalną funk-
cjonalność, za pomocą której można było za darmo 
dokarmiać psy i koty z wybranych schronisk. Dzię-
ki takiej aktywacji uczyliśmy korzystania z aplikacji 
i przywiązywaliśmy grupę docelową do marki, licząc, 
że nowi użytkownicy będą w przyszłości korzystali 
z OLX także do wyszukiwania produktów i usług dla 
siebie i swoich rodzin.

Sposób realizacji
1. Kreacja 
Komunikacja oparta była głównie na postach sta-
tycznych przedstawiających psy i koty ze schronisk 
wspieranych w ramach akcji. Pozwoliło to wzbudzić 
empatię wśród odbiorców, którzy dzięki temu chęt-
niej udostępniali dalej nasze posty. Dodatkowo zde-
cydowaliśmy się w tym roku odejść od linkowania 
do OLX-a do ogłoszeń tych zwierząt. Oba działania 
sprawiły, że zasięg organiczny postów był bardzo 
duży (ponad 11 milionów UU).

2. Media mix 
Ze względu na ograniczony budżet mediowy komu-
nikacja ograniczyła się do social mediów, z głów-
nym naciskiem na Facebooka. Tego typu akcje na 
Facebooku cieszą się popularnością, a duży fanpage 
OLX (ponad 700 000 fanów) dawał solidne funda-
menty do rozprzestrzenienia się komunikacji. FB 
pozwolił też na dobre targetowanie do interesującej 
nas grupy docelowej. Social media – 100% (Facebo-
ok – 95%, Instagram – 5%)

Rezultaty
Wzrost średniej dziennej liczby pobrań aplikacji 
w trakcie aktywacji wyniósł 92%. Łącznie w okresie 
aktywacji aplikację pobrano 102 492 razy. 

Blisko 100 nakarmionych psiaków i kotów z wybra-
nych schronisk w Polsce.

Czas trwania kampanii 
Akcja trwała w dniach 11-20.12.2018. Komunikacja 
ruszyła 9.11.2018 (jeden wpis na Facebooku – wy-
bór schronisk) i zakończyła się 24.12.2018 (podsu-
mowanie). 
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Ludzie mają naturalną potrzebę pomagania, 
a OLX im to umożliwia.
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Polska na Times Square
Klient: Glob360
Produkt/Marka: naTemat.pl
Zgłaszający: Glob360
Zespół kreatywny: Michał Mańkowski, Michał Gąsior, Mateusz Trusewicz, Stefan Ronisz, Rafał Madajczak

Koncepcja kampanii
NaTemat.pl to autorski serwis z newsami i opiniami, któ-
ry według Gemiusa odwiedza miesięcznie 5,1 mln inter-
nautów (sierpień 2019). W DNA naTemat.pl od początku 
znajdowały się także niestandardowe działania reklamo-
we. Również wokół własnej marki. Nie mogło więc nas 
zabraknąć wśród brandów planujących coś specjalnego 
na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Cele i wyzwania kampanii
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę było 
jednym z głównych eventów w kalendarzach wydaw-
ców w 2018 roku i doskonałą okazją do brand activism. 
Było oczywiste, że wszyscy więksi gracze rzucą do prac 
kreatywnych najlepszych ludzi oraz duże budżety. Swoją 
agendę i nieograniczony budżet miała też strona rządo-
wa. Oznaczało to jedno: w okolicach 11 listopada nastąpi 
clutter stulecia akcji specjalnych i celebracji skierowanych 
do tej samej grupy docelowej. Nasz KPI był więc prosty: 
zaistnieć i nie przepalić budżetu.

Strategia
Brzmi jak slogan, ale w naTemat staramy się szukać 
sprytnego obejścia każdego ważnego tematu, żeby 
naświetlić go z innej, oryginalnej perspektywy. Kiedy 
medialne armie pędzą w prawo, my zastanawiamy się, 
czy nie warto jednak w lewo.

To samo myślenie było głównym założeniem tej 
kampanii, która doprowadziła do nietypowej reklamy 
Polski na Times Square w Nowym Jorku i której użyli-
śmy do aktywizacji polskich internautów.

Na pierwszym spotkaniu „zmapowaliśmy” potencjalne 
akcje konkurencji: aktywacje na ulicach polskich miast, 
kosztowne spoty telewizyjne czy duże okolicznościowe 
wydania historyczne w okolicach rocznicy. Oczywiście za-
łożyliśmy też, że będzie dużo odniesień retro do Dwudzie-
stolecia. Dlatego nie chcieliśmy robić żadnej z tych rzeczy.

Naturalnym krokiem było więc postawienie na ce-
lebrację – jak ujawniamy kulisy, to ujawniamy kulisy 
– polskiej „zajefajności” (ang. awesomeness). I to nie tej 
sprzed 100 lat, ale naszej obecnej, bliskiej Polakom i re-
dakcji naTemat.pl w 2018 roku.

https://natemat.pl/254497,reklama-polski-na-times-square-w-nowym-jorku-z-okazji-100-lecia-wideo
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Jeśli na pewno chcemy zostać zauważeni, 
najlepiej ustawić się w centrum świata.

Co nam jednak po celebracji, która zginie w tłumie. 
Pomyśleliśmy więc, że jeśli na pewno chcemy zostać 
zauważeni, najlepiej ustawić się w centrum świata. Ide-
alnym dla nas wyborem był więc najsłynniejszy wideo 
billboard świata w najsłynniejszym mieście świata – 
billboard Nasdaq na Times Square w Nowym Jorku. 
Wymyśliliśmy, że podpalimy polski internet, pierwszy 
strzał oddając z zagranicy. A kiedy okazało się, że bę-
dzie to kosztować 5 tys. dolarów, byliśmy w domu.

Uciekliśmy się przy okazji do małego fortelu. Spot na 
billboard o polskiej awesomeness przygotowaliśmy w ję-
zyku angielskim i celowo ukryliśmy autorstwo naTemat.
pl aż do ostatniej sekundy licząc na spontaniczne reakcje 
odbiorców bez względu na sympatie polityczne. Nie bez 
powodu też odpaliliśmy akcję 10 listopada, żeby na im-
prezę 11 listopada przybyć jako pierwsi.

Sposób realizacji
1. Kreacja
Pierwszy elementem naszej kampanii był 15-sekundo-
wy spot do emisji na Times Square. Czas nagrania nie 
był w ogóle przeszkodą. Liczył się jasny statement: ktoś 
wykupił w Nowym Jorku reklamę Polski i wyświetla ją 
na billboardzie, który wszyscy kojarzą.

Jako że postawiliśmy na celebrację awesomeness obec-
nej Polski przy okazji historycznej rocznicy, najstarsze 
wydarzenie, do którego nawiązaliśmy w naszym spocie, 
to Lech Wałęsa i koniec komunizmu w 1989 roku, a i tak 
nie byliśmy początkowo pewni, czy to nie za stare. 

Chcieliśmy, żeby po naszej akcji odbiorcy poczuli: tak, 
100 lat temu byliśmy super, ale teraz też jesteśmy! Tak 
doszliśmy do spotu z Lechem Wałęsą, ale i Robertem 
Lewandowskim, Aleksandrem Dobą czy Wiedźminem 
Geraltem w wydaniu CD Projektu. Nie zapomnieliśmy 
też o żarcie. W spocie jako Polacy odcinaliśmy się od ja-
kichkolwiek związków z wodą mineralną Poland Spring.

2. Media mix
100 proc. budżetu wydaliśmy na offline, ale koszt wyna-
jęcia billboardu i wyjazd ekipy wideo do Nowego Jorku 
powinniśmy w sumie – wcale nie karkołomnie! – zapi-
sać po stronie digitalu, bo billboard dla nas był jedynie 
kontentem do zarejestrowania foto/wideo do publikacji 
w internecie.

Pierwszą krajową salwą akcji był nasz post w ser-
wisie Wykop.pl z tytułem „Ktoś wynajął wielki baner 
na Times Square i puszcza film o Polsce” i kilkoma 
zdjęciami z ręki. Dopiero, kiedy z 2 tys. „wykopów” 
trafiliśmy na stronę główną serwisu, skąd informacje 
i zachwyty rozeszły się wśród prawicowej publiczno-
ści, opublikowaliśmy reveal w naTemat z manifestem 
o awesomeness Polski oraz specjalnym materiałem na 
ASZdziennik.pl. Nasi dziennikarze ruszyli też do social 
mediów z dobrą nowiną o akcji. Tym działaniom towa-
rzyszyły wideo z Nowego Jorku i making of w mediach 
własnych i SM oraz nasze interakcje z internautami 
w komentarzach pod ich postami.

Rezultaty
Tylko wygenerowane przez redakcję treści o akcji zebra-
ły organicznie ponad 500 tys. odsłon. Jeden tylko post 
o akcji miał na Facebooku 700 tys. organicznego zasię-
gu, a manifest awesomeness Polski zebrał 40 tys. interak-
cji na Facebooku, co jest wynikiem rzadko spotykanym 
wśród wydawców. Trafiliśmy na stronę główną Wykopu 
– i co dziwne, utrzymaliśmy się tam po ujawnieniu au-
torstwa akcji. 

O akcji naTemat wspomniały: „Press”, „Wirtualne Me-
dia”, „Marketing przy kawie”, „Wirtualna Polska Finanse”, 
„Public Relations”, „Wirtualna Polska Sportowe Fakty”, 
„Jastrząb Post”, „Joe Monster” i główne wydanie „Wyda-
rzeń” Polsatu. Publicznie przedsięwzięcie pochwaliło kil-
kudziesięciu liderów opinii, w tym Jarosław Kuźniar. 

To sprawiło, że w dyskusjach wokół 11 listopada ak-
cja naTemat.pl była stawiana jako wzór i punkt odnie-
sienia dla wówczas powszechnie krytykowanych dzia-
łań rządowej Polskiej Fundacji Narodowej. Wisienką 
na torcie były dla nas jednak komentarze w rodzaju 
tego od czytelnika Wirtualnych Mediów: „Nie lubię 
i nie czytam naTemat, to nie moja bajka polityczna. Ale 
za reklamę chylę czoła”. 

Pokazaliśmy więc, że jako naTemat.pl potrafimy do-
brze oddać emocje nie tylko naszej codziennej grupy 
docelowej, a nasz zespół kreatywny potrafi zawalczyć 
o uwagę odbiorców nawet podczas największego me-
dialnego eventu roku. Za bardzo rozsądną cenę.

Podsumowanie
To nie był nasz pierwszy brand activism – w 2017 roku 
nasz empowerementowy spot „Rzeczpospolita Polka” 
miał 1,1 mln organicznych wyświetleń – ale tym ra-
zem „zhakowaliśmy” działania dużo większych graczy 
o znacznie większych budżetach. Nie bez znaczenia dla 
oceny akcji miał też fakt, że wszystkie działania od kre-
acji, przez produkcję i planowanie mediów wykonali-
śmy inhouse’owo. Jak się później okazało, nie było to 
nasze ostatnie słowo, jeśli chodzi o brand activism. Ale 
o tym, jeśli szczęście dopisze, napiszemy w następnym 
Casebooku IAB MIXX Awards.

Czas trwania kampanii
11.10.2018 – 30.11.2018

Budżet kampanii 
32 000 zł

https://natemat.pl/254497,reklama-polski-na-times-square-w-nowym-jorku-z-okazji-100-lecia-wideo
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Kampanie, które łączą aktywności świata 
offline i online.

Offline 
Digitizing
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Ostatni Twój Weekend (srebro)

Polska na Times Square (brąz)

Mobile Proximity Marketing dla BP,  
czyli jak przekuć niewielki budżet  
w wielki sukces (wyróżnienie)

ŠKODA Wirtualny Salon  
i Sales Online (wyróżnienie)



Ostatni Twój Weekend
Klient: Gazeta.pl, BNP Paribas, Mastercard
Zgłaszający: VMLY&R Poland
Współzgłaszający: Wavemaker, Papaya Films
Zespół kreatywny: Dawid Szczepaniak, Maciek Kozina, Ewelina Wojtyczka, Małgorzata Adamczyk,  
Urszula Mazur, Anna Kwiatkowska, Łukasz Majewski, Daniel Przygoda, Katarzyna Rychowiecka, Julia Szostak

Koncepcja kampanii
Przejęliśmy symbol uprzedmiotowienia kobiet i zmie-
niliśmy jego znaczenie. Wykorzystaliśmy emocje zwią-
zane ze sprzedażą kultowego tytułu erotycznego do 
ukazania innej perspektywy. Przebiliśmy się do świa-
domości ludzi, którzy nie identyfikowali się z pro-
blemem dyskryminacji. Cel biznesowy połączyliśmy 
z celem społecznym kampanii. Za pomocą „Ostatnie-
go Twojego Weekendu” dotarliśmy do milionów ludzi 
i zaprosiliśmy ich na pierwsza lekcje równości. 

Cele i wyzwania kampanii
Gazeta.pl jest marką newsową. Sama szybkość po-
dawania informacji w erze social mediów już dawno 
nie wyróżnia. Dziś trzeba oferować odbiorcy znacz-
nie więcej. Gazeta.pl oprócz funkcji czysto informa-

cyjnej ma również misję generowania społecznych 
dyskusji. Daje przestrzeń na różnorodne ujęcia 
tematu, nie boi się spraw trudnych i kontrowersyj-
nych. W ten sposób buduje swoją wiarygodność 
i lojalność odbiorców. 

Gazeta.pl szukała formy do tego, aby wzniecić dys-
kusje o nierównościach, które codziennie wpływają 
na życie milionów kobiet w Polsce. Cel był ambitny, 
bo do kwestii równościowych większość polskiego 
społeczeństwa podchodzi w najlepszym przypadku 
obojętnie, a częściej z niechęcia. Nawet dla miejskiej 
klasy średniej temat nierówności to temat abstrakcyj-
ny. Kampania, której potrzebowała Gazeta.pl, musiała 
wyjść poza akademickie dyskusje i hermetyczny język 
i zaangażować przeciętnych czytelników portalu. Aby 
zmierzyć się z taką materią i zrobić to w odpowied-
niej formie i skali, Gazeta.pl potrzebowała partnerów, 
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którzy dzielą te same wartości. Tymi partnerami stali 
się: BNP Paribas i Mastercard. Te korporacyjne marki 
działają w mało emocjonalnej, „transakcyjnej” kate-
gorii finansów, ale obie podejmują wysiłki, aby oprócz 
biznesu realizować cele społeczne.

Cele:
1.  Znajomość akcji u przynajmniej połowy czytelni-

ków Gazeta.pl (znajomość poprzednich akcji spo-
łecznych Gazeta.pl dla: „Make Poland Great Again” 
po emisji 9 odcinków – 33%, „Adoptuj pszczołę” po 
5 edycjach – 67%). 

2.  Zasięg (buzz) PR akcji na poziomie 3 mln. 
3.  300 tys. PV na podstronie akcji w ramach portalu 

Gazeta.pl. 

Strategia
„Kobiety ogólnie mają w życiu ciężej, ale ja nic złego im 
przecież nie robię” – to powszechne przekonanie, że pro-
blem nierówności nas nie dotyczy. Brzmi niegroźnie, ale 
jest kontrrewolucyjne. Zmiana społeczna zaczyna się od 
dostrzeżenia problemu, zrozumienia perspektywy tych, 
którzy każdego dnia doświadczają nierówności – nie 
tylko tych systemowych, ale również codziennych, wyni-
kających z przyzwyczajeń, ze stereotypów lub po prostu 
braku refleksji.

Naszym celem było zwrócenie uwagi na seksizm 
powszedni. Systemowa dyskryminacja kobiet zaczyna 
się pozornie niewinnie, na przykład od przedstawia-
nia kobiet w mediach przez pryzmat ich ciał. „Twój 
Weekend” to najstarszy w Polsce miesięcznik erotycz-
ny. Przez 27 lat „wychował” całe pokolenia mężczyzn 
i kształtował ich postawy wobec kobiet. Choć w ostat-
nich latach zaczął podupadać, to jednak dla setek tysię-
cy mężczyzn tytuł pozostawał symbolem. W grudniu 
2018 roku wystawiono go na sprzedaż. W ciągu 5 dni 
namówiliśmy Gazeta.pl, by przejąć magazyn. Do ini-
cjatywy zaprosiliśmy dodatkowo Mastercard oraz BNP 
Paribas – kojarzone z wcześniejszych prokobiecych 
inicjatyw. Wspólnie odkupiliśmy, a następnie zamknę-
liśmy pismo, by w ten sposób zakomunikować, że era 
uprzedmiotowienia i seksizmu już dawno powinna być 
zakończona. Ale wcześniej... wydaliśmy ostatni numer 
„Twojego Weekendu” w historii. 

Sposób realizacji
Zawartość „Ostatniego Twojego Weekendu” jest za-
przeczeniem tego, czym magazyn był od 1992 roku. 
Zamiast treści uprzedmiotawiających kobiety zawiera 
artykuły, eseje, felietony i wywiady o charakterze pro-
-równościowym i antyseksistowskim. Stałe rubryki 
magazynu takie jak „Dziewczyny numeru”, „Dossier” 
czy nawet komiks, zachowały stare nazwy, ale wypełni-
liśmy je zupełnie innymi treściami. 

Po tygodniowej kampanii teaserowej, w Dzień Ko-
biet do sprzedaży trafiło ponad 20 tys. drukowanych 
egzemplarzy „Ostatniego Twojego Weekendu”. Maga-

zyn był również dostępny w formie cyfrowej. Sprzedaż 
wsparta była zintegrowaną kampanią wykorzystującą 
OOH, display, kina, radio, media społecznościowe, 
PR oraz kanały własne partnerów. Magazyn został 
wysłany do setek dziennikarzy i influencerów. Udało 
nam się wzbudzić zażartą dyskusję na temat uprzed-
miotowienia kobiet, seksizmu i równości. 

Rezultaty
Cel 1: Znajomość akcji u przynajmniej połowy czytel-
ników Gazeta.pl (znajomość poprzednich akcji spo-
łecznych Gazeta.pl dla: „Make Poland Great Again” 
po emisji 9 odcinków – 33%, „Adoptuj pszczołę” po 5 
edycjach – 67%).
Wynik: O akcji usłyszało aż 71,2% czytelników  
Gazeta.pl.
Cel 2: Zasieg (buzz) PR akcji na poziomie 3 mln. 
Wynik: Całkowity PR-owy zasięg akcji wyniósł ponad 
5 mln.
Cel 3: 300 tys. PV na podstronie akcji w ramach por-
talu Gazeta.pl.
Wynik: Treści związane z „Twoim Weekendem” wyge-
nerowały ponad 500 000 PV w portalu.
Pozostałe wyniki:
•  Ilość odsłon (wg monitoringu): 25 000 000. 
•  Wzrost wejść na Gazeta.pl dzięki akcji: 500 000.
•  Najlepiej sprzedający się e-magazyn w Polsce w 2019 

roku.
•  Najlepiej sprzedający się drukowany numer „Twojego 

Weekendu” od ponad 10 lat.
Ponad 70% ankietowanych czytelników Gazeta.pl 
chwaliło akcję i zgadza się, że w tego typu działania 
Gazeta.pl powinna się angażować.

Podsumowanie
„Ostatni Twój Weekend” to kampania, która w zin-
tegrowany sposób wykorzystała wszystkie dostępne 
nam kanały (łącznie z dawnymi kanałami „Twojego 
Weekendu”). Od przewrotnej kampanii teaserowej, 
zawartości samego magazynu aż po komunikację 
w mediach społecznościowych udało nam się stwo-
rzyć angażującą i nośną komunikację o charakterze 
równościowym.

Czas trwania kampanii
1.03.2019 – 31.03.2019

Zawartość „Ostatniego Twojego  
Weekendu” jest zaprzeczeniem tego, 
czym magazyn był od 1992 roku.



Polska na Times Square
Klient: Glob360
Produkt/Marka: naTemat.pl
Zgłaszający: Glob360
Zespół kreatywny: Michał Mańkowski, Michał Gąsior, Mateusz Trusewicz, Stefan Ronisz, Rafał Madajczak

Koncepcja kampanii
NaTemat.pl od początku było digital only, jednak to 
dziś już nie wystarczy. Dlatego w ramach brand acti-
vism nasze działania związane z rocznicą 100-lecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości postanowiliśmy 
wyprowadzić do offline’u. Tak powstał pomysł reklamy 
Polski na najsłynniejszym wideo billboardzie świata 
w najsłynniejszym mieście świata. 

Cele i wyzwania kampanii
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę było 
jednym z głównych eventów w kalendarzach wydaw-
ców w 2018 roku i doskonałą okazją do brand activism. 
Było oczywiste, że wszyscy więksi wydawcy rzucą do 
prac kreatywnych najlepszych ludzi oraz duże budżety. 
Swoją agendę i nieograniczony budżet miała też strona 
rządowa. Oznaczało to jedno: w okolicach 11 listopa-
da nastąpi clutter stulecia akcji specjalnych i celebracji 
skierowanych do tej samej grupy docelowej. Nasz KPI 
był więc prosty: zaistnieć i nie przepalić budżetu.

Strategia
Nasz główny insight brzmiał równie nieskomplikowa-
nie: nie możemy zrobić tego samego co inni.

W pierwszym kroku wypisaliśmy więc sobie wszel-
kie możliwe aktywacje konkurencji, żeby wiedzieć, 
czego unikać w celu zmniejszenia zagrożenia zdublo-
wania pomysłu. Tak wpadliśmy na offline i reklamę 
Polski oraz naTemat.pl na Times Square w Nowym 
Jorku, której użyliśmy do „podpalenia” online’u.

Tylko co tam wyświetlić? W naTemat.pl w naturalny 
sposób spoglądamy raczej w przyszłość niż przeszłość, 
więc postanowiliśmy odciąć wszelkie elementy retro 
w przekazie w rodzaju luxtorped, cudu nad Wisłą czy 
rozbudowy Gdyni.

Szybko się okazało, że oczywistym krokiem było po-
stawienie na celebrację polskiej niesamowitości (ang. 
awesomeness). I to nie tej sprzed 100 lat, ale naszej obec-
nej, bliskiej Polakom i redakcji naTemat.pl w 2018 roku.

Co nam jednak po celebracji, która zginie w tłumie. 
Pomyśleliśmy więc, że jeśli na pewno chcemy zostać 
zauważeni, musimy jako wydawca internetowy wyjść 
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Szybko się okazało, że oczywistym 
krokiem było postawienie na celebrację 
polskiej niesamowitości.

tam, gdzie wydawcy internetowego nikt się nie spo-
dziewa, czyli do offline’u. Ale nie byle jakiego. Ideal-
nym dla nas wyborem był więc najsłynniejszy wideo 
billboard świata w najsłynniejszym mieście świata 
– billboard Nasdaq na Times Square w Nowym Jor-
ku. Pozostało jeszcze ustalić koszt. Jako zdobywająca 
dopiero offline’owy know-how redakcja byliśmy goto-
wi na najczarniejsze scenariusze, kiedy jednak dowie-
dzieliśmy się, że będzie nas to kosztować 5 tys. dolarów, 
byliśmy w domu. 

Uciekliśmy się przy okazji do małego fortelu. Spot na 
billboard o polskiej awesomeness przygotowaliśmy w języ-
ku angielskim i celowo ukryliśmy autorstwo naTemat.pl 
aż do ostatniej sekundy wideo, licząc na spontaniczne re-
akcje odbiorców bez względu na sympatie polityczne. Nie 
bez powodu też odpaliliśmy akcję 10 listopada, żeby na 
imprezę 11 listopada przybyć jako pierwsi.

Sposób realizacji
1. Kreacja
Pierwszy elementem naszej kampanii był 15-sekundo-
wy spot do emisji na Times Square. Czas nagrania nie 
był w ogóle przeszkodą. Liczył się jasny statement: ktoś 
wykupił w Nowym Jorku reklamę Polski i wyświetla ją 
na billboardzie, który wszyscy kojarzą.

Jako że postawiliśmy na celebrację awesomeness obec-
nej Polski przy okazji historycznej rocznicy, najstarsze 
wydarzenie, do którego nawiązaliśmy w naszym spocie, 
to Lech Wałęsa i koniec komunizmu w 1989 roku, a i tak 
nie byliśmy początkowo pewni, czy to nie za stare. 

Chcieliśmy, żeby po naszej akcji odbiorcy poczu-
li: tak, 100 lat temu byliśmy super, ale teraz też jeste-
śmy! Tak doszliśmy do spotu z Lechem Wałęsą, ale 
i Robertem Lewandowskim, Aleksandrem Dobą czy 
Wiedźminem Geraltem w wydaniu CD Projektu. Nie 
zapomnieliśmy też o żarcie. W spocie jako Polacy od-
cinaliśmy się od jakichkolwiek związków z wodą mine-
ralną Poland Spring.

Nasz dział wideo przy produkcji spotu musiał jesz-
cze tylko wziąć pod uwagę jedną, specyficzną akurat 
dla tego nośnika offline zmienną, czyli układ… okien 
na budynku Nasdaq. 

2. Media mix
100 % budżetu wydaliśmy na offline, ale koszt wynaję-
cia billboardu i wyjazd ekipy wideo do Nowego Jorku 
powinniśmy w sumie – wcale nie karkołomnie! – zapi-
sać po stronie digitalu, bo billboard dla nas był jedynie 
kontentem do zarejestrowania foto/wideo do publika-
cji w internecie. Tak online sfinansował offline, który 
następnie przysłużył się online’owi.

Pierwszą krajową salwą akcji był nasz post w ser-
wisie Wykop.pl z tytułem „Ktoś wynajął wielki baner 
na Times Square i puszcza film o Polsce”” i kilkoma 
zdjęciami z ręki. Dopiero, kiedy z 2 tys. „wykopów” 
trafiliśmy na stronę główną serwisu, skąd informacje 
i zachwyty rozeszły się wśród prawicowej publiczno-

ści, opublikowaliśmy reveal w naTemat z manifestem 
o awesomeness Polski oraz specjalnym materiałem na 
ASZdziennik.pl. Nasi dziennikarze ruszyli też do social 
mediów z dobrą nowiną o akcji. Tym działaniom towa-
rzyszyły wideo z Nowego Jorku i making of w mediach 
własnych i SM oraz nasze interakcje z internautami 
w komentarzach pod ich postami.

Rezultaty
Tylko wygenerowane przez redakcję treści o akcji ze-
brały organicznie ponad 500 tysięcy odsłon. Jeden tyl-
ko post o akcji miał na Facebooku 700 tys. organicz-
nego zasięgu, a manifest awesomeness Polski zebrał  
40 tys. interakcji na Facebooku, co jest wynikiem rzad-
ko spotykanym wśród wydawców. Trafiliśmy na stronę 
główną Wykopu – i co dziwne, utrzymaliśmy się tam 
po ujawnieniu autorstwa akcji. 

O akcji naTemat wspomniały: „Press”, „Wirtualne Me-
dia”, „Marketing przy kawie”, „Wirtualna Polska Finanse”, 
„Public Relations”, „Wirtualna Polska Sportowe Fakty”, 
„Jastrząb Post”, „Joe Monster” i główne wydanie „Wyda-
rzeń” Polsatu. Publicznie przedsięwzięcie pochwaliło kil-
kudziesięciu liderów opinii, w tym Jarosław Kuźniar. 

To sprawiło, że w dyskusjach wokół 11 listopada akcja 
naTemat.pl była stawiana jako wzór i punkt odniesienia 
dla wówczas powszechnie krytykowanych działań rządo-
wej Polskiej Fundacji Narodowej. Wisienką na torcie były 
dla nas jednak komentarze w rodzaju tego od czytelnika 
Wirtualnych Mediów: „Nie lubię i nie czytam naTemat, 
to nie moja bajka polityczna. Ale za reklamę chylę czoła”. 

Pokazaliśmy więc, że jako naTemat.pl potrafimy do-
brze oddać emocje grupy docelowej podczas najwięk-
szego medialnego eventu roku i to na nowym dla nas 
offline’owym polu.

Podsumowanie
Po pełniejsze podsumowanie zapraszamy do opisu tego 
case’u w kategorii Limited Budget, tu jednak warto do-
dać, że nieoczywisty czasami mix mediowy zdecydowa-
nie popłaca. Jest pewne, że w przypadku naszej kampa-
nii bez offline’u nie pilibyśmy online’owego szampana.

Czas trwania kampanii 
11.10.2018 – 11.30.2018

Budżet kampanii 
32 000 zł

https://natemat.pl/254497,reklama-polski-na-times-square-w-nowym-jorku-z-okazji-100-lecia-wideo


Mobile Proximity  
Marketing dla BP,  
czyli jak przekuć niewielki budżet w wielki sukces
Klient: BP Polska
Produkt/Marka: BP Myjnie
Zgłaszający: Mindshare Polska
Współzgłaszający: BP Polska, KoalaMetrics

Koncepcja kampanii
Konkurując z markami o znacznie większych budże-
tach BP musi stawiać na sprytne rozwiązania. Mobile 
Proximity Marketing idealnie łączy precyzję targetowa-
nia, segmentację danych i ogólnopolski zasięg. 35 tys. zł 
budżetu przekuliśmy na prawie 2,3 tys. nowych klientów 
i wzrost dziennego ruchu na stacji o 8%.

Cele i wyzwania kampanii
Celem kampanii było pozyskanie nowych klientów myjni 
BP. Przy niewielkim budżecie klient nie podał oczekiwań 
co do skali wzrostu/kosztu pozyskania nowego klienta. 
Kampania miała przede wszystkim zweryfikować sku-
teczność działań opartych Mobile Proximity Marketing.

Rynek stacji paliw jest bardzo konkurencyjny, a lo-
jalność klientów niewielka. 

Liderem rynku jest spółka państwowa – Orlen 
z 1 700 lokalizacjami, BP zajmuje drugą pozycję z ok. 
540 stacjami, następnie Lotos, Shell (lider pod wzglę-
dem percepcji paliw wysokiej jakości) i Circle K. Orlen 
i Lotos to niekwestionowani liderzy wydatków rekla-
mowych, z największymi budżetami na ATL i BTL. 
Marki te podkreślają w komunikacji polskie korzenie. 
Budują świadomość i wiarygodność marki poprzez 
sponsoringi wydarzeń kulturalnych i sportowych. BP 
musiało zatem szukać rozwiązań niestandardowych, 
pozwalających na realizację celów biznesowych w taki 
sposób, by móc skutecznie rywalizować z konkurenta-
mi znacznie aktywniejszymi mediowo.

Offline Digitizing
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Ceny paliw na stacjach często są na podobnym po-
ziomie. Dodatkowo w miastach w bezpośrednim są-
siedztwie zawsze jest kilka konkurencyjnych stacji do 
wyboru. Klienci często nie utożsamiają się z marką. 
Szansą na zwiększenie rentowności stacji jest sprzedaż 
usług komplementarnych, wysokomarżowych, typu 
BP Myjnia. 

Z promowaniem takich usług wiąże się jednak bar-
dzo dużo wyzwań:
1)  Niewielki budżet niepozwalający na szeroką, zasię-

gową kampanię.
2)  Prawie 250 stacji BP z usługami myjni rozmieszczo-

nych daleko od siebie.
3)  Uzasadnienie, że wzrost ruchu w myjniach BP to 

efekt działań mediowych.
Musieliśmy znaleźć takie rozwiązanie, które pomoże 

nam precyzyjnie dotrzeć do grupy docelowej kampanii 
(klienci konkurencji, korzystający z usług myjni na in-
nych stacjach) oraz zmierzyć efektywność zrealizowa-
nych działań i ich przełożenie na ruch na stacjach BP.

Strategia
Wykorzystanie możliwości Mobile Proximity Marke-
ting dało nam możliwość precyzyjnego dotarcia do 
klientów konkurencji i skuteczną ich konwersję na 
usługi Myjni BP. 

Postawiliśmy na współpracę z Justtag jako dostawcy 
narzędzia opartego o MPM – KoalaMetrics. 

Pierwszym krokiem była analiza polskiego rynku 
stacji paliw w okresie miesiąca poprzedzającego start 
kampanii (maj 2019). Z 301 stacji z usługami BP Myj-
nia, na podstawie rozpoznanego sygnału wi-fi, prze-
analizowano ruch na 189 z nich (63%). W analogiczny 
sposób został przeanalizowany ruch na 1 589 stacjach 
konkurencji (Orlen, Shell, Lotos, Circle K). Taka anali-
za pozwoliła na wyselekcjonowanie grupy użytkowni-
ków nielojalnych (korzystających z usług różnych sta-
cji). Z analiz wynikało, że klienci Lotosu i Circle K są 
najmniej lojalni wobec tych marek (ponad 47% z nich 
korzysta z usług innych stacji), a klienci BP i Orlenu są 
najbardziej lojalni wobec tych marek (tylko około 30% 
z nich korzysta z usług innych stacji), choć drugim wy-
borem klientów Orlenu są właśnie stacje BP. 

Kolejnym krokiem było uzupełnienie tak stworzone-
go profilu o osoby, które korzystają z myjni samocho-
dowych niezwiązanych z konkretnymi stacjami paliw 
(typu myjnie samoobsługowe). W ten sposób powstała 
grupa docelowa najlepiej odpowiadająca na założenia 
z briefu, a co najważniejsze – umożliwiająca przy nie-
wielkim budżecie realizację kampanii ogólnopolskiej.

Sposób realizacji 
1. Media mix
Budżet na kampanie wynosił 35 000 zł. Kampania zo-
stała przeprowadzona w całości w Programmatic Mo-
bile Display w oparciu o segmenty offline KoalaMe-

trics. Kampania została zrealizowana w modelu RTB 
poprzez Adform DSP w większości na powierzchni 
in-app, natomiast 87 638 emisji (ok. 2,8% z całości 
3 076 274) zostało wyświetlonych na powierzchni mo-
bile web, aby uzupełnić zasięg o użytkowników trud-
niej osiągalnych na appkach z reklamami.

2. Innowacje
Innowacyjne w tej kampanii było wykorzystanie po raz 
pierwszy w historii klienta BP MPM w oparciu o na-
rzędzie firmy Justtag. Dzięki danym offline z KoalaMe-
trics byliśmy w stanie wyselekcjonować grupę docelo-
wą stwarzającą największe perspektywy na konwersję 
(nielojalni klienci konkurencyjnych stacji paliw/myj-
ni). To pozwoliło nam na optymalne wykorzystanie 
niewielkiego budżetu kampanii i jej realizację w skali 
ogólnopolskiej (nie przepaliliśmy budżetu). Innowa-
cyjne było także podejście do zaprezentowania wyni-
ków kampanii. Nie pokazywaliśmy już tylko danych 
stricte mediowych (odsłony, kliki, CTR-y), ale pokaza-
liśmy realny wpływ kampanii online na wzrost ruchu 
offline na stacjach i BP Myjniach (Foot Fall Rate).

Rezultaty
Podczas trwania kampanii oraz po dwóch tygodniach 
od jej zakończenia odnotowaliśmy 67 000 wizyt na 
stacji BP.

Łącznie pozyskaliśmy na stacjach BP 2 298 nowych 
użytkowników (osób, które widziały naszą reklamę, 
a nie odwiedzały stacji w ostatnich 2 miesiącach przed 
rozpoczęciem kampanii).

Koszt pozyskania nowego użytkownika wyniósł je-
dynie 15,20 zł.

Dodatkowo, dzięki naszej komunikacji 2 638 osób 
(osób, które widziały naszą reklamę) wróciło na stacje 
BP (efekt lojalizacji).

Mimo niewielkiego budżetu nasze działania przy-
niosły spektakularne efekty:
1)  8% wzrost średniego dziennego trafficu na stacji 

w trakcie i tuż po kampanii,
2)  13% odnotowanych średnich dziennych wizyt na 

stacjach było wygenerowanych przez użytkowni-
ków, którzy mieli wcześniej kontakt z reklamą.

Statystyki mediowe:
1) Impressions – 3 076 274,
2) Unique Reach – 976 647,
3) Frequency – 3,14,
4) Clicks – 12 873,
5) CTR – 0,418%.

Czas trwania kampanii
6.06.2019 – 7.07.2019

Budżet kampanii
35 000 zł w
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ŠKODA Wirtualny Salon  
i Sales Online
Klient: ŠKODA Polska
Produkt/Marka: ŠKODA
Zgłaszający: PHD
Współzgłaszający: Isobar Polska, GoldenSubmarine

Koncepcja kampanii
Umożliwiliśmy naszym klientom przeniesienie całego 
doświadczenia z salonu samochodowego do digitalu. 
Otworzyliśmy pierwszy wirtualny salon samochodowy 
połączony z możliwościa zamawiania  online.  Dzięki tym 
rozwiązaniom i skutecznej kampanii koszt leada spadł 
o ponad 50%, zaś konwersyjność wzrosła aż 10-krotnie!

Cele i wyzwania kampanii
Naszym celem była optymalizacja ścieżki zakupowej 
klienta i zwiększenie konwersyjności działań digitalowych. 

Motoryzacja jest kategorią o bardzo wysokim zaangażo-
waniu. Proces decyzyjny trwa od 3 do nawet 6 miesięcy. Kie-
dyś wiązał się on z wielokrotnym odwiedzaniem salonów 
dealerskich. W ostatnich latach to się jednak zmieniło. Teraz 
szukając nowego samochodu, robimy dogłębne rozeznanie 
online, żeby zapoznać się z ofertą, technologiami, finanso-
waniem. Na końcu jednak i tak zawsze musimy znaleźć czas, 
żeby pójść do salonu, często zerwać się z pracy i czekać w ko-
lejce. Sama wizyta przez wielu postrzegana jest jako zło ko-
nieczne, być może nawet, paradoksalnie, bariera do zakupu.

Możliwa do prześledzenia ścieżka zakupu do tej pory 
wyglądała tak: wejście na stronę, zapisanie się na jazdę 
próbną lub ofertę, kontakt z call center w celu potwier-
dzenia zainteresowania, kontakt od dealera z ofertą lub 
w celu umówienia się na jazdę próbną, wizyta u dealera, 
złożenie zamówienia, zakup. W rzeczywistości jedynie 
promil osób kupując samochód rzeczywiście przechodzi 
taki proces. Powoduje to bardzo niską konwersję z działań 
digitalowych na realną sprzedaż. 
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Pokazaliśmy, że warto śledzić,  
a nawet wyprzedzać trendy, wychodząc  

naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. 

Offline Digitizing

https://sklep.skoda-auto.pl/
https://www.phdmedia.com/poland/
https://www.isobar.com/pl/en/
https://www.goldensubmarine.com/
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Strategia
Naszym rozwiązaniem była 
pełna digitalizacja doświad-
czenia zakupowego, tak żeby 
zarówno wizyta w salonie, jak 
i sam zakup mógł odbyć się on-
line, bez wychodzenia z domu.

Po pierwsze, otworzyliśmy 
Wirtualny Salon, gdzie poten-
cjalni klienci mogą obejrzeć 
samochody i poradzić się eks-
perta, nie wychodząc z domu. 
Jest to miejsce z prawdziwymi 
samochodami i prawdziwymi 
ekspertami, ale dostępne tylko 
online. Poprzez połączenie wi-
deo 1-to-1 i 1-to-many pozwo-
liliśmy użytkownikom wejść 
do salonu i być albo indywi-
dualnie oprowadzonym przez 
eksperta po interesującym ich modelu albo dołączyć do 
grupowej rozmowy na temat konkretnego modelu lub 
rozwiązania technologicznego.

Po drugie, otworzyliśmy pierwszy w kategorii mo-
toryzacyjnej platformę internetową do zamawiania 
online. Nasza usługa pozwala na wybranie samocho-
du spośród dostępnych egzemplarzy i sfinansowanie 
w formie leasingu firmowego lub konsumenckiego. 
Wszystkie formalności odbywają się online – jedy-
nie przy odbiorze auta w salonie należy złożyć koń-
cowy podpis pod umową leasingową.

Sposób realizacji
1. Kreacja 
Kampanię promującą nowe rozwiązania podzieliliśmy 
na 2 części.

Zaczęliśmy od mocnego uderzenia PR-owego. Z uwagi 
na innowacyjność promowanych rozwiązań uznaliśmy, 
że PR – zarówno płatny, jak i pozyskany – będzie kanałem 
pozwalającym najlepiej wykorzystać ich potencjał WoM 
(word of mouth - z ang. przekaz ustny). Artykuły pojawiły 
się we wszystkich wiodących mediach technologicznych, 
motoryzacyjnych i biznesowych – m.in. Spidersweb, 
Autokult, Business Insider.  Dodatkowo podjęliśmy 
współpracę z wiodącym influencerem finansowym – Dla 
Pieniędzy, który zarówno nakręcił materiał o naszych 
rozwiązaniach, jak i wystąpił w roli ambasadora marki 
w „Dzień Dobry TVN”.

Druga część kampanii to działania performan-
ce’owe kierujące osoby na odpowiednich etapach 
ścieżki zakupowej do platformy online lub do Wir-
tualnego Salonu. Ta część opierała się na najlepiej 
konwertujących kanałach – GDN, Facebook i Search 
– automatycznie optymalizowane pod zostawienie le-
ada i konwersję „dodaj do koszyka”. Uzupełnieniem 
były działania natywne na portalach również skiero-
wane na dostarczenie konwersji.

Bardzo ważnym punktem styku stały się również 
media własne. Stworzyliśmy widget zachęcający do 
odwiedzenia Wirtualnego Salonu, który uruchamia 
się po wejściu na dowolną stronę w ekosystemie 
SKODY. Natomiast do strony z komunikatami tak-
tycznymi dodaliśmy przycisk kierujący do ofert na 
platformę online.

2. Media mix
Całość działań kampanijnych zamknęła się w kana-
łach digital. Wykorzystaliśmy zarówno media płatne: 
content, display, social, search; media własne: www  
– widget, social oraz media pozyskane: PR.

Rezultaty
Kampania przerosła najśmielsze oczekiwania. Koszt 
pozyskania leada spadł o 54% w stosunku do do-
tychczas prowadzonych, tradycyjnych kampanii per-
formance. Natomiast konwersyjność na sprzedaż ze 
zwalidowanych leadów wzrosła aż 10-krotnie. To prze-
łożyło się na aż 21-krotny spadek kosztu sprzedanego 
samochodu!

Dzięki uproszczeniu i zamknięciu ścieżki w strefie 
online nie tylko ułatwiliśmy życie klientom i zwięk-
szyliśmy efektywność działań performance’owych, ale 
również zyskaliśmy pełną kontrolę nad procesem. 

Podsumowanie
Pokazaliśmy, że warto śledzić, a nawet wyprzedzać 
trendy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsu-
mentów. Uprościliśmy ścieżkę zakupową, przenosząc 
do digitalu funkcjonalności do tej pory zarezerwowane 
dla offline’u.

Dzięki temu uzyskaliśmy ponad 50% spadek kosztu 
leada i 10-krotną poprawę konwersji – rezultaty nie-
osiągalne dla tradycyjnej ścieżki zakupowej.
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Kampanie, które dzięki współpracy z celebrytą, 
online/social ambasadorem lub influencerem 
realizują cele marki w sposób efektywny i unikatowy.

Online Marketing 
with Influencer
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„Jak TO Robić?” (srebro)

Pierwszy podwójny teledysk w Polsce:  
Mirinda Mix-it (brąz)

Z nogą w drzwiach,  
czyli stand-up w sypialni (brąz)



„Jak TO Robić?”
Klient: Reckitt Benckiser
Produkt/Marka: Durex
Zgłaszający: Abstra
Współzgłaszający: Reckitt Benckiser
Zespół kreatywny: Robert Pasut, Rafał Masny, Cezary Jóźwik, Maciej Michalczyk, Iga Łukawska

Koncepcja kampanii
Ponad 3,5 mln ludzi w wieku od 15 do 24 lat  w Polsce re-
gularnie korzysta z YouTube’a. Jednocześnie różnorodne 
badania podkreślają niski poziom wiedzy o seksualności 
człowieka wśród młodych ludzi. Dlatego Abstra – lider 
w produkcji treści na polskim YouTubie wraz z marką 
Durex – ekspertem w dziedzinie seksu, stworzyli kanał 
„Jak TO Robić?”, w którym znani youtuberzy przekazują 
rzetelną wiedzę o seksualności człowieka za pomocą fil-
mów łączących treści edukacyjne z rozrywką. 

Cele i wyzwania kampanii
Przedstawiciele „pokolenia Z” poszukują wiedzy o sek-
sualności w internecie, w pornografii lub przez rozmo-
wy ze znajomymi. Według badania SentiOne zrealizo-
wanego dla marki Durex młodzi ludzie informacje na 
ten temat czerpią także z forów internetowych. Kwestie, 
które cieszą się ich największym zainteresowaniem, to 
anatomia, antykoncepcja, masturbacja, mity na temat 
współżycia i seks.

Celem kampanii było stworzenie szeroko zasięgowe-
go kanału na YouTubie, który umożliwiałby edukację 
przedstawicieli „pokolenia Z” w temacie seksualności 
człowieka, zmianę postrzegania bezpiecznego seksu, 
a także eksperckie pozycjonowanie marki Durex w na-
turalnym dla niej kontekście.

Pomimo że na YouTubie już wcześniej powstawały 
kanały, których celem było dostarczanie wiedzy o sek-
sie, to żaden z nich nie skupiał się na tworzeniu war-
tościowych treści edukacyjnych, łączonych z rozrywką 
i przekazywanych przez popularnych youtuberów.

Strategia
Aby trafić do odbiorców w wieku 15-24 na YouTubie, 
zdecydowano się na formułę edutainmentową, w dy-
namiczny sposób łączącą wiedzę na temat seksualności 
ze scenkami humorystycznymi.

W ten sposób znacząco wzmocniono zaangażowa-
nie widzów, co pozwoliło na skuteczniejsze przeka-
zywanie rzetelnej wiedzy o seksie, co należy do misji 

Online Marketing with Influencer
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https://www.youtube.com/watch?v=lg6BTh4idY0&feature=youtu.be


137

sr
eb

ro

srebro
srebro

marki Durex. Różnorodność formy podkreśla również 
bogactwo produktów z portfolio Durex. Dzięki prze-
kazywanej w każdym odcinku wiedzy konsultowanej 
z seksuologiem, marka Durex jest naturalnie pozycjo-
nowana jako ekspert w tematyce seksu.

W każdym odcinku uczestniczą także popularni 
youtuberzy. Ich udział umożliwia podkreślenie uni-
wersalności pytań związanych z seksualnością człowie-
ka – dla odbiorcy to tacy sami ludzie jak oni, którzy 
mierzą się z podobnymi problemami. 

Sposób realizacji
Start kanału poprzedziła zapowiedź w odcinku Abstra-
chuje.tv – najpopularniejszego kanału na YouTubie w Pol-
sce. W kolejnych odcinkach na „Jak TO Robić?” udział 
wzięli znani youtuberzy, którzy dodatkowo promowali ka-
nał na swoich profilach na YouTubie i na Instagramie. Do-
tychczas w odcinkach wystąpili m.in Robert Pasut, Czarek 
Jóźwik i Rafał Masny z „Abstrachuje.tv”, Nadia Długosz 
z „Beks” i Paweł Svinarski z „Dla Pieniędzy”. Przez każdy 
odcinek na kanale przewija się postać Mai, ulubienicy se-
tek tysięcy widzów serialu „Nieprzygotowani”.  

Znaczącą rolę w materiałach publikowanych na kana-
le „Jak TO Robić?” odgrywa feedback odbiorców, który 
pojawia się w komentarzach pod odcinkiem. Niektóre 
z propozycji tematów publikowanych w komentarzach 
są wykorzystywane przez scenarzystów poszczególnych 
odcinków, dzięki czemu „Jak TO Robić?” jeszcze silniej 
odpowiada na potrzeby odbiorców kanału. Dla zwięk-
szenia zaangażowania widzów i podkreślenia mery-
torycznego wymiaru komunikacji  na pytania widzów 
w komentarzach odpowiada seksuolog. 

Dodatkową formę promocji kanału stanowi jego 
profil na Instagramie, obserwowany przez 7,7 tys. 
osób. Treści publikowane w tym kanale komunikacji 
oscylują pomiędzy ciekawostkami związanymi z sek-
sualnością człowieka, poradami a quizami. Każdy post 
nawiązuje grafikami do identyfikacji wizualnej Durex, 
na fotografiach pojawiają się także produkty marki. Po-
jedynczy post na Instagramie kanału „Jak TO Robić” 
dociera średnio do blisko 24 tys. osób.

Rezultaty
Po 6 miesiącach trwania kampanii kanał „Jak TO Robić?” 
osiągnął poziom 8 784 122 wyświetleń i 146 226 sub-
skrypcji. To o 151% więcej od założonej liczby wyświe-
tleń i o 290% więcej od oczekiwanej liczby subskrypcji. 
Średnia oglądalność jednego odcinka na kanale wynosi 
337 817 wyświetleń – o 80% więcej niż zakładano przed 
startem. Wszystkie te wyniki zostały uzyskane wyłącznie 
w organiczny sposób. W rezultacie w 3 miesiące „Jak TO 
Robić?” stało się najpopularniejszym kanałem dla marki 
w Polsce i jednocześnie największym kanałem podejmu-
jącym temat seksualności człowieka w naszym kraju.

Skuteczność tej formy komunikacji do przedsta-
wicieli „pokolenia Z” potwierdzają badania GFK 

dla marki Durex przeprowadzone 3 miesiące po 
uruchomieniu kanału. 82% ankietowanych w wieku 
16-24 lat widziało przynajmniej jeden odcinek „Jak 
TO Robić?”, a 76% zauważyło obecność marki w od-
cinku. Po obejrzeniu odcinka 18% widzów zdecydo-
wało się na zakup prezerwatyw, a 12% postanowiło 
kupować je częściej.

Podsumowanie
Połączenie doświadczenia Abstra w tworzeniu treści 
na YouTubie z eksperckością Durex w dziedzinie seksu 
umożliwiło stworzenie uniwersalnego medium eduka-
cyjnego, które trafiło do setek tysięcy młodych ludzi. Na-
turalny dla marki Durex kontekst seksualności człowieka 
umożliwia zaprezentowanie jej w atrakcyjny dla młodych 
ludzi sposób, jak również podkreśla ekspercką rolę Durex.

Połączenie wartości edukacyjnych z treściami roz-
rywkowymi pozwala na przekazywanie wiedzy odbior-
com kanału w łatwy i przyjemny sposób. Zachęcanie 
do pozostawiania propozycji podejmowanych tema-
tów w komentarzach i następnie realizowanie filmów 
na ich podstawie, wzmacnia więź pomiędzy twórcami 
a odbiorcami. Umożliwia jednocześnie dostarczanie 
im wyczerpującej wiedzy na tematy, które najbardziej 
interesują młodą grupę odbiorców.

Aby trafić do odbiorców w wieku  
15-24 na YouTubie, zdecydowano się  
na formułę edutainmentową.

https://www.youtube.com/watch?v=lg6BTh4idY0&feature=youtu.be


Pierwszy podwójny teledysk 
w Polsce: Mirinda Mix-It
Klient: PepsiCo Poland
Produkt/Marka: Mirinda
Zgłaszający: Digital Kingdom
Współzgłaszający: Media Direction OMD
Zespół kreatywny: Joanna Gerlee, Gustaw Rozmarynowski, Eliza Tomalak, Marta Tarasiuk, Monika Madurska, Kaja 
Adamczewska, Mateusz Hasior, Svitlana Nemchenko, Michał Arament, Agata Karwowska

Koncepcja kampanii
Mirinda to globalny gracz o silnej pozycji na polskim 
rynku, budujący konsekwentnie swój wizerunek w opar-
ciu o globalną platformę komunikacyjną. Jednak globalne 
komunikaty, mocno skoncentrowane wokół TVC, oka-
zały się niewystarczająco angażujące dla młodszej grupy 
docelowej w wieku 13-25, do której marka chce się efek-
tywnie komunikować. 

Życie młodych toczy się w dużej mierze w kanałach 
digitalowych, dlatego naszym zadaniem było zwiększenie 
aktywności marki w digitalu w ramach kampanii lokalnej. 
Jednocześnie od lat głównym tematem komunikacji Mi-
rindy są wprowadzane co roku nowości smakowe Mix-It. 
W 2019 roku marka wprowadzała na rynek dwa nowe 
smaki: jabłko-kiwi oraz truskawka-liczi i to właśnie dla 
nich mieliśmy stworzyć innowacyjną kampanię.

W efekcie przygotowaliśmy największą historycznie 
aktywację marki stworzoną lokalnie.

Cele i wyzwania kampanii
Naszym głównym celem było przygotowanie kampanii 
digitalowej budującej świadomość nowych produktów 
w portfolio w sposób, który zaangażuje najmłodszą 
grupę docelową.

Największym wyzwaniem komunikacyjnym oka-
zał się fakt, że dotychczasowy sposób mówienia 
o nowych smakach w digitalu nie budził emocji wła-
śnie wśród grupy 13-25. Komunikacja oparta głów-
nie na beneficie produktowym (smak) nie angażuje 
generacji Z, nie jest zapamiętywana i ginie w masie 
generycznych komunikatów. Tworząc kampanię dla 
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młodych, musieliśmy więc podejść do tematu zupeł-
nie inaczej.

Strategia
Pokolenie Z ma ogromną potrzebę nawiązywania bli-
skich więzi z rówieśnikami. Dzięki technologii „Zetki” 
funkcjonują jednocześnie w dwóch światach: online 
i offline, ale niezmiennie największą wartością są dla 
nich przeżycia, których doświadczają razem w realnym 
świecie. Dlatego chcieliśmy stworzyć kampanię, która 
– wykorzystując technologię – będzie stanowiła pre-
tekst do wspólnego doświadczania i zabawy.

Punkt wyjścia był prosty: każde doświadczenie jest faj-
niejsze, gdy dzielimy je z kimś, kogo lubimy. Z przyjacie-
lem bawię się, wariuję, a czasem sprzeczam, ale największy 
fun jest właśnie wtedy, gdy jesteśmy razem. Ta relacja ja-
-kumpel ma swoje odwzorowanie w postaci Dwugłowego  
– obecnej od lat w komunikacji Mirindy personifikacji funu. 
Dodaliśmy do tego dwa produkty Mix-It, łączące dwa wyjąt-
kowe smaki... Wspólny mianownik? PODWÓJNOŚĆ.

Postanowiliśmy więc sprawić, by dzięki naszej kam-
panii odbiorca poczuł się jak „Dwugłowy”. W efekcie 
nadaliśmy komunikacji marki zupełnie nowy wymiar, 
w którym to Ty i Twój kumpel możecie – jednocześnie 
online i offline – bawić się światem Mirindy i jej dwóch 
nowych produktów, doświadczając go w pełni tylko 
wówczas, gdy wejdziecie do niego wspólnie.

Aby skutecznie przełożyć założenia na kreację, potrze-
bowaliśmy ambasadora, który rezonuje w grupie docelo-
wej. Postawiliśmy na Margaret – gwiazdę największego 
formatu, odpowiadającą pozycjonowaniu Mirindy. Ale 
to nie wszystko: kluczowe było stworzenie z ambasador-
ką kontentu, jakiego młodzi do tej pory nie doświadczyli. 
Świeżego, innowacyjnego i zaskakującego.

Sposób realizacji
1. Kreacja 
Młodzi konsumują treści głównie na urządzeniach 
mobilnych, dlatego postawiliśmy na unikalne do-
świadczenie marki za pomocą smartfonów i stworzy-
liśmy pierwszy w Polsce podwójny teledysk do ogląda-
nia na 2 telefonach jednocześnie.

Do utworu „Tempo” Margaret przygotowaliśmy 
dwa teledyski (górny i dolny), zrealizowane w dwóch 
scenografiach odpowiadających dwóm produktom 
Mirinda Mix-It. Po złączeniu dwóch smartfonów 
i równoczesnym uruchomieniu obu teledysków, użyt-
kownicy otrzymywali unikalny kontent: efekty przejść 
pomiędzy ekranami, przelewania napoju z ekranu na 
ekran oraz interakcji pomiędzy dwoma światami.

Ten robiący wrażenie efekt wymagał od użytkowni-
ków wyłącznie położenia obok siebie dwóch telefonów 
i synchronicznego kliknięcia w ikonę „play” na YouTubie. 
Dzięki tak niskiej barierze wejścia konsumenci zachwycili 
się „podwójnym teledyskiem” – przeznaczonym do tego, 
by oglądać go z kimś bliskim i razem z tą osobą się bawić.

Dodatkowo dla kampanii przygotowaliśmy dwie ka-
tegorie assetów kreatywnych: 
1)  Natywne assety wprowadzające w świat marki na ka-

nałach Margaret (ponad 150 relacji na Instastories, Live 
Q&A na Facebooku, posty na Facebooku/Instagramie); 

2)  Assety kampanijne (drinking shoty z Margaret 
i bumper ads na YouTube w formie ujęć produkto-
wych z ambasadorką).

2. Media mix 
Młodzi korzystają głównie z mediów społecznościo-
wych oraz chętnie oglądają wideo w ramach YouTube. 
Na tych platformach spędzają sporo czasu, dzieląc się 
między sobą ciekawymi treściami. Co więcej: niechęt-
nie zmieniają ekosystem, w którym aktualnie przeby-
wają. Dlatego postanowiliśmy skupić się na tych dwóch 
kanałach: mediach społecznościowych (Facebook/In-
stagram) oraz platformie wideo YouTube.

Celem komunikacji na platformie Facebook/Instagram 
było precyzyjne dotarcie z komunikatem do grupy doce-
lowej, budujące odpowiedni zasięg oraz częstotliwość 
umożliwiającą zapamiętanie komunikatu. W ramach 
platformy YouTube wykorzystaliśmy formaty bumper ad 
oraz true view discovery. Zasięg mediowy na obu platfor-
mach wyniósł prawie 6,5 mln użytkowników.

Dodatkowo kluczowe zaangażowanie zostało wyge-
nerowane natywnie na kanałach Margaret (YouTube, 
Facebook, Instagram i aplikacja mobilna artystki) – uzy-
skaliśmy łącznie ponad 650 000 kontaktów z marką.

3. Innowacje 
Bazując na prawdziwych zachowaniach – młodzi spę-
dzają czas obok siebie, patrząc się w smartfony – i bar-
dzo prostym mechanizmie, stworzyliśmy innowacyjne 
połączenie wideo. Kontent zrealizowaliśmy z rozma-
chem i w formie wcześniej w Polsce niespotykanej. 
Kolorystyka teledysków odpowiadała smakom Mix-It, 
a podwójny teledysk obejrzany jednocześnie na dwóch 
ekranach zyskiwał dodatkową warstwę wizualną i two-
rzył zupełnie nową jakość w kontakcie z marką.

Rezultaty
W ramach kampanii zbudowaliśmy świadomość nowych 
produktów Mirinda Mix-It, efektywnie docierając do aż 
72% grupy docelowej. Kampania wygenerowała 60 mln 
impresji, teledyski zostały obejrzane ponad 6 400 000 
razy na YouTubie i wygenerowały ponad 63 000 polubień 
oraz ponad 2020 komentarzy w tym kanale. Jednocześnie 
osiągnęliśmy doskonałe wyniki dla kluczowego dla marki 
wskaźnika – świadomości nowych smaków.

Podsumowanie
W efekcie prowadzonej kampanii Mirinda zaangażo-
wała w swoją komunikację rekordową liczbę użytkow-
ników, a digitalowa komunikacja marki zyskała zupeł-
nie nowy wymiar.

https://youtu.be/qnb_SPvw5sw


Z nogą w drzwiach,  
czyli stand-up w sypialni
Klient: IKEA Retail sp. z o.o. 
Produkt/Marka: IKEA
Zgłaszający: Saatchi & Saatchi
Współzgłaszający: Wavemaker, Hash.fm, Martin Stankiewicz
Zespół kreatywny: Marta Frączek, Rafał Ryś, Tomasz Bujok, Michał Sęk, Marek Rosłan, Katarzyna Strachota, 
Monika Zaręba, Agnieszka Sztandera, Magdalena Barszcz, Patrycja Rutkowska-Leśniczuk, Małgorzata Tarnawska, 
Michał Pronobis-Proński, Bartosz Binczewski, Katarzyna Kotowska, Martin Stankiewicz

Cele i wyzwania kampanii
Kategoria sklepów z wyposażeniem wnętrz jest 
ogromna – jej estymowana wartość roczna to  
18 mld zł – i rośnie +8% rok do roku (PMR dla 
IKEA, 2018). IKEA od lat pozostaje jej zdecydo-
wanym liderem (18% udziałów w rynku). Kolejni 
gracze (Agata, BRW, Jysk) są istotnie mniejsi (6-7% 
udziałów rynkowych). 

W sierpniu 2017 IKEA wprowadziła nową platfor-
mę komunikacji „Niech żyje dom!” zbudowaną na 
emocjonalnym spostrzeżeniu, że „nasze życie to ciągłe 
zmiany”, a nasze mieszkania powinny żyć i zmieniać 
się wraz z nami. Miało to na celu stymulowanie roz-
woju całej kategorii (przez inspirowanie do częstszych 
zmian w domu), na czym IKEA jako lider miała naj-

bardziej zyskać – co też udało się osiągnąć (dwucyfro-
we wzrosty wartości sprzedaży w 2018 roku). 

Czy jednak każde pomieszczenie w domu „żyje” podob-
nie? Zupełnie inaczej wszak funkcjonuje duży pokój (miej-
sce należące do wszystkich domowników i główny temat 
komunikacji IKEA w 2018 roku), a inaczej sypialnia. 57% 
Polaków ma w domu sypialnię i to sypialnie miały stać się 
nowym tematem komunikacji w 2019 roku. Nasza platfor-
ma komunikacji musiała więc zostać zmodyfikowana. 

Powód? 31% Polaków czuje potrzebę zmian w domu, 
odkładanych jednak na „wieczne później” z powodu 
braku kompetencji. Czerpią oni inspirację do zmian 
w domu z wizyt u innych – podpatrują rozwiązania 
meblowe, podziwiają dodatki, lubią to, co popularne. 
Dlatego przez cały 2018 rok pokazywaliśmy w naszej 
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komunikacji różne duże pokoje – miejsca w naszych 
domach, które odwiedzają goście. 

Sypialnia jednak jest inna. Podczas sąsiedzkich, 
przyjacielskich i rodzinnych wizyt drzwi do niej pozo-
stają zazwyczaj zamknięte. By zainspirować Polaków 
do zmian wystroju sypialni IKEA musiała nieco uchy-
lić sypialniane drzwi, by pokazać, jak rozwiązania od 
marki mogą uczynić nasze (sypialniane) życie lepszym.

Ale jak to zrobić?

Strategia
Drzwi do sypialni są zamknięte przed postronnymi 
osobami – bo to, co tam się dzieje (i meblowa „sce-
na”, na jakiej się to dzieje), jest intymne. Polacy wciąż 
mają problem z rozmowami na krępujące tematy, nie 
jesteśmy też gotowi, by pokazywać miejsce w naszym 
domu, które tych intymnych spraw jest świadkiem.

Ale przecież czasami rozmawiamy o tym, co intymne 
– w bardzo specyficzny sposób jednak. Żartując z tego. In-
sightem, który miał otworzyć drzwi do sypialni Polaków 
uczyniliśmy spostrzeżenie znane kabareciarzom, ale także 
wielu psychologom – że „łatwiej się o czymś mówi, gdy 
można się z tego pośmiać”. To żarty z sypialni umożliwić 
miały rozmowę o tym, co robimy w naszych sypialniach 
i jaką rolę pełnić tam mogą meble i dodatki. 

A kto dostarcza nam dziś zabawnego kontentu? 
W 2018 roku na liście 10 najpopularniejszych filmów 
na polskim YouTube aż dwa były zapisami występów 
stand-uperów. Stand-up jest trendem, który postano-
wiliśmy uczynić tubą naszej strategii. 

Było to oczywiście bardzo odważne posunięcie, a jed-
nak ufaliśmy, że to właśnie kontent stand-upowy może 
stać się kluczem do zamkniętych sypialni Polaków. Tym 
bardziej, że organiczne zasięgi stand-uperów sięgają mi-
lionów obejrzeń, a materiały, który tworzą, doskonale 
przekładają się na bardzo różne formaty mediowe – do 
wykorzystania w różnych touchpointach marki o tak 
bogatym ekosystemie komunikacji jak IKEA.

Sposób realizacji
1. Kreacja
Po raz pierwszy w historii marki IKEA to nie agencja 
tworzyła główny kontent dla 4-miesięcznej kampanii  
– byliśmy kuratorami treści, briefując team stand-uper-
ski. Każdy ze stand-uperów miał za zadanie przygoto-
wać 15-minutowy program, w którym pojawia się wiele 
tematów związanych z sypialnią i tym, co tam robimy. 

Komicy mieli dość dużą dowolność w tworzeniu ma-
teriałów we własnym stylu, dodając dowolną ilość tema-
tów tabu oraz swój niepowtarzalny język – często pełen 
przekleństw (sic!). Do kampanii zaprosiliśmy 7 popular-
nych stand-uperów, by jak najbardziej zdemokratyzować 
humor, w tym Wiolkę Walaszczyk, Karola Modzelew-
skiego, Tomasza „Borasa” Borkowskiego czy Olę Petrus. 

Następnie w warszawskiej Kuchni Spotkań IKEA 
zbudowaliśmy… sypialnię, będącą jednocześnie sce-

ną dla stand-upu i zaprosiliśmy do niej prawdziwą 
widownię, po czym zarejestrowaliśmy wystąpienia 
stand-uperów na żywo. Materiał z występów stał się 
podstawą do stworzenia zintegrowanej kampanii kon-
tentowej, której hubem uczyniliśmy specjalny kanał na 
YouTubie – „IKEA. Z nogą w drzwiach”.

Do współpracy zaprosiliśmy też youtubera Martina 
Stankiewicza (1,2 mln subskrybentów), by przygoto-
wał zgodne z briefem zabawne filmy zarówno na kanał 
własny, jak i na nasz kanał.

2. Media mix
Ekosystem komunikacji IKEA porządkuje ścieżka de-
cyzyjna konsumenta w kategorii wystroju wnętrz – do 
niej dopasowaliśmy nasz komediowy kontent. 
1.  W fazie INSPIRACJI „na śmiesznie” zachęcaliśmy do 

zastanowienia się, jak lepiej można by żyć w sypial-
ni odświeżonej z IKEA. Tu właśnie wykorzystaliśmy 
kontent stand-uperski z kanału YouTube oraz „the 
best of” z poszczególnych występów (na Facebooku 
i Instagramie). Inspiracyjna kopia TV o „intymnym 
miejscu, z którego można się pośmiać” prezentowała 
naszą stand-uperską scenę z Kuchni Spotkań, zachę-
cając do oglądania kontentu on-line. Martin nakręcił 
na swój kanał film „Pościele moich byłych”.

2.  W fazie EDUKACJI podkreślaliśmy zalety mebli 
IKEA – do social mediów przygotowaliśmy ze stand- 
uperami dedykowany, edukacyjny kontent komediowy 
o sypialnianych produktach IKEA, a Martin nagrał film 
„Najdziwniejszy test szafy” na youtube’owy kanał IKEA.

3.  Na etapie SPRZEDAŻY przedstawialiśmy konsu-
mentowi korzystną ofertę na produkty do sypialni 
w promocyjnych kopiach TV, w display’ach, social 
mediach i newsletterach IKEA Family.

W fazie 2. i 3. skupiliśmy się na dotarciu przy pomocy 
remarketingu do użytkowników już zaangażowanych 
w naszą komunikację wideo i klientów w aktywnej fa-
zie poszukiwania produktów.

Rezultaty
•  Kampania wygenerowała ponad 33 mln odtworzeń 

wideo, aż 40% obejrzeń długich filmów pochodziło zaś 
z ruchu organicznego. Na Facebooku zebraliśmy 43 tys. 
reakcji i komentarzy, filmy z kanału „Z nogą w drzwiach” 
w sumie zebrały zaś 36 tys. reakcji i komentarzy.

•  Inspiracyjny film z kanału youtubera zanotował pra-
wie 1,8 mln wyświetleń, 73 tys. interakcji (i 65 tys. 
„łapek w górę”) i aż 43% pełnych obejrzeń. „Najdziw-
niejszy test szafy” na kanale IKEA zebrał prawie 640 
tys. wyświetleń.

•  W trakcie kampanii sprzedaż mebli do sypialni wzro-
sła o 28%, materacy o 23%, a mebli do przechowywa-
nia o 9% (luty-maj 2019 vs luty-maj 2018). 

•  Rozważanie zakupu mebli z IKEA wzrosło z 59% 
w grudniu 2018 do 66% w czerwcu 2019, a emocjonalny 
związek z marką wzrósł z 29% w grudniu 2018 do 34% 
w czerwcu 2019.
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Celem kampanii jest wygenerowanie akcji takiej jak 
sprzedaż lub inny rodzaj konwersji, w tym wykorzystanie 
mechanizmów marketingu w wyszukiwarkach, e-mail 
marketingu, pozycjonowania, reklamy kontekstowej, 
remarketingu oraz wszelkich narzędzi wsparcia sprzedaży. 
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Sponsor kategorii

BMW. Dodaj do ulubionych. (srebro)

Twoja firma z Tax Care (brąz)

SEO 360 stopni dla EXPANDER (wyróżnienie)

http://wp.pl


BMW. Dodaj do ulubionych.
Klient: BMW GROUP POLSKA
Produkt/Marka: BMW (range)
Zgłaszający: Change Serviceplan
Współzgłaszający: Initiative, Reprise 
Zespół kreatywny: Dominik Przerwa, Marcin Nowakowski, Rafał Górski, Michał Tyburcy, Artur Kępa,  
Marcin Ejsmont, Łukasz Kozłowski, Marta Bąkowska, Mateusz Ochmański, Marcin Kubiak

Koncepcja kampanii
BMW przez lata było liderem kategorii samocho-
dów premium. Po pierwszym półroczu 2018 r. 
marka spadła jednak na pozycję nr 3. Powodem był 
przede wszystkim brak znaczących premier mode-
lowych, co znacznie utrudniło komunikację rekla-
mową. Ambicją BMW był jak najszybszy powrót na 
pozycję lidera. W pierwszej kolejności skupiliśmy 
się na odrobieniu straty do drugiego – Audi, co 
udało się jeszcze w 2018 roku oraz stanowiło dobrą 
pozycję wyjściową w walce o nr 1 w 2019 r.

Cele i wyzwania kampanii
1. Cel: lead generation. 
2. Cel krótkoterminowy – wyprzedzenie Audi i pozycja 
nr 2 w segmencie w 2018 r.
3. Cel długoterminowy – osiągnięcie pozycji lidera  
w segmencie premium w Q1 2019.

Strategia
Zakup samochodu to kilkumiesięczny proces, aktyw-
ności nie mogą odzwierciedlać jedynie harmonogra-
mu promocji ustalonego przez markę, ale muszą mó-
wić do konsumentów zawsze wtedy i w tych miejscach, 
w których poszukują informacji o modelu. Aby więc 
być obecnym na każdym etapie nieliniowej ścieżki 
zakupowej, postawiliśmy na budowę kompleksowej 
kampanii budującej scoring klienta na podstawie jego 
aktywności w digitalu. 

Dzięki danym zebranym w ramach kampanii 
wizerunkowej i taktycznej zbudowaliśmy scoring 
potencjalnych użytkowników BMW – informacje 
te wykorzystaliśmy w działaniach akwizycyjnych. 
Kierowaliśmy relewantne komunikacje do małych 
segmentów klientów o konkretnych oczekiwaniach. 
Zmieniliśmy również podejście do komunikacji. 
Głównym argumentem sprzedażowym uczyniliśmy 
emocje związane z marką BMW, bo to one budują 
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wartość i pożądanie produktu we wczesnych etapach 
procesu zakupowego i w dłuższym okresie.

Sposób realizacji
1. Kreacja 
W związku z coraz bardziej pędzącą rzeczywistością 
odkładamy do późniejszej analizy („bookmarkujemy”) 
otaczającą nas rzeczywistość. Kampania BMW „Dodaj 
do ulubionych” wykorzystuje ten mechanizm. Daje 
odbiorcom czas na kiełkowanie idei o zakupie jednego 
z modeli BMW i tworzy z nim emocjonalną więź. 

Zachęcaliśmy do dodania do ulubionych najważ-
niejszych cech i emocji związanych z marką BMW 
oraz chcieliśmy pokazać ludziom, co naprawdę jest 
ważne przy wyborze i użytkowaniu samochodu oraz 
jak łatwo jest to uzyskać – wystarczy dodać BMW do 
ulubionych.

2. Media mix 
Kampania miała 3 etapy:
1) wizerunkowy,
2)  zwiększenie konwersyjności użytkowników – w ra-

dio i digital budowaliśmy zainteresowanie konkret-

ną ofertą, zbieraliśmy informacje o potrzebach użyt-
kowników, badając zachowania na stronie www lub 
wykonane akcje na kreacjach online, 

3) sprzedażowy.

Podsumowanie
W kampanii „Dodaj do ulubionych” postawiliśmy 
na komunikację eksponującą emocje z jazdy zamiast 
standardowej wyprzedaży. Zmieniliśmy strategię di-
gital: skupiliśmy się na relewantnej komunikacji na 
wszystkich etapach ścieżki zakupowej, co przełożyło 
się na wzrost wolumenu leadów o 17,9%, a długo-
terminowo na powrót marki BMW na pozycję nr 1 
po Q1 2019.

W kampanii „Dodaj do ulubionych”  
postawiliśmy na komunikację 
eksponującą emocje z jazdy zamiast 
standardowej wyprzedaży. 



Twoja firma z Tax Care
Klient: Tax Care
Zgłaszający: Resolution
Zespół kreatywny: Błażej Bartol, Marta Lorenc, Agnieszka Porzycka, Kamila Krajewska, Stanisław Żakowski,  
Anna Elwart, Paweł Śmiechowski, Szymon Pluta, Piotr Szymański, Marek Sikorski, Piotr Kołodyński,  
Agata Krzysztofik, Przemysław Bryk, Magdalena Choromańska

Koncepcja kampanii
Kampania „Twoja firma z Tax Care” realizowana jest na 
podstawie pomysłu oryginalnego. Założeniem kampa-
nii było zidentyfikowanie optymalnej kosztowo ścieżki 
dotarcia do grupy celowej z największą intencją zakupu. 

Tax Care świadczy usługi księgowe B2B. Najistot-
niejszą potrzebą biznesową firmy był stabilny wzrost 
udziału w rynku usług księgowych przez dotarcie do 
osób, które rozważają założenie firmy.

Cele i wyzwania kampanii
Rynek usług księgowych jest wysoce rozdrobniony. Ist-
nieją duże firmy i ponad 30 tysięcy mikrodostawców, któ-
rzy – według różnych szacunków posiadają do 99% ryn-
ku. Wyzwaniem było stworzenie skutecznej komunikacji, 
która swoją wiarygodnością będzie mogła konkurować 
z siłą osobistych poleceń.

Aby zapewnić sobie stabilny wzrost udziału w ryn-
ku, Tax Care musiał dotrzeć do osób, które właśnie roz-
ważają założenie firmy.

Grupą docelową są osoby, które planują założyć działal-
ność gospodarczą. Wybraliśmy taką grupę, ponieważ wyka-
zuje ona największe prawdopodobieństwo dokonania kon-
wersji. Osoby, które posiadają już swoją działalność, znacznie 
rzadziej wykazują chęć zmiany podmiotu księgowego.

Strategia
Ze względu na specyfikę rynku i dominujący na nim sys-
tem doboru dostawcy usług księgowych (na podstawie 
poleceń rodziny i znajomych), nasza strategia skupiała się 
na dopasowaniu do istniejących realiów. Nie chcieliśmy 
zmieniać postawy klientów przy użyciu zasięgowych, wy-
magających budżetowo kampanii. Przeprowadzone przez 
nas analizy Google pozwoliły stwierdzić, że wśród osób, 
które wyszukują informacje na temat usług księgowych 
w wyszukiwarce, istnieje ogromny potencjał biznesowy. 
Postanowiliśmy zbudować wśród nich pozycję i autorytet 
Tax Care i przekształcić ich w nowych klientów. 

Dopasowaliśmy komunikację i media mix tak, aby 
wspierać internautów merytorycznie oraz budować pozycję 
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marki jako eksperta. Firma występuje na każdym etapie po-
zyskiwania wiedzy o specyfice prowadzenia własnej firmy.

Pomimo krótkiego okresu wyboru dostawcy usług księ-
gowych, zaobserwowaliśmy rozciągnięty w czasie proces 
weryfikowania opłacalności zakładania firmy. Wychodząc 
poza last click’owy model analizy skuteczności, przeba-
daliśmy ścieżki zakupowe. Wśród nich duży udział sta-
nowiły te składające się z kilkudziesięciu kontaktów z re-
klamą w okresie przekraczającym miesiąc. Postawiliśmy 
na edukacyjną formę strategii kontentowej w połączeniu 
z intensywną kampanią SEM, które dostarczała konkret-
ne odpowiedzi na nurtujące użytkowników pytania. Aby 
zmaksymalizować efektywność dystrybucji treści, prze-
analizowaliśmy kilkaset kluczowych fraz wpisywanych 
w Google oraz przeprowadziliśmy audyt najlepiej wypo-
zycjonowanych na nie serwisów. Na tej podstawie wyse-
lekcjonowaliśmy wydawców do działań kontentowych.

Sposób realizacji
1. Kreacja 
Komunikacyjnie zaadresowaliśmy realne potrzeby gru-
py docelowej, które poznaliśmy poprzez stale przepro-
wadzane testy kreacji/copy/CTA. Przykładowo kreacje 
z osobami w grafikach wykazywały lepsze współczynni-
ki performance niż sama komunikacja walorów oferty. 

Display w emisji programatycznej (mobile i desktop) 
– testowaliśmy kreacje dopasowane kontekstowo do kon-
kretnych branży. Odpowiednim targetowaniem dotarliśmy 
do użytkowników, których profil behawioralno-demogra-
ficzny wskazywał przynależność do danej grupy zawodo-
wej. Ponadto zaimplementowaliśmy baner towarzyszący 
kontentowi w kluczowych miejscach, co przyczyniło się do 
wzrostu liczby jakościowych leadów z tego kanału. 

Mailing – testy długości kreacji wykazały, że teoretycz-
nie gorzej performujące, długie formy zbliżone do new-
sletterowych, dostarczały użytkownikom poszukiwanych 
informacji. Dzięki temu częściej znajdowały się na ścież-
kach konwersji niż krótkie, lepiej klikalne warianty kreacji. 

W social mediach w wyniku testów formatu lead ads 
pozostawiliśmy w emisji warianty reklam, które gene-
rowały największą liczbę leadów.  

Landing page – pozostawiliśmy w emisji najlepiej 
konwertujące dla każdego segmentu kampanii. 

2. Media mix
Media mix dla wskazanego etapu kampanii:
• SEM – 61%, 
• Social media- 17%, 
• Content – 14%, 
• Display – 4%, 
• Afiliacja – 3%, 
• Mailing – 1%.
Kampania w Google, która trafnie odpowiadała na 
intencje użytkowników, generowała największy wolu-
men leadów i sprzedaży. Charakteryzowała się również 
najlepszym ze wszystkich mediów wskaźnikiem sprze-
daży. Odpowiada to największemu udziałowi budżetu. 

Druga część budżetu to social media na Facebooku. 
Działania w tym kanale były realizowane w oparciu o for-
mat lead ads, który generował drugi wolumen leadów.

Działania content marketing miały na celu dostarczyć 
użytkownikom wiedzy na temat specyfiki prowadze-
nia własnej działalności gospodarczej. Oprócz funkcji 
edukacyjnej, treści stanowiły formę dotarcia do świa-
domości użytkowników z ofertą księgowości Tax Care. 
Dzięki precyzyjnej dystrybucji, uzyskaliśmy duży udział 
kontentu w otwieraniu i wspieraniu ścieżek konwersji, 
które kończyły się finalną konwersją w innych kanałach. 

Display w emisji programatycznej był uzupełnieniem 
powyższych działań i konsumował 4% budżetu. Użycie 
strategii retargetingowych, look-a-like (LaL) oraz danych 
3rd party pozwoliły emitować komunikaty do grupy poten-
cjalnych klientów oraz wzmacniać przekaz reklamowy dla 
użytkowników, którzy wcześniej zetknęli się z kampanią. 

Afiliacja rozliczana w modelu CPS dostarczała sta-
bilny wolumen sprzedaży, którego odzwierciedleniem 
jest 3% udział w budżecie.

3. Innowacje
Wdrożyliśmy innowacyjny system OmniConsole, który 
służy do mierzenia i raportowania wyników kampanii. 
Pozwolił on na badanie efektywności danego medium 
przez dokładną analizę atrybucji, udział w otwieraniu/
wspieraniu/domykaniu konwersji. Na podstawie wyników 
OmniConsole podejmowaliśmy decyzje o inwestowaniu 
w konkretny kanał, co pozwoliło na wysoce efektywną 
optymalizację kosztów kampanii. Skutkowało to stałym 
obniżaniem kosztów sprzedaży abonamentów księgowych. 

Rezultaty
Realizując o 8% mniejszy budżet, wygenerowaliśmy 
o 27% więcej jakościowych leadów, które przełożyły się 
na 58% wzrost sprzedaży oraz 38% wzrost finalnych reje-
stracji (Q2, porównanie wyników rok do roku). Dyspro-
porcja między wzrostem sprzedaży i rejestracji wynika 
z procesu finalizowania ścieżki zakupowej – istotna część 
rejestracji pochodzących ze sprzedaży czerwcowych do-
konała się na początku lipca.

Podsumowanie
Dzięki przemyślanej strategii dotarcia do użytkowni-
ków udało się stworzyć efektywny kanał sprzedaży, 
który dostarczał realną wartość użytkową i meryto-
ryczną osobom, które planowały założenie działalno-
ści gospodarczej. Kampania miała również wpływ na 
wzrost świadomości marki Tax Care jako komplekso-
wego dostawcy usług księgowych oraz zwróciła uwagę 
użytkowników na istotność sfery rachunkowej przy 
prowadzeniu firmy.

Budżet kampanii 
250 000 – 400 000 zł

https://omniconsole.com/


SEO 360°  
dla marki EXPANDER
Klient: EXPANDER
Zgłaszający: SEOgroup Interactive
Zespół kreatywny: Wojciech Władziński, Orest Kletke, Michał Herok, Anna Mazur, Agata Wojtyna

Koncepcja oraz wyzwania kampanii
Pod koniec 2018 roku agencja SEOgroup została zaproszo-
na do współpracy przez markę Expander w celu przygoto-
wania odpowiedniej strategii i rozpoczęcia kompleksowych 
działań SEO dla nowo uruchomionej strony internetowej. 
Rynek finansowy w Polsce jest niezwykle dynamicznie roz-
wijającą się gałęzią branży. Kusi tym samym wiele podmio-
tów, aby rozpocząć działalność w tym sektorze. W związku 
tym konkurencja jest ogromna i cały czas rośnie. 

Prowadząc działania SEO, wiedzieliśmy, że będziemy 
musieli się z nią skutecznie zmierzyć, a tak naprawdę wy-

przedzić w wynikach wyszukiwania witryny silnych marek 
oferujące usługi finansowe (przede wszystkim najpopular-
niejsze banki, liczne kalkulatory i porównywarki kredyto-
we). Niewątpliwym wyzwaniem w trakcie prowadzenia 
działań było zapewnienie wysokiej widoczności dla fraz 
bardzo ogólnych (bezpośrednio związanych z oferowanymi 
produktami, np. kredytami hipotecznymi, pożyczkami go-
tówkowymi czy kalkulatorami kredytowymi) oraz stosun-
kowo konkurencyjnych. Dobrane słowa charakteryzowały 
się również wysokim potencjałem oraz dużą liczbą wyszu-
kań, dzięki czemu w dłuższej perspektywie miały genero-
wać na stronę jakościowy ruch organiczny oraz konwersje. 

By móc konkurować z ofertami banków, a także po-
zostałymi instytucjami, kluczem do sukcesu jest pełna, 
ciągle prowadzona optymalizacja witryny, wliczając 
w to również techniczne SEO połączone z jakościowym 
link buildingiem. Słowem – SEO 360º. Główną grupą 
docelową byli odbiorcy zainteresowani kredytami hipo-
tecznymi/mieszkaniowymi, gotówkowymi oraz pośred-
nictwem finansowym. Oferta była przede wszystkim 
skierowana do osób prywatnych, które planowały zakup 
własnego mieszkania/budowę domu. W mniejszym 
stopniu była przeznaczona dla firm zainteresowanych 
zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego.   

Cele kampanii
Celem prowadzonej kampanii było osiągnięcie KPI po 
określonym czasie (w stosunku do maja 2018):
•  po 7,5 miesiącach – 10% wzrost ruchu organicznego 

oraz liczby wszystkich konwersji,
•  po 13,5 miesiącach – 38% wzrost ruchu organicznego 

oraz liczby wszystkich konwersji,
•  po 17,5 miesiącach – 50% wzrost ruchu organicznego 

oraz liczby wszystkich konwersji,
•  po 16 miesiącach – TOP10 dla 100 pozycjonowanych fraz.

Strategia
W celu osiągnięcia satysfakcjonujących efektów SEO 
w pierwszej kolejności zostały przygotowane komplekso-
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Widoczność strony expander.pl

Widoczność strony Konkurenta nr 1

Widoczność strony Konkurenta nr 2

Cele SEO Filary SEO 360° realizowane dla Expander

Osiągnięte efekty

- wzrost ruchu organicznego
   generowanego na stronę

- wzrost liczby konwersji

- wzrost ogólnej widoczności strony
   w wynikach wyszukiwania

- osiągnięcie TOP10 
   i wyżej dla wybranych 100 fraz

kompleksowa optymalizacja witryny

wypozycjonowanie 100 core’owych słow kluczowych, 
a także fraz z tzw. długiego ogona

prowadzenie wysokiej jakości link buildingu
opartego na publikacji wartościowych 
i angażujących treści

1
2
3

OPTYMALIZACJA

POZYCJONOWANIE

LINK BUILDING

172,63%
wzrost ruchu

organicznego

760,94%
wzrost wszystkich

konwersji

TOP 1-3
dla 11 fraz

TOP 10
dla 50 na 100 fraz

100 fraz
wzorst widoczności w TOP 3

400 fraz
wzorst widoczności w TOP 10

Porównanie widoczności Expander 
w porównaniu do konkurencji - marzec 2019
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generowanych z ruchu
organicznego

% wzrost ruchu
organicznego
generowanego na stronę

Porównanie liczby sesji 
Marzec 2019 / Maj 2018

Wzrost ruchu

172,63%
Wzrost konwersji

760,94%
Porównanie liczby konwersji
Marzec 2019 / Maj 2018

Osiągnięte efekty po 5 miesiącach działań
w porównaniu do maja 2018

172,63%
wzrost ruchu

organicznego

760,94%
wzrost wszystkich

konwersji

Założone KPI na 16-miesięcy 
osiągnięte w 6 miesięcy

SEO 360° dla EXPANDER

https://www.expander.pl/
https://www.seogroup.pl/
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we zalecenia optymalizacyjne dla strony www.expander.pl 
zarówno te dotyczące treści, jak i technicznych aspektów 
strony. Biorąc pod uwagę wielkość witryny, zakres zaleceń 
był bardzo rozbudowany. Tym bardziej, że optymalizacja 
strony jest procesem ciągłym i wymaga systematycznej ak-
tualizacji i wdrażania zaleceń, gdy zachodzi taka potrzeba. 

Najważniejszymi elementami, które należało naprawić 
lub wprowadzić, była modyfikacja tagów title oraz meta 
description, stworzenie nowych podstron oraz rozbudo-
wanie i aktualizacja istniejących treści pod pozycjono-
wane słowa kluczowe. W dalszej części niezbędne było 
wykonanie i naprawienie istniejącego linkowania we-
wnętrznego, wyeliminowanie błędów związanych z mapą 
strony, weryfikacja i poprawa struktury strony, adresów 
URL oraz dostosowanie witryny do urządzeń mobilnych. 
Naprawiono również błędy dotyczące duplikacji oraz in-
deksacji pojawiające się w Google Search Console. 

Prowadząc działania SEO, skupiliśmy się na wypozycjo-
nowaniu aż 100 core’owych słów kluczowych, a także pre-
cyzyjnych fraz z tzw. długiego ogona. Wszystkie charakte-
ryzowały się niezwykle wysoką konkurencyjnością, a co za 
tym idzie – dużą liczbą miesięcznych wyszukań. Ich dobór 
natomiast miał na celu wykorzystanie pełnego potencjału 
witryny. Zgodnie ze statystykami największy współczyn-
nik klikalności mają wyniki wyszukiwania znajdujące się 
w TOP10 i wyżej. Dlatego też odpowiedni dobór „kalo-
rycznych fraz” oraz zapewnienie im widoczności wśród 
przynajmniej pierwszych 10 wyników wyszukiwania w wy-
szukiwarce pozwoli na osiągnięcie założonego celu – wzro-
stu ruchu organicznego na stronę przekładającego się bez-
pośrednio na wzrost generowanych leadów, a tym samym 
przychodów. By było to możliwe, drugim, niezbędnym 
aspektem SEO 360º są działania off-site, czyli prowadzenie 
wysokiej jakości link buildingu opartego na publikacji war-
tościowych i angażujących treści. By osiągnąć ten cel, po-
stanowiliśmy odpowiednio zdywersyfikować profil linków 
prowadzących do domeny www.expander.pl i wzbogacić 
we wpisy buzz marketingowe oraz artykuły kontentowe pu-
blikowane na wartościowych i poczytnych portalach.

Sposób realizacji
1. Kreacja
Kluczowym aspektem działań SEO jest poprawna opty-
malizacja witryny oraz wykonywanie pozycjonowania na 
wybrane słowa kluczowe. Elementy te nie wymagają przy-
gotowywania kreacji wizualnych. Natomiast trzecim filarem 
strategii SEO 360º  jest wykonywanie wysokiej jakości link 
buildingu na poczytnych portalach zewnętrznych. Działania 
te były częściowo współprowadzone z ekspertami Expander, 
którzy opracowywali niektóre z zaproponowanych tematów. 
W związku z tym ich jakość pod kątem merytorycznym była 
niezwykle wysoka oraz cenna dla odbiorców. 

W celu realizacji opracowanej strategii SEO, ale również 
zainteresowania potencjalnych odbiorców, tematy do-
bierane do artykułów miały charakter poradnikowy oraz 
były związane z produktami oferowanymi przez markę 
Expander. Dzięki temu publikowane treści były angażujące 

i odpowiadały na wiele istotnych pytań, które pojawiają się 
w momencie podejmowania decyzji o kredycie. Kolejnym 
aspektem działań link buildingowych była publikacja opra-
cowanych tematów na portalach, które przyniosą same 
korzyści marce Expander. Witryny te były dobierane pod 
kątem tematycznym (były to lokalne oraz ogólnopolskie 
portale inwestycyjne oraz finansowe) oraz jakościowym 
(witryny charakteryzowały się wysokimi wskaźnikami 
domain rating oraz wysokim ruchem organicznym, by do-
trzeć do jak największego grona odbiorców). 

W związku z tym zostały opublikowane takie arty-
kuły jak:
•  https://www.hbrp.pl/b/pozyczka-gotowkowa-a-kre-

dyt---najwazniejsze-roznice/P1ECGgxzQ?NO_CO-
OKIES=1

•  https://www.dorzeczy.pl/ekonomia/89980/2-popu-
larne-kalkulatory-kredytowe-online-w-czym-pomo-
ga.html

•  https://projektinwestor.pl/publikacja/kalkulatory-
-zdolnosci-kredytowej-czy-warto-z-nich-korzystac

2. Media mix 
60% z całego budżetu zostało przeznaczone na wspar-
cie działań SEO poprzez tworzenie artykułów content 
marketingowych i ich publikację na wysokiej jakości 
portalach zewnętrznych. 

40% budżetu wydzielono na wykonywanie pozosta-
łych działań związanych z SEO – pozycjonowanie na 
wybrane słowa kluczowe czy optymalizację witryny.

Rezultaty
W wyniku przeprowadzonych działań SEO osiągnię-
to spektakularne rezultaty – wzrost liczby najważ-
niejszych dla klienta konwersji o 760,94% i ruchu 
organicznego o 172,63% w trakcie 5 miesięcy (pod-
czas gdy na osiągnięcie wyznaczonych KPI mieliśmy 
ponad 16 miesięcy).

Podsumowanie
Jak wspomniano wyżej, dzięki działaniom SEO prowa-
dzonym dla marki Expander uzyskano fenomenalne 
wyniki wzrostu kluczowych konwersji o ponad 760%. 
Zwiększenie ogólnej widoczności serwisu, wypozycjo-
nowanie go na wybrane słowa kluczowe i prowadzenie 
jakościowego link buildingu przełożyło się na zwięk-
szenie świadomości oraz rozpoznawalności marki 
wśród konsumentów.

Działania SEO dla firmy Expander są częścią długofa-
lowej strategii. Zostały one rozpoczęte w listopadzie 2018 
roku oraz są kontynuowane do dziś. Efekty, które zostały 
osiągnięte w niniejszym zgłoszeniu dotyczą działań pro-
wadzonych w okresie 11.2018-03.2019.

Czas trwania kampanii 
11.2018 – 03.2019 w
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Kampanie, które inspirują do działań altruistycznych 
lub zmiany zachowania w imię wyższego dobra. 
Takie, które realizują cele o znaczeniu społecznym. 

Public Service, 
non-profit 
campaign & CSR
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NIE JEM (złoto)

Sponsor kategorii

https://dimaq.pl


NIE JEM
Klient: Podzielmy się
Zgłaszający: Labcon
Współzgłaszający: Value Media, Media Ready, SAR, SalesTube
Zespół kreatywny: Mateusz Garbarczyk, Adam Kręgielewski, Rafał Górski, Paweł Kucharczyk,  
Magdalena Chętnik, Patrycja Wolfowicz, Anna Wolfowicz, Emilia Klepacka, Sylwia Rząca,  
Aleksandra Krajewska, Mateusz Żuchlewski, Agata Brzezińska, Patrycja Bielańska, Marcin Wiśniewski

Koncepcja kampanii
W Polsce co roku marnujemy ok. 9 mln ton żywności, co 
daje nam 5. miejsce w UE. Z drugiej strony na polskich 
ulicach żyje ponad 30 tysięcy osób bezdomnych, dla któ-
rych ciepły posiłek wciąż jest rzadkością. Fundacja „Po-
dzielmy się” zachęca, by po świętach Bożego Narodzenia 
i Wielkiej Nocy, zamiast wyrzucić jedzenie – oddać je 
potrzebującym. Zwłaszcza że świąteczny posiłek to coś 
więcej. Dzięki prawdziwemu, domowemu jedzeniu nawet 
ci „wykluczeni” mogą poczuć świąteczne ciepło.

Kampania powstała w ramach konkursu Young Cre-
atives jako odpowiedź na zadanie: jak skutecznie roz-
promować wielkanocną edycję akcji.

Cele i wyzwania kampanii
Wielkanocą ludzie pomagają niestety mniej chętnie 
niż w Boże Narodzenie. Widać to po zapytaniach 

w Google – liczba wyszukiwań frazy „Podzielmy 
się” w trakcie najbardziej „efektywnych” edycji 
wielkanocnych sięgała tylko 10% zapytań związa-
nych z najbardziej „efektywną” edycją bożonaro-
dzeniową.

Myśląc o grupie docelowej, szukaliśmy sprytnego 
sposobu dotarcia do ludzi, którzy z uwagi na pewien 
poziom świadomości społecznej, z większym prawdo-
podobieństwem włączą się do akcji.

Cele:
1.  Zbliżenie trafficu na stronie fundacji do potencjału 

kampanii bożonarodzeniowej 2018 (KPI: traffic we-
dług GA).

2.  Zwiększenie zainteresowania działaniami fundacji 
w okresie wielkanocnym (KPI: zapytania w Google 
Search).

3.  Pozyskanie jak najwięcej earned media przy zerowym 
budżecie (KPI: zasięg poza fanpagem fundacji).

Public Service, non-profit campaign & CSR
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https://podzielmysie.pl/
http://labcon.pl/
https://valuemedia.pl/
https://www.mediaready.pl/
https://www.salestube.pl/
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Szukaliśmy ludzi którzy wiedzą, że zawartość 
talerza wpływa nie tylko na nich samych, ale 
i w szerszej perspektywie na świat.

Strategia
Szukaliśmy ludzi którzy wiedzą, że zawartość talerza 
wpływa nie tylko na nich samych, ale i w szerszej per-
spektywie na świat.

Trendy pokazują, że dziś głównym odzwierciedle-
niem świadomego jedzenia jest... niejedzenie! Nie jemy 
glutenu, mięsa, nabiału, węglowodanów, oleju palmo-
wego, cukru – można mnożyć. Robimy to z powodów 
zarówno światopoglądowych, jak i zdrowotnych.

Wykorzystując tę obserwację, pokazaliśmy kontrast 
dwóch światów – „naszego”, gdzie każdego dnia decy-
dujemy o tym, czego nie zjemy, wobec tego, często przez 
nas niezauważalnego, w którym tego wyboru nie ma. 
Bo często w ogóle nie ma co jeść.

Komunikację bazowała na insighcie, że w „naszym 
świecie” każdy czegoś nie je – i to jest okej, nie ma 
w tym nic złego! Ale musimy pamiętać że istnieje ten 
„inny świat” gdzie „nie jem” znaczy coś fundamental-
nie innego.

By szeroko opowiedzieć naszą historię, postanowili-
śmy namówić znane osoby, by powiedziały nam, czego 
nie jedzą. Postawaliśmy na taki dobór ambasadorów, 
by pochodzili z różnych środowisk i byli dla odbiorców 
autentyczni. W kampanii zgodzili się wystąpić artyści, 
sportowcy, dziennikarze, aktorzy, influencerzy oraz ce-
lebryci.

Sposób realizacji
1.  Kreacja
Oś kampanii to spot wideo w którym wystąpili Maja 
Bohosiewicz, Żabson, Rafał Masny, Beata Sadowska, 
Natalia Sosin Krosnowska, Julia Kamińska, Modny 
Tata, Urszula Dębska, Piotr Kędzierski, Gabi Drze-
wiecka, Bartosz Kurek oraz Grzegorz Daukszewicz 
(wszyscy pro bono).

Ostatnim z bohaterów był Piotr Borecki – mło-
dy podopieczny Caritas (Pan Piotr był jedyną osobą 
w projekcie która otrzymała wynagrodzenie – 1 000 zł).

Całość spięta została komunikatem „Nie wszyscy 
mogą wybierać. Podziel się tym, czego nie zjesz. W te 
święta”. Bohaterowie wideo zachęcali też na swoich ka-
nałach w social mediach do udziału w akcji.

2.  Media mix
Nie było budżetu przeznaczonego na płatne media.

Pozyskane media:
• Grant od Facebooka na kampanię: 10 tys. zł.
•  Nieodpłatne wyświetlanie spotu w kanałach grupy 

TVN.
• Emisja display na stronie głównej OLX.
•  Publikacja treści na kanałach social mediów osób wy-

stępujących w spocie wideo.

Rezultaty
1.  Zbliżenie trafficu na stronie fundacji, do potencjału 

kampanii bożonarodzeniowej 2018. 

Efekt: wzrost o 224% względem edycji Boże Narodze-
nie 2018.
2.  Zwiększenie zainteresowania działaniami fundacji 

w okresie wielkanocnym (Google Search).
Efekt: wzrost o 357% względem edycji Wielkanoc 2018.
3.  Pozyskanie jak najwięcej earned media przy zero-

wym budżecie.
Efekt:
•  zasięg spotu w TV – 6,6 mln,
•  zasięg spotu wideo promowanego na Facebooku fun-

dacji w ramach uzyskanego grantu: 945 028 (w tym 
organicznie: 78%),

•  zasięg spotu wideo promowanego na Instagramie 
fundacji: 209 000,

•  potencjalny zasięg ambasadorów akcji na Instagra-
mie (łączna liczba followersów): 1 634 877,

•  potencjalny zasięg ambasadorów akcji na Facebooku 
(łączna liczba fanów): 310 328,

•  wartość earned publikacji prasowych: 816 799 zł 
(IMM).

Podsumowanie
Kluczem do sukcesu kampanii był insight poruszają-
cy ludzi, którzy już mieli zbudowany wysoki stopień 
świadomości żywieniowej. Emocjonalna komunikacja 
pozwoliła zwrócić uwagę na fakt, że problem głodu 
w Polsce nie jest wcale tak daleki od naszych codzien-
nych wyborów. 
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BLIK Ready (srebro)

Unikalna aplikacja dla młodych rodziców  
– BoboVita (brąz)

Kampanie, które wykorzystują User Experience 
Design jako kluczowy element, na którym 
zbudowano koncepcję aktywności, kampanii, 
produktu. Doceniamy wpływ tych rozwiązań na 
pozytywnie doświadczenie klienta/użytkownika.

https://wunderteam.com/


BLIK Ready
Klient: Polski Standard Płatności
Produkt/Marka: BLIK
Zgłaszający: Change Serviceplan
Współzgłaszający: Spark Foundry
Zespół kreatywny: Dominik Przerwa, Marcin Nowakowski, Jan Majle, Michał Tyburcy, Michał Kożuchowski, Marcin 
Ejsmont, Małgorzata Kuczyńska, Marta Kordowska

Cele i wyzwania kampanii
Wyzwaniem na 2018 rok było wypromowanie przele-
wów na telefon BLIK, ponieważ mogły one stać się al-
ternatywą dla rozliczeń niskokwotowych P2P (gotów-
ka, przelewy na niewielkie kwoty). Przelewy P2P miały 
w związku z tym najwyższy potencjał wzrostu wśród 
wszystkich filarów BLIKA.

Celem kampanii był wzrost transakcji P2P (z telefo-
nu na telefon) BLIKIEM. Przed wdrożeniem funkcjo-
nalności „BLIK Ready” transakcje P2P rosły średnio 
o 63% co pół roku (H1 2017 vs H2 2017 vs H1 2018). 
Po wdrożeniu zakładaliśmy wzrost o minimum 100% 
H2 2018 vs H1 2018.

Strategia
BLIK ruszył w 2015 r. jako inicjatywa Polskiego 
Standardu Płatności, wspólnego projektu najwięk-
szych polskich banków. Zbudowany jest na 4 filarach  
– płatności online (WWW), wypłaty z bankomatów 
(ATM), płatności w punkcie sprzedaży (POS) i prze-
lewy na telefon BLIK (P2P). 

W 2017 roku przeprowadzono projekt badawczy, 
by poznać czynniki wyboru metod płatności. Prze-

lew P2P był mało znany, ale interesujący w kontek-
ście rozliczeń ze znajomymi i bliskimi. Jako główną 
barierę wskazywano wątpliwości dot. bezpieczeństwa 
transakcji, nieznajomość technologii, niepewność, co 
stanie się z pieniędzmi, jeśli odbiorca nie ma BLIKA. 
Kluczowymi „driverami” były obietnica szybkości 
i wygoda użycia.

Aby zaadresować barierę, wdrożono nową funkcjo-
nalność „BLIK Ready”, która integrowała BLIKA z listą 
kontaktów w aplikacji bankowej użytkownika. Ikonka 
BLIK pojawiała się obok nazwiska na liście kontaktów, 
co świadczyło o tym, że odbiorca „blikuje” i otrzyma 
nasz przelew natychmiast. W efekcie przelewy P2P moż-
na wykonywać pomiędzy ludźmi, a nie numerami kont.

Sposób realizacji
1. Kreacja 
Musieliśmy wzbudzić zainteresowanie nową formą 
rozliczeń P2P oraz podpowiedzieć użytkownikom, 
jak można je zrobić. Podstawowym założeniem była 
ekspozycja „BLIK Ready” (ikonki BLIK w książce 
adresowej bankowej aplikacji mobilnej) oraz podkre-
ślenie natychmiastowości przelewania pieniędzy. Ideę 
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http://www.changeserviceplan.pl
http://www.sparkfoundry.pl/
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Musieliśmy wzbudzić zainteresowanie 
nową formą rozliczeń P2P oraz podpowie-
dzieć użytkownikom, jak można je zrobić.

komunikacyjną zawarliśmy w haśle kampanii „BLIK 
BLIK, przelew na telefon w mig”, które podkreślało 
wszystko, co chcielibyśmy, żeby ludzie zapamiętali 
o P2P w BLIKU. 

Aby zobrazować natychmiastowość działania prze-
lewów P2P w BLIKU, zaprosiliśmy do współpracy MC 
Silka, postrzeganego jako najszybszego rapera na świe-
cie. Wybór był podyktowany głównie specyfiką grupy 
docelowej. Hiphopowa narracja dobrze wpisywała się 
w upodobania młodszego odbiorcy, a urok MC Silka, 
jego niesamowita łatwość w lepieniu rymów i genialna 
dykcja były doceniane również przez starszą grupę.

2. Media mix 
3,5 mln (total media), online 986 tys.
•  TV – 49%
•  Digital – 37%
•  Radio – 8%
•  Kino – 5%
W ramach digital: 
• Wideo – 33%, 
•  Social media – 5%,
•  Display – 49%, 
•  Performance – 13%.
Najważniejsza była telewizja i działania w kanałach digital. 
TV pozwoliła szybko zbudować świadomość nowej funk-
cjonalności BLIKA w szerokiej grupie. Kampania bane-
rowa edukowała, pokazując, jak działa aplikacja i podkre-
ślała jej prostotę i intuicyjność (tu m.in. ekspozycja ikonki 
„BLIK Ready” przy nazwisku na liście kontaktów aplika-
cji bankowej). Zaangażowaliśmy też grupę influencerów, 
aby w swoich kanałach social mediowych prezentowali, 
jak korzystają z nowej funkcjonalności BLIK. To pomogło 
przełamać obawy przed nieznaną usługą finansową i po-
móc BLIKOWI być bliżej życia. Dodatkowo, partnerskie 
banki wykorzystywały media własne (WWW, social me-
dia, direct mailing) do komunikowania funkcjonalności 
wśród swoich klientów, bazując na udostępnionych przez 
PSP materiałach kreatywnych.

Rezultaty
W H2 2018 roku zanotowaliśmy 3,4 mln transakcji, czyli 
o 98% więcej niż w H1 2018. Udało się, mimo że tylko 
cztery z sześciu banków-udziałowców były technicznie 
gotowe na wdrożenie „BLIK Ready” w 2018 roku. Dane 
pośrednie (m.in. analiza zapytań do bazy aliasów, czyli 
bazy numerów BLIK powiązanych z aplikacjami mobil-
nymi banków) wskazują, że wdrożenie „BLIK Ready” 
zwiększyło liczbę prawidłowych akcji wykonywanych 
w aplikacjach bankowych przez użytkowników. Liczba 
przelewów na użytkownika również wzrosła.

Podsumowanie
Innowacje na rynku płatności wymagają ucha do in-
sightów i oka do detali. Dzięki funkcjonalności „BLIK 
Ready” szybkie przelewy na telefon BLIK zaczęły być 
alternatywą dla gotówki. W efekcie system BLIK pobił 
kolejne rekordy liczby transakcji, stając się prawdziwie 
masowym systemem płatności.

Czas trwania kampanii 
Oficjalne wdrożenie funkcjonalności „BLIK Ready” 
odbyło się wraz ze startem kampanii reklamowej w lip-
cu 2018. Funkcjonalność ta jest stale dostępna w apli-
kacjach banków-uczestników.

Budżet kampanii 
Powyżej 2 000 000 zł.



Unikalna aplikacja dla 
młodych rodziców – BoboVita
Klient: Nutricia
Produkt/Marka: BoboVita
Zgłaszający: Nutricia
Współzgłaszający: SYZYGY, K2 Precise 

Koncepcja kampanii
Marka BoboVita jest od 25 lat obecna na wysoko kon-
kurencyjnym  rynku żywności dla niemowląt i małych 
dzieci. Grupą docelową marki są młodzi rodzice, któ-
rzy w związku ze znalezieniem się w nowej roli poszu-
kują rzetelnych informacji na tematy związane z ich 
dzieckiem, w tym – prawidłowym żywieniem. 

Pomysł na aplikację BoboVita jest unikalny na pol-
skim rynku, jest to inicjatywa lokalna marki. Aplikacja 
jest odpowiedzią na potrzeby rodziców, którzy potrze-
bują rzetelnych informacji podanych w prosty, intu-
icyjny i szybki do konsumpcji sposób. 

Cele i wyzwania kampanii
Celem, który przyświecał marce BoboVita, było stwo-
rzenie unikalnego narzędzia, które wesprze rodziców 
w prawidłowym żywieniu ich dzieci. Największy na-
cisk położyliśmy na rozszerzanie diety niemowlęcia. 

Aplikacja serwuje rzetelną wiedzę w maksymalnie 
przystępnej formie. Jest to intuicyjne w użytkowaniu, 
spersonalizowane narzędzie, które oferowane treści 
dopasowuje do wieku dziecka.

Strategia
Życie młodych rodziców jest wyzwaniem – wszystko 
dzieje się po raz pierwszy. Wielka radość miesza się 
z licznymi pytaniami, które dotyczą ich dziecka. 

Misją BoboVita jest nie tylko dostarczać pro-
dukty bezpieczne i wysokiej jakości. Marka chce 
być jednocześnie partnerem i sprzymierzeńcem 
rodziców w obszarze prawidłowego żywienia 
niemowląt i małych dzieci. Dotychczas oferowa-
ła ekspercką wiedzę przede wszystkim na stronie 
bobovita.pl.

Postanowiliśmy wykorzystać cieszące się ogrom-
nym powodzeniem treści dostępne na bobovita.pl 
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i stworzyć  narzędzie, które zaserwuje je rodzicom 
w tzw. pigułce i będzie przy nich (dosłownie, bo w ich 
telefonach) w tych ważnych momentach. Dlatego po-
wstała bezpłatna i ogólnodostępna aplikacja mobilna 
BoboVita.

Sposób realizacji
Aplikacja BoboVita promowana jest przede wszyst-
kim w kanałach digitalowych. W kampanii wykorzy-
staliśmy głównie reklamy: w ekosystemie Facebooka, 
w wyszukiwarce Google oraz e-mailingi do rodziców. 
Oprócz tego pobranie aplikacji promowaliśmy w me-
diach własnych: na stronie www.bobovita.pl oraz po-
przez e-mailingi.

Aplikacja BoboVita jest narzędziem zawierającym 
spersonalizowane –  i co kluczowe – odpowiednio zbi-
lansowane propozycje menu dla niemowląt i małych 
dzieci. Oferuje również porady żywieniowe dotyczące 
diety najmłodszych.

Treści zostały opracowane przez ekspertów w swo-
ich dziedzinach, w tym dietetyków i lekarzy pediatrów. 
Są one stale aktualizowane w oparciu o najnowszą 

wiedzę naukową.  Nawigacja, design, funkcjonalności 
projektowane były w oparciu o wyniki rozmów i testów 
z rodzicami.

Rezultaty
To, co cieszy nas najbardziej, to pozytywna ocena apli-
kacji przez samych rodziców. Badanie satysfakcji użyt-
kowników przeprowadzone na 822 losowo wybranych 
osobach  korzystających z narzędzie dowiodło, że:
•  92% użytkowników uważa aplikację za łatwą 

w użyciu,
•  85% użytkowników poleciłoby ją innym rodzicom,
•  94% użytkowników uważa, że aplikacja jest przydat-

nym narzędziem w rozszerzaniu diety ich dziecka. 

Podsumowanie
Celem stworzenia aplikacji BoboVita była chęć do-
starczenia rodzicom i opiekunom narzędzia, które jest 
unikalne, przydatne i jednocześnie proste w obsłudze. 
W konsekwencji przekłada się to na poszerzanie wie-
dzy rodziców z zakresu żywienia najmłodszych.

https://www.bobovita.pl/klub-bobovita/aktualnosci-i-promocje/aplikacja-mobilna-bobovita-v1
https://www.bobovita.pl/klub-bobovita/aktualnosci-i-promocje/aplikacja-mobilna-bobovita-v1
https://www.bobovita.pl/klub-bobovita/aktualnosci-i-promocje/aplikacja-mobilna-bobovita-v1
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Best in Show

„Jak TO Robić?”



Najlepsza kampania roku
„Jak TO Robić?”
Klient: Reckitt Benckiser
Produkt/Marka: Durex
Zgłaszający: Abstra 

Tytuł Best in Show w IAB MIXX Awards 2019 otrzymała kampania,  
która uzyskała najwięcej punktów za nagrody zdobyte w kategoriach  
konkursowych, a jedną z tych nagród była złota statuetka.

Żyjemy w XXI wieku, ale dla wielu Polaków seks 
wciąż oznacza temat tabu. Szczególnie cierpią na tym 
młodzi ludzie, którzy wiedzę o seksie zdobywają, oglą-
dając pornografię, rozmawiając ze znajomymi lub ano-
nimowo zadając pytania na forach internetowych. Nie-
stety, edukacja oferowana przez te „źródła” jest pełna 
przekłamań. Dlatego w Polsce połowa 18-latków ma 
problem z udzieleniem odpowiedzi na tematy dotyczą-
ce seksualności człowieka czy antykoncepcji. 

Jednocześnie ponad 3,5 mln osób w wieku od 15 do 24 
lat w Polsce regularnie ogląda YouTube’a, który stanowi 
dla nich główne medium rozrywkowe oraz edukacyjne. 
Co więcej, dla 70% z nich największy autorytet stano-
wią influencerzy. Wśród nich nie brakuje popularnych 
youtuberów. Dlaczego więc nie zbudować uniwersalnego 
medium, które korzystając z zasięgu, jaki oferują znani 
twórcy na YouTubie, skutecznie edukowałoby o seksual-
ności człowieka? Nie zadawaliśmy sobie tego pytania zbyt 
długo. Po prostu stworzyliśmy „Jak TO Robić?”!

Ale „Jak TO zRobić?”. Po pierwsze wzięliśmy sobie 
do serca klasyczną zasadę, że „najlepiej uczyć, bawiąc”. 
Dlatego dynamicznie łączymy wiedzę o seksualności 
ze scenkami humorystycznymi. O seksie mówimy, wy-
korzystując metafory: odcinek na temat „pierwszego 
razu” pokazywał przygotowania do kąpieli w przerę-
blu, poszukiwanie punktu G jest ukazane przez wspól-
ne przygotowanie… wypieków, a pozycje seksualne są 
omówione, wykorzystując do tego zajęcia z jogi.  Stale 
zaskakujemy naszych widzów zmieniającą się kon-
wencją odcinków. Na kanale pojawiały się już odcinki 
stylizowane na teleturniej, teledysk hip-hopowy, paro-
dię youtubera, grę wideo czy film animowany. Wyko-

rzystywaliśmy również elementy horroru czy komedii 
romantycznej.

Chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób, dla-
tego do odcinków zapraszamy znanych youtuberów. 
W odcinkach wystąpili się m.in. członkowie Abstra-
chuje.tv, Nadia Długosz z „Beks” i Paweł Svinarski 
z „Dla Pieniędzy”. Dla wzmocnienia zaangażowania 
widzów w każdym odcinku pojawia się Maja znana 
z „Nieprzygotowanych” – najpopularniejszego serialu 
młodzieżowego na YouTubie w Polsce. Udział influen-
cerów umożliwia również podkreślenie uniwersalno-
ści pytań związanych z seksualnością człowieka – dla 
odbiorcy to tacy sami ludzie jak nasi widzowie, którzy 
mierzą się z podobnymi problemami.

Bardzo ważny dla nas jako twórców kanału jest 
feedback odbiorców. Nasi widzowie mają świetne po-
mysły, dlatego scenarzyści kanału wykorzystują je jako 
temat na kolejny odcinek. Zdajemy sobie sprawę, że 
w kilkuminutowym materiale nie zawsze udaje nam 
się w pełni wyczerpać dany temat. Dlatego zachęcamy 
widzów do zadawania pytań w komentarzach, na które 
zawsze odpowiada seksuolog.

Po 6 miesiącach trwania kampanii kanał „Jak TO 
Robić?” osiągnął 8,8 mln wyświetleń i 150 tys. sub-
skrypcji. Średnia oglądalność jednego odcinka na ka-
nale to prawie 340 tys. wyświetleń. Wszystkie te wyniki 
zostały uzyskane WYŁĄCZNIE w organiczny sposób. 
W zaledwie 3 miesiące „Jak TO Robić?” stało się najpo-
pularniejszym kanałem dla marki i największym kana-
łem o seksualności człowieka w Polsce. 

Zespół Abstra i Durex

Best in Show

162

https://www.youtube.com/watch?v=lg6BTh4idY0&feature=youtu.be
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Saatchi & Saatchi (Agencja Roku)

OMD (Dom Mediowy Roku)

BNP Paribas (Reklamodawca Roku)

Dawid Szczepaniak (Człowiek Roku)

	Jacek	Świderski	 
(Nagroda Specjalna IAB Polska za całokształt dokonań)



BNP Paribas to marka, która mobilizuje do działania. 
W komunikacji skupiają się na tematach istotnych, 
prawdziwych i uniwersalnych, a jednocześnie często 
trudnych. 

Chcą być nie tylko lubiani, ale przede wszystkim 
trzymać rękę na pulsie współczesnych zmian, co można 

zauważyć w tegorocznych kampaniach. Ich realizacje: 
„Dlaczego nie ma kobiet na banknotach”, „Doceniaj, 
nie oceniaj” oraz kampania rebrandingowa prezentują 
znakomite połączenie działań crossmediowych, gdzie 
kluczowym elementem był digital, z działaniami social 
mediowymi.

W 2019 roku agencja udowodniła, że potrafi połą-
czyć wszystkie ważne z punktu widzenia IAB MIXX 
Awards elementy: insightowe i kreatywne myślenie 
z odważnym wykonaniem oraz misternie utkanym 
ekosystemem mediowym kampanii, tak aby osiągnąć 
cele biznesowe klientów. Digital otworzył przed nimi 
nieograniczone możliwości kreowania rozwiązań, 

poszukiwania innowacji, wychwytywania mikro-
trendów czy umiejętnego wykorzystywania danych 
i technologii.

Tytuł agencji roku potwierdza, że tworzą oni najsku-
teczniejsze rozwiązania w przestrzeni reklamy cyfro-
wej, inspirując i wyznaczając jednocześnie nowe kie-
runki rozwoju branży.

Grupa OMD w tym roku udowodniła, że silne kompe-
tencje mediowe oraz nacisk stawiany na rozwój digita-
lu są gwarantem sukcesu. 

OMD cechuje nie tylko innowacyjne podejście do 
planowania i wykorzystanie w kampaniach najno-
wocześniejszych technologii, ale przede wszystkim 
doskonałe dopasowanie środków do celów.

Prowadzone przez OMD kampanie mają przede 
wszystkim realizować cele klienta. Cechuje je zro-
zumienie konsumenta i przełożenie doświadczenia 
z marką na środowisko digital. To projekty pełne 
i całościowe.  

Widać w nich bliską współpracę z klientem i pod-
miotami towarzyszącymi.

Nagrody za dokonania
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Dom Mediowy Roku

OMD

Reklamodawca Roku

BNP Paribas 

Agencja Roku

Saatchi & Saatchi

Nagrody za działania, które stanowią drogowskaz dla branży i podnoszą poprzeczkę 
w dziedzinie marketingu interaktywnego.

http://saatchiis.pl
https://omd.pl
https://www.bnpparibas.pl/
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Jacek swoją karierę zawodową rozpoczął w trakcie stu-
diów. W 1999 roku wraz z dwoma kolegami stworzył 
platformę darmowej poczty, a już rok później jeden 
z najlepiej rozpoznawanych portali internetowych. Za 
transakcję połączenia z portalem Wirtualna Polska cała 
trójka otrzymała tytuł Lidera Biznesu 2014 w 48. Ran-
kingu Forbes. Od tamtej pory zatrudnienie w holdingu 
Wirtualnej Polski wzrosło czterokrotnie, ale co ważniej-
sze – czterokrotnie wzrosły również przychody, te za 
2018 rok przekroczyły pół miliarda złotych.

W tym roku kierowana przez Jacka Świderskiego 
WP została zaliczona do grona najlepszych spółek 
na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 
W prestiżowym rankingu „Giełdowa Spółka Roku”, 
organizowanym przez „Puls Biznesu”, Wirtualna Pol-
ska znalazła się w na 4. miejscu, a wśród firm naj-
bardziej perspektywicznych zajęła 3. miejsce. Warto 
podkreślić, że spółkę szczególnie wysoko oceniono 
w kategoriach: kompetencje zarządu, innowacyjność 
produktów i usług oraz relacje z inwestorami, na co 
olbrzymi wpływ miała właśnie postawa Jacka i jego 
zaangażowanie.

Dawid to kreatywny mózg i spiritus movens w agencji 
VMLY&R. W 2019 roku poprowadził jej polski oddział do 
historycznego sukcesu istotnego dla całej branży reklamo-
wej w kraju – polska agencja, oprócz wielu nagród w in-
nych konkursach, została nagrodzona Grand Prix Cannes 
Lions – po raz pierwszy w 70-letniej historii festiwalu. 
To nie tylko wielki sukces PR-owy (o zwycięstwie Pola-
ków rozpisywały się największe reklamowe media świata:  
Adweek, AdAge), ale również bardzo konkretna zmiana 
w sytuacji polskiej branży reklamowej. Grand Prix przy-
znane Polsce oznacza m.in. większą liczbę jurorów z Polski 
zapraszanych na kolejne edycje największego i najważniej-
szego festiwalu kreatywnego na świecie.

Po raz pierwszy w historii polskiej branży reklamowej 
polska agencja zdobyła także tytuł Agencji Roku Cannes 
Lions (w kategoriach Good).

Człowiek Roku

Dawid Szczepaniak

Nagroda Specjalna IAB Polska  
za całokształt dokonań

Jacek Świderski
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