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WSTĘP

Poprzedni zbiór case’ów wydany przez IAB w 2014 roku rozpoczynał się od zachęty,

by poszukiwać w nim wskazówek i inspiracji dotyczących trendów na rynku mobilnej

reklamy. Zbiór, który widzicie Państwo przed sobą stanowi dowód, że dokładnie

w tym kierunku rozwinął i rozwija się polski rynek. Podczas gromadzenia materiałów

uderzające były dwie kwestie. Po pierwsze – nie musimy już wspomagać się

przykładami z rynków zagranicznych. I co ważniejsze – w pełni możemy z nimi

konkurować!konkurować! Po drugie – ten zbiór pokazuje, jak chętnie marketerzy korzystają

z formatów rich mediowych. I jak bardzo liczy się dla nich interakcja i zaangażowanie

użytkownika.

To trzeci zbiór „mobilnych” case studies. I choć opisywane kampanie są coraz lepsze 

wiemy, jak dużo w mobile da się jeszcze zrobić.

Zapraszamy do lektury!

Agnieszka Ferenc

Natalia Malec

Szefowe Grupy Roboczej Mobile Marketing
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Agata Meble

     CEL
Stworzenie serwisu WWW w technologii Responsive Web Design z myślą o wyświetlaniu go na wszystkich 

urządzeniach z dostępem do Internetu, a także zwiększenie czytelności i przejrzystości strony, w celu 

ułatwienia przeszukiwania ofert firmy.

     EFEKTY
Wzrost o 240% liczby odwiedzin użytkowników serwisu Agatameble.pl za pośrednictwem urządzeń 

mobilnych.

     OPIS
PodczasPodczas projektowania nowej strony www.agatameble.pl główny nacisk został położony na to, aby 

korzystający z niego klienci mogli w jak najwygodniejszy sposób odnaleźć to, co znajduje się w ofercie Agata 

Meble. Stąd też w serwisie umieszczono rozbudowaną wyszukiwarkę z wieloparametrowym filtrem, który 

pozwala na dokładne określenie poszukiwanego produktu. Użytkownicy mogą także porównać wybrane przez 

siebie meble oraz dodać je do swojej listy zakupów. Dodatkowo dzięki intuicyjnemu menu można obejrzeć 

produkty skategoryzowane pod kątem typu lub przeznaczenia mebli, a także sprawdzić, jak wyglądają one 

ww proponowanych przez firmę aranżacjach. Ponadto za sprawą funkcji geolokalizacji klienci dowiedzą się,  

gdzie w ich okolicy znajduje się najbliższy salon Agata Meble i jakie oferuje promocje.

TYP PROJEKTU: 
REALIZACJA:
CZAS TRWANIA:

Serwis RWD www.agatameble.pl
GoldenSubmarine
07.2013 r.
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Fashion House

     CEL
Zachęcenie do zakupów w „pechowy piątek 13tego”, gdzie w Fashion House Outlet Piaseczno można było 

zrobić zakupy ze zniżką 90%.

     EFEKTY
- CTR w kampanii 7,05 %,

- ilość przejścia na LandingPage 6,63 %,

- ilość przejścia na Mapę 0,32 %, 

- ilość przejścia na FB 0,11 %.

     OPIS
Kampania promująca zakupy w Centrum Handlowym Fashion House Outlet Piaseczno, gdzie w dniu 

13 czerwca w piątek można było zrobić zakupy z 90% rabatem. Grupą docelową byli zarówno kobiety 

jak i mężczyźni, którzy mieszkają w Warszawie lub jej okolicach.

W okresie od 9 do 13 czerwca kampania była promowana i realizowana na witrynach o tematyce zakupów, 

lifestyle, ale również sportowej i publicystycznej.

KreacjaKreacja realizowana była w formacie RICH MEDIA z wykorzystaniem kostki „cube” 3D , wykonaną w technologii 

HTML5 . Format zawierał takie interakcje jak : Click to Map, Click to Landing page, Click to Facebook.

TYP PROJEKTU: 
REALIZACJA:
CZAS TRWANIA:

Mobile advertisement
Mobi.ad
09 -13.06.2014 r.



- 5 -

Mayland Centrum Riviera

     CEL
Wprowadzenie nowej marki na rynek i budowanie jej świadomości, poinformowanie o otwarciu nowego

centrum handlowego i zachęcenie do przyjścia.

     EFEKTY
Zasięg kampanii: dotarcie z przekazem do ponad 200 tys. potencjalnych klientów - mieszkańców regionu 

(unikalnych użytkowników), 100 tys. UU miało interaktywny kontakt z reklamą (kostka “swipe cube”). 

CTR - 7,5% dla formatu rich media (kostka “swipe cube”) - kliknięcie w dowolną ze ścianek kostki i przejście 

do landing page.

     OPIS
Centrum Riviera zlokalizowane w Gdyni to największe i najnowocześniejsze centrum handlowo - rozrywkowe

Trójmiasta i całego Pomorza, jedno z największych centrów handlowych Polski. Kampania mobilna była jednym 

z elementów zintegrowanej kampanii związanej z otwarciem centrum.

Powierzchnia reklamowa: serwisy i aplikacje mobilne wybranych wydawców ogólnopolskich oraz powierzchnia 

RTB (aplikacje mobilne).

Geotargetowanie:Geotargetowanie: Trójmiasto i okolice, zarówno w serwisach lokalnych, jak i aplikacjach i serwisach 

ogólnopolskich. Kampania rozpoczęła się na tydzień przed oficjalną inauguracją centrum i trwała 3 tyg. 

po otwarciu.

Wykorzystane formaty reklamowe: standard baner oraz rich media (pełnoekranowa, interaktywna kostka 3D 

"swipe cube", którą użytkownik samodzielnie obracał odkrywający kolejne elementy przekazu). Dla formatu 

rich media zastosowano capping 1.

TYP PROJEKTU: 
REALIZACJA:
CZAS TRWANIA:

Mobile advertisement
adQuota Poland
10/11.2013 r.
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McDonald’s Ice Fruit Smoothie

     CEL
Promocja wśród mobilnych użytkowników serwisu wp.pl nowego produktu w ofercie McDonald’s – 

– Iced Fruit Smoothie.

     EFEKTY
Niestandardowy sposób prezentacji pozwolił osiągnąć CTR na poziomie 0,61%. W ciągu trwania kampanii

w kreację kliknięto 5 262 razy.

     OPIS
Kampania wizerunkowa, emitowana na mobilnej stronie głównej portalu Wirtualna Polska – m.wp.pl. 

Aby zaprezentować nowy produkt McDonald’s użyliśmy formatu interactive interstitial. Użytkownik tapiąc 

w ekran kruszył lód, ostatni widok przedstawiał gotowy produkt. Dodatkowo w momencie gdy użytkownik 

zamykał kreację bez wcześniejszej interakcji emitowaliśmy mu baner skrolowany celem zachęcania go do 

wykonania akcji i ponownego otwarcia formatu full page.

TYP PROJEKTU: 
REALIZACJA:
CZAS TRWANIA:

Mobile advertisement
OMD/Wirtualna Polska
11.06 - 20.07.2013 r.
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Mercedes

     CEL
Precyzyjne dotarcie do wyselekcjonowanej grupy odbiorców w niestandardowy sposób.

     EFEKTY
- Dotarcie do blisko 6 tys. odbiorców z wyselekcjonowanej bazy kontaktów,

- odsetek przekierowań do strony z formularzem zapisu na jazdy testowe (CTR) wyniósł blisko 15%.

     OPIS
Wyselekcjonowana grupa odbiorców z kilku kategorii zawodowych – m.in. prawnicy, lekarze, architekci –

– z Warszawy i okolic, otrzymała w MMS-ie spot reklamowy z opcją „click to call”. Ponadto, po obejrzeniu wideo 

możliwe było przejście do strony mobilnej Mercedesa i umówienie się na jazdę próbną nową klasą C.

Zastosowanie narzędzi MMS w połączeniu z wyselekcjonowaną bazą kontaktów, pozwoliło dotrzeć 

dodo interesującej grupy potencjalnych klientów marki. Wykorzystanie materiału wideo umożliwiło bardzo 

obrazowo przedstawić konsumentom walory nowej Klasy C. Interaktywność formatu zachęcała do szybkiego 

i prostego kontaktu z salonem aut marki Mercedes.

TYP PROJEKTU: 
REALIZACJA:
CZAS TRWANIA:

Mobile advertisement
MEC/SMEbusiness.pl
17.03 - 13.04.2014 r.
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Mobi Web

     CEL
Pozyskanie nowych klientów oraz wzmocnienie wizerunku firmy.

     EFEKTY
- CTR w kampanii 6,56 %, ilość przejścia na LandingPage 4,56 %,

- interakcja SWIPE 1,85 %, click to Call 0,16 %.

     OPIS
Kampania mająca na celu pozyskanie klientów na rynku biznesowym, którzy są zainteresowani stworzeniem 

nowej strony www/mobilnej, aplikacji, grafiki użytkowej oraz wszelkimi usługami z zakresu IT.

Grupą docelową był biznes z targetowaniem na Warszawę. W okresie od 28.07 do 01.08 kampania emitowała 

się na witrynach związanych z biznesem, technologią, inwestycjami oraz giełdą. Kreacja rich mediowa 

z wykorzystaniem przycisku SWIPE w 3 odsłonach, wykonana została w technologii HTML5.

FormatFormat zawierał takie interakcje jak: Click to Call, Click to Landingpage, SWIPE. Kreacja była bardzo prosta, 

przejrzysta z komunikatem skierowanym do klienta.

TYP PROJEKTU: 
REALIZACJA:
CZAS TRWANIA:

Mobile advertisement
Mobi.ad
28.07 - 01.08.2013 r.
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Spongebob Nickelodeon

     CEL
Budowa wizerunku Nickelodeon poprzez zaangażowanie młodej grupy.

     EFEKTY
- Wskaźnik interakcji dla formatów wykorzystanych w kampanii – ponad 34%,

- ponad 20 tysięcy przekierowań do strony mobilnej.

     OPIS
Kampania z wykorzystaniem angażujących formatów emitowana była na stronach wyselekcjonowanych 

aplikacji mobilnych skierowanych do dzieci. Formaty banerowe z bohaterem kanału – Sponge Bobem, 

zachęcały małych konsumentów do potrząśnięcia telefonem. W miarę potrząsania, ekran zapełniał 

się wirtualną wodą, a bohater zmieniał się. Kreacje były klikalne, przekierowywały na stronę z informacjami 

o ofercie programowej kanału. By zapewnić płynne działanie kampanii, została ona stargetowana 

na urządzenia z systemem iOS.na urządzenia z systemem iOS.

Interaktywne banery pozwoliły na zaangażowanie młodych użytkowników już na poziomie kreacji. By kreacje

nie były inwazyjne, w kampanii wykorzystano formy expand. Oryginalny pomysł, dobrze dobrany pakiet 

aplikacji, dopracowana realizacja i sam bohater – popularny i przesympatyczny, zapewniły kampanii świetne 

wyniki. Marketer zdecydował się powtórzyć akcję już po miesiącu.

TYP PROJEKTU: 
REALIZACJA:
CZAS TRWANIA:

Mobile advertisement
MEC
01 - 31.10.2013 r.
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Payback

     CEL
Osiągnięcie 500 tys. pobrań do końca 2013 roku.

     EFEKTY
110% realizacji celu Klienta dotyczącego liczby pobrań aplikacji.

     OPIS
Aby uzyskać jak największą ilość pobrań, w pierwszej kolejności skupialiśmy się na pozyskaniu obecnych 

użytkowników programu, a dopiero w drugiej kolejności na pozyskaniu nowych użytkowników poprzez 

aplikację. Działania były prowadzone jedynie dla wersji aplikacji na systemy iOS i Android. Aby osiągnąć 

zaplanowane wyniki stale szukaliśmy nowych źródeł dotarcia do przyszłych użytkowników aplikacji,testować 

ich skuteczność i następnie realizować większe kampanie w wybranych najbardziej efektywnych kanałach.

Realizowane promocji aplikacji:Realizowane promocji aplikacji:

- reklama w sieciach mobilnych (polskich i zagranicznych),

- reklamy w aplikacji Facebook,

- reklamy w Google,

- działania afiliacyjne z wydawcami.

TYP PROJEKTU: 
REALIZACJA:
CZAS TRWANIA:

Promocja aplikacji Payback
Mobext Polska (Havas Media Group)
03 - 12.2013 r.
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Plac Unii WeCare

     CEL
Kampania promująca konsultacje i zakupy ze znanymi stylistami w  ramach eventu w City Shopping  Plac Unii 

planowanego na 22-23  marca.  Grupa docelowa to głównie kobiety zamieszkałe w Warszawie. 

     EFEKTY
Kampania Rich Media:

- CTR : 6,7 %,

- wszystkie vouchery na konsultacje ze stylistami zostały rozdane,

Kampania SMS:

- Wysłano 4000 SMS  do użytkowników przebywających w okolicach City Shopping Plac Unii.

     OPIS
W okresie od 11 do 31 marca  została zrealizowana kampania w dwóch kanałach:

- Rich Media na mobilnych witrynach  kobiecych – target: Warszawa,

- geolokalizowana wysyłka SMS z zaproszeniem na event i linkiem do strony z opisem promocji. 

W kampanii Rich Mediowej wykorzystano interaktywne formaty mobilne  3D Swipe Expand Baner , wykonane 

w technologii HTML5 . Format zawierał interacje: Clik to Call. Click to Map i Click to Landing page.

TYP PROJEKTU: 
REALIZACJA:
CZAS TRWANIA:

Mobile advertisement
Mobi.ad
11 - 31.03.2014 r.
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Qpony.pl CH Janki, CH Korona

     EFEKTY
- Zasięg kampanii: 50 tys. UU w dwóch miastach (3 dni emisji),

- CTR –  średni dla całej kampanii - 3,7%,

- wskaźnik zaangażowania (rozpoczęcie ścierania) – 3,6%.

     OPIS
Promocja weekendowej oferty specjalnej dwóch centrów handlowych - kupony rabatowe dystrybuowane 

przez aplikację Qpony - kampania miała na celu zainteresowanie użytkowników ofertą oraz zwiększenie 

wykorzystania kuponów na urządzeniach mobilnych. Powierzchnię reklamową stanowiły serwisy i aplikacje 

mobilne wydawców: Polskapresse, Media Regionalne. 

KampaniaKampania została geotargetowana na miasta: Warszawa, Wrocław. W celu zaangażowania użytkownika 

zastosowany został format reklamowy rich media („zdrapka”) – format interstitial/overlay, pełnoekranowa 

reklama z mechanizmem „zdrapki”. Aby odsłonić fragment kreacji z informacją o rabacie, użytkownik musiał 

potrzeć ekran smartfona. Format zdrapki dodatkowo wpisuje się w kategorię produktu jakim jest kupon 

zniżkowy, co pośrednio oprócz promocji oferty centrum handlowego, może przyczyniać się do wzrostu 

zaangażowania użytkownika.

TYP PROJEKTU: 
REALIZACJA:
CZAS TRWANIA:

Mobile advertisement
adQuota Poland
ostatni weekend sierpnia 2014 r.
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Statoil Diesel Gold

     CEL
Promocja arktycznych paliw Statoil DieselGold.

     EFEKTY
- Wskaźnik interakcji z reklamą na poziomie kilkudziesięciu procent,

- 214 tys. użytkowników zostało zaangażowanych przez kreację,

- łączny czas spędzony na kontakcie z reklamą wyniósł 1500 godzin,

- prawie 50% użytkowników przeszło na stronę Statoil.

     OPIS
Na potrzeby kampanii przygotowano i po raz pierwszy w Polsce wdrożono mechanizm targetowania 

pogodowego na urządzenia mobilne. Pozwalał on automatycznie emitować reklamę jedynie przy ujemnej 

temperaturze. Kontekst mroźnej pogody wykorzystany został również w kreacji. Użytkownikom, którym 

wyświetlała się kreacja wirtualnie „zamarzały” ekrany telefonów. Aby dowiedzieć się więcej na temat produktu 

należało gestem zmazywania „odszronić” ekran. Po tej czynności ukazywała się właściwa część kreacji 

z informacjami o unikalnych właściwościach paliwa arktycznego Statoil.z informacjami o unikalnych właściwościach paliwa arktycznego Statoil.

Dzięki precyzyjnemu mechanizmowi targetowania pogodowego oraz odpowiednio dostosowanemu do 

warunków panujących na zewnątrz angażującemu formatowi rich media, w mroźne dni wskaźniki interakcji 

przekraczały nawet kilkadziesiąt procent. 214 tys. użytkowników zostało zaangażowanych przez kreację, 

a łącznie spędzili na kontakcie z nią prawie 1500 godzin w ciągu 39 dni trwania kampanii. Prawie 50% 

użytkowników przeszło również na stronę Statoil, aby dowiedzieć się więcej na temat produktu.

TYP PROJEKTU: 
REALIZACJA:
CZAS TRWANIA:

Mobile advertisement
Mobext Polska
11.2013 - 03.2014 r.
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Statoil Yanosik

     EFEKTY
- Ponad 500 tys. odsłon banera reklamowego w ciągu miesiąca,

- ponad 100 tys. wyświetleń reklamy przy stacjach Statoil,

- dotarcie do ponad 80 tys. kierowców,

- średni czas ekspozycji reklamy na użytkownika wyniósł ok. 1 godziny,

- CTR ponad 8 proc.,

- 12 proc. użytkowników, którzy mieli kontakt z reklamą, odwiedziło stację Statoil (postój dłuższy niż 2 minuty).- 12 proc. użytkowników, którzy mieli kontakt z reklamą, odwiedziło stację Statoil (postój dłuższy niż 2 minuty).

     OPIS
Kampania miała na celu wsparcie loterii XL, w której do wygrania było 50 000 nagród. Każdy, kto zakupił paliwo 

za minimum 100 zł, otrzymywał zdrapkę z ukrytymi pod nią nagrodami. Statoil zdecydował się na promocję 

swojej marki w popularnej wśród kierowców aplikacji Yanosik. Aplikacja to nowoczesne radio CB, które 

nie dość, że nawiguje do miejsca docelowego, to jeszcze informuje kierowców o niebezpiecznych zdarzeniach, 

utrudnieniach oraz patrolach policyjnych, które można spotkać na drogach.

WW kampanii oprócz zwykłej reklamy banerowej, wykorzystane zostały wybrane punkty POI – stacje paliw 

Statoil. W momencie, gdy kierowca zbliżał się do stacji, otrzymywał informację o atrakcyjnej loterii w jakiej 

może wziąć udział.

TYP PROJEKTU: 
REALIZACJA:
CZAS TRWANIA:

Mobile advertisement
Mobext Polska
05 - 06.2014 r.

     CEL
Promocja loterii prowadzonej na stacjach paliw Statoil. Wzrost liczby klientów na stacjach Statoil.
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SWPS Nowy wymiar uczelni

     CEL
Budowanie wizerunku SWPS i znajomości oferty studiów zgodnie z założeniami strategii komunikacji

„Nowy wymiar uczelni”. Wsparcie procesu rekrutacji „zimowej” na wybrane kierunki studiów w okresie 

styczeń/luty 2014r.

     EFEKTY
- Zasięg kampanii: 600 tys. odsłon interaktywnego formatu „swipe cube” (capping 1),

- CTR - 7% - kliknięcie w dowolną ściankę kostki i przejście do wybranego miejsca w mobilnym serwisie

uczelni /landing page.

     OPIS
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej jest jedną z najlepszych uczelni wyższych w Polsce - najczęściej 

wybieraną uczelnią niepubliczną. W 2013 roku opracowano platformę komunikacyjną „Nowy wymiar uczelni” 

podkreślającą wysoką jakość nauczania oraz innowacyjny i nowoczesny charakter oferty. Częścią strategii 

komunikacji była komunikacja online/mobile.

PowierzchniaPowierzchnia reklamowa: serwisy i aplikacje mobilne wybranych wydawców ogólnopolskich (zarówno 

newsowe, jak i rozrywkowe).

Geotargetowanie: Warszawa/woj. mazowieckie.

Format reklamowy: rich media, expand baner. Pełnoekranowa, interaktywna kostka 3D “swipe cube”, którą 

użytkownik samodzielnie obracał odkrywając kolejne elementy przekazu.

TYP PROJEKTU: 
REALIZACJA:
CZAS TRWANIA:

Mobile advertisement
adQuota Poland
12.2013 - 02.2014 r.
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Kopalnia soli Wieliczka

     CEL
Wzmocnienie wizerunku i wzbudzenie zainteresowania nową trasą górniczą stworzoną dla turystów 

w Kopalni Soli „Wieliczka”.

     EFEKTY
Połączenie świata wirtualnego i rzeczywistego dzięki możliwości nawigacji za pomocą tabletu smartfona 

w grze, która odbywa się na ekranie komputera. Tytuł The FWA Mobile Of The Day.

     OPIS
Nowa aplikacja Miners’ Route została stworzona, aby dać turystom przedsmak przygody, jaka czeka ich 

podczas prawdziwej wędrówki po Trasie górniczej, nowatorskim szlaku Kopalni Soli „Wieliczka”. 

ToTo innowacyjna aplikacja, którą można uruchomić na stacjonarnym komputerze, urządzeniu mobilnym, jak i na 

obu sprzętach jednocześnie. Następnie, nie ruszając się z domu, doświadczyć niezwykłego klimatu solnych 

podziemi. Komora po komorze, użytkownik poznaje sekrety górniczego rzemiosła mierząc poziom stężenia 

metanu, odwadniając rząpie czy właściwie przygotowując przodek strzałowy. W ostatnim zadaniu może nawet 

ociosać solny kryształ i opublikować go na Facebooku. Na zakończenie całej przygody użytkownik otrzymuje 

certyfikat potwierdzający zdobycie pierwszych szlifów w zawodzie górnika. Każde z wykonywanych zadań 

posiadaposiada dwa aspekty: edukacyjny oraz rozrywkowy. Pojawiające się eduscreeny prezentują pełną wiedzę 

na temat wykonywanej aktywności. Aplikacja jest w pełni udźwiękowiona użytkownikowi na każdym kroku 

towarzyszy głos lektora, jak również podkład muzyczny oraz rozmaite, klimatyczne pogłosy jak szum wody, 

skrzypienie drewna, odgłosy kroków. Potęgują one dodatkowo wrażenie „bycia” w Kopalni.

TYP PROJEKTU: 
REALIZACJA:
CZAS TRWANIA:

Aplikacja Miners’ Route
GoldenSubmarine
11.2013 r.
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WWF Polska

     EFEKTY
- Blisko ponad 5 tysięcy pobrań aplikacji,

- średnia ocena 4,6 w Google play (132 głosy),

- nagroda: The FWA Mobile Of The Day.

     OPIS
Aplikacja WWF Poradnik to lifestylowe narzędzie, które ma zachęcić ludzi do bardziej świadomego

i ekologicznego trybu życia, ułatwiając im codzienne wybory. Użytkownik aplikacji ma dostęp do wielu 

ciekawostek i porad dotyczących zakupów, ekologicznego sposobu prowadzenia domu czy przyjaznych 

środowisku zachowani w podróży. Rozbudowane poradniki i przewodniki podpowiedzą między innymi jakie 

ryby powinniśmy wybierać podczas zakupów, aby nie przyczyniać się do wymierania gatunków, które owoce 

ii warzywa wybierać w danym miesiącu oraz czego nie należy przywozić z egzotycznych podróży. Aplikacja 

umożliwia ponadto przekazanie darowizny na rzecz WWF Polska i wsparcie jej działań dla przyrody przy 

wykorzystaniu szybkich, mobilnych przelewów. W przyszłości aplikacja umożliwi użytkownikom także 

włączenie się do inicjatyw WWF takich jak zostawienie podpisu pod ważną dla przyrody petycją. W ramach 

planowanego rozwoju narzędzia, dodatkowym modułem proponowanym użytkownikom, będzie zakładka 

z ekologicznymi przepisami.

TYP PROJEKTU: 
REALIZACJA:
CZAS TRWANIA:

Aplikacja mobilna WWF Poradnik
GoldenSubmarine
03.2014 r.

     CEL
Zachęcenie ludzi do podejmowania ekologicznych wyborów na co dzień. 

Stworzenie narzędzia umożliwiającego wsparcie fundacji przez przekazanie dotacji za pomocą smartfonu.



- 18 -

Kompania Piwowarska Żubr

     CEL
Zaangażowanie konsumentów z bazy marki Żubr do interakcji, budowanie lojalności.

     EFEKTY
- 224 tys. spersonalizowanych wiadomości SMS z linkiem do strony mobilnej,

- 33 tys. unikalnych odwiedzin poprzez przesłany link – CTR: 15 proc.

     OPIS
KampaniaKampania SMS wspierająca działania w innych kanałach skierowana była do odbiorców z bazy własnej klienta. 

Bazując na informacji o imieniu odbiorcy, spersonalizowano SMS-y tak, by po kliknięciu w unikalny link 

użytkownik przechodził na stronę mobilną, na której mógł zobaczyć spot reklamowy marki Żubr skierowany 

„tylko” do niego. Strona umożliwiała również przesłanie spotu znajomym i podzielenie się nim w serwisie 

Facebook. Marka Żubr zwracała się do odbiorców po imieniu, by dać im wrażenie, że akcja została 

przygotowana specjalnie dla nich.

TYP PROJEKTU: 
REALIZACJA:
CZAS TRWANIA:

Mobile advertisement
MEC
21-28.10.2013 r.
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Netia

     EFEKTY
W ciągu jednego dnia akcji, reklama dotarła do 430 tys. użytkowników mobilnych i została wyświetlona ponad 

2,8 mln razy. Zanotowano łącznie ponad 19 tys. klików. Reklama osiągnęła wysoką skuteczności – CTR-U (2,9%) 

oraz CTR-V (0,67%). Dodatkowo akcja przełożyła się na wyniki sprzedażowe. Głównym celem emisji reklamy 

była prezentacja oferty, ale kampania przełożyła się również na sprzedaż.

     OPIS
Firma Netia, dla której mobile jest istotnym kanałem w działaniach promocyjnych chętnie angażuje 

sięsię w innowacyjne projekty, dlatego, jako pierwsza na rynku, zdecydowała się wykorzystać nowy format 

mobilny z oferty Gazeta.pl – „Górny Mobile Rectangle”. Reklama miała charakter wizerunkowy i prezentowana 

była w najbardziej prestiżowym miejscu na stronach głównych serwisów mobilnych, czyli przed winietą 

mobilną i treściami redakcyjnymi. Ruch kierowany był na dedykowany mobilny landing page, co pozwoliło 

zrealizować główny cel emisji, jakim była prezentacja oferty.

TYP PROJEKTU: 
REALIZACJA:
CZAS TRWANIA:

Mobile advertisement
Grupa Gazeta.pl/ Value Media
28.04.2014 r.

     CEL
Prezentacja oferty produktowej.



- 20 -

Samsung

     CEL
Prezentacja oferty telewizorów Samsung z „Trybem Piłka Nożna” podczas MŚ w Brazylii.

     EFEKTY
W czasie trwania kampanii z aplikacji Sport.pl Live skorzystało 182 tys. aktywnych użytkowników mobilnych, a łączna liczba 

wyświetlonych reklam wyniosła ponad 33 mln odsłon. W znajdujące się w aplikacji reklamy kliknięto 78,5 tys. razy, 

a najskuteczniejszym formatem reklamowym okazał się mobile rectangle, którego CTR-U wyniósł ponad 15%. Drugim najczęściej 

klikalnym formatem była, z 1% wskaźnikiem CTR-U, reklama pełnoekranowa. Ruch przekierowany z aplikacji stanowił 45% całości 

ruchu pozyskanego LP i był efektywniejszy niż traffic pozyskany z innych źródeł (typowo desktopowych).

AplikacjaAplikacja Sport.pl Live w niestandardowy sposób dociera do grona najbardziej zaangażowanych fanów sportu. O skuteczności tej 

formy współpracy reklamowej świadczy także fakt, że Samsung po zakończeniu pierwszego partnerstwa zdecydowała się 

na kontynuowanie współpracy podczas Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej – mówi Patryk Łastowiecki, Manager ds. Rozwoju 

Produktu w Grupie Gazeta.pl.

     OPIS
Wchodzenie w partnerstwo z popularną i sprawdzoną aplikacją to alternatywa dla tworzenia odrębnego produktu. Zbudowanie 

i promocja aplikacji od podstaw wymagałoby dużych nakładów czasu, pieniędzy oraz kontentu. Firma Samsung, chcąc dotrzeć 

do grupy wymagających kibiców sportowych, zdecydowała się zostać partnerem aplikacji Sport.pl Live podczas Mistrzostw Świata  

w Piłce Nożnej w Brazylii. W kampanii wykorzystano takie formaty, jak: powitalna reklama pełnoekranowa, banner reklamowy 

nana stronie indeksowej oraz mobile rectangle, umiejscowiony w obrębie stron artykułowych. W ten sposób reklama Samsunga 

była obecna na każdym etapie używania aplikacji. Dzięki wykorzystaniu formatów emitowanych na stałe, użytkownicy mieli stały 

kontakt z promowaną marką.

TYP PROJEKTU: 
REALIZACJA:
CZAS TRWANIA:

Mobile advertisement
Starcom/Grupa Gazeta.pl
12.06 - 13.07.2014 r.
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Gazeta Wi-Fi

     EFEKTY
W sierpniu jachty Gazeta.pl odwiedziły ponad 20 portów, przystani i zatok na jeziorach. Dostęp do internetu 

uzyskało ponad 4 tys. osób oraz pobrano blisko 2 tys. aplikacji.

     OPIS
Pomimo deklaracji o chęci ucieczki od pracy i internetu, wiele osób potrzebuje mieć dostęp do sieci podczas

wakacji. Gazeta.pl starała się tę potrzebę zaspokoić.

Latem 2014 na mazurskich jeziorach można było spotkać 20 jachtów wyposażonych w specjalnie 

przygotowane na tę akcję hotspoty WiFi. Flota Gazeta.pl_WiFi przemierzyła Mazury wzdłuż i wszerz, 

a wszędzie tam gdzie cumowała, można było skorzystać z bezpłatnego hotspota Gazeta_WiFi. Dostęp 

dodo internetu (access point) był możliwy po pobraniu bezpłatnej aplikacji z portfolio Gazeta.pl 

(PPI – Pay per install).

TYP PROJEKTU: 
REALIZACJA:
CZAS TRWANIA:

Mobile advertisement
Grupa Gazeta.pl/ Wifi2Go/BT KLIWER
sieprień 2014 r.

     CEL
- over-the-air-installs aplikacji mobilnych: Gazeta.pl LIVE, Sport.pl LIVE oraz Plotek.pl,

- dotarcie do użytkowników Gazeta.pl podczas wakacji.
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Rowenta

     EFEKTY
Emisja kampanii we właściwym kontekście i prosty mechanizm kreacji sprawiły, że użytkowniczki jeszcze 

chętniej weszły w interakcję z kampanią. W sumie z kreacją miało styczność ponad 200 tys. użytkowniczek. 

Niemal 93% podjęło interakcję i zapoznało się z demonstracją produktu. Z kolei, ponad 10 tys. Pań przeszło 

na stronę docelową produktu.

     OPIS
PromującPromując nową linię produktów do stylizacji włosów Rowenta stworzyliśmy interaktywną kreację. Odbiorca 

miał możliwość sprawdzenia w prosty sposób efektów działania urządzenia marki Rowenta ‒ wystarczyło 

przesunąć linię dzielącą efekt „przed” i „po”. Format rich media został zoptymalizowany na wszystkie dostępne 

modele smartfonów i wyemitowany na serwisach kobiecych. Postawiliśmy na urządzenia mobilne, ponieważ 

ich ekrany charakteryzują się relatywnie małym natłokiem form reklamowych. Niewiele czynników odciąga 

uwagę użytkownika od kreacji, co zwiększa szansę na zbudowanie zaangażowania. 

TYP PROJEKTU: 
REALIZACJA:

Mobile advertisement
Mindshare/Spicy Mobile
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Ford #ZŁAPFOCUS

     EFEKTY
Z reklamą styczność miało ponad 400 tys. użytkowników, z czego 7,5 proc. z nich weszło w interakcję 

z kreacją. 

     OPIS
Hasło przewodnie kampanii brzmiało “złap focus”. Agencja postanowiła przełożyć je bezpośrednio w trakcie 

tworzenia kreacji reklamowej. Każdy użytkownik, któremu została wyświetlona reklama, mógł za pomocą 

palców “wyostrzyć” obraz, by następnie zobaczyć główny komunikat.

TYP PROJEKTU: 
REALIZACJA:
CZAS TRWANIA:

Mobile advertisement
Mindshare/Spicy Mobile
październik 2014

     CEL
Dotarcie do potencjalnych nabywców nowego modelu Forda Focus za pośrednictwem interaktywnej reklamy 

pełnoekranowej.
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TV Puls

     EFEKTY
- Impressions: 159 415, 

- Cliks: 8 347,

- CTR: 5,24%.

     OPIS
Kampania była targetowana do telewidzów w okresie świątecznym. Osoby te wyodrębniliśmy na podstawie 

dwóch parametrów:

1.      Osoby znajdują się w tym samym miejscu od godziny 19:00-7:00 – 2 dni z rzędu.

2.      Urządzenia są połączone z WiFi od dostawców usług internetowych UPC, Vectra, Neostrada, Netia.

MiałaMiała ona na celu zachęcenie telewidzów do oglądania filmów emitowanych w okresie świątecznym na kanale 

TV Puls. Po kliknięciu w notyfikację graficzną użytkownik był odsyłany do strony internetowej klienta 

z programem telewizyjnym (zakładka filmy).

Estymacja klików została podzielona po równo na 3 dni kampanii. 

TYP PROJEKTU: 
REALIZACJA:
CZAS TRWANIA:

Notyfikacja Graficzna
White Paper Agency/MOBIEM
04 - 06.04.2015 (okres świąteczny)

     CEL
Dotarcie do telewidzów; zaproszenie do oglądania kanału TV Puls.
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ENVELO
Mobile App

EMPIK FOTO
Mobile App

VIRGIN MOBILE
Mobile App

www.futuremind.com

ORIGINTAG
Mobile App

We are a Warsaw-based technology company, which develops unique services 
based on mobile and web technology for biggest companies in Poland. We are 
able to work on every stage of product development, starting at conceptual 
strategy and consulting, ending on implementation.

Idea Validation UX Development

Testing Proof of Concept Launch Marketing


