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Przygotowany przez
Grupę Roboczą „Mobile Marketing” działającą w strukturach IAB Polska

W przygotowaniu dokumentu wzięli udział eksperci z firm:

• Coigdzie.pl
• Gazeta.pl
• GoldenSubmarine
• MEC
• Mobext Polska (Havas Media Group)
• Mobi.ad
• Onet
• PHD Media Direction
• Universal McCann
• Wirtualna Polska



Wstęp
Od kilku lat smartfony podbijają polski rynek. Dynamiczny rozwój tech-
nologii mobilnych oraz coraz większa penetracja polskiego rynku smartfo-
nami sprawiają, że wykorzystywanie narzędzi mobilnych w kampaniach 
marketingowych jest coraz bardziej popularne i pożądane. Aby ułatwić 
poruszanie się w  tym obszarze eksperci grupy roboczej mobile marketing 
w IAB Polska opracowali drugi zbiór „mobilnych” case studies prezentują-
cy najciekawsze kampanie ostatnich miesięcy. Celem zbioru jest zaprez-
entowanie potencjału oraz pokazanie aktualnych trendów marketingu 
mobilnego. W zbiorze pokazujemy przykłady kampanii wykorzystujących 
różne narzędzia, przeprowadzone dla różnych klientów oraz skierowane 
do różnych grup docelowych. Mamy nadzieję, że publikacja zainspiruje 
marketerów do promocji swoich marek w kanałach mobilnych i poszuki-
wania nowych rozwiązań marketingowych.
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Zapraszamy do lektury!
Agnieszka Ferenc

Natalia Malec 
Szefowe Grupy Roboczej Mobile Marketing
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CEL

AXN Hannibal – kampania Rich Media (2013)

Promocja nowego serialu AXN

OPIS
Kampania reklamowa w mobilnym Internecie emitowa-
na była z wykorzystaniem niestandardowej kreacji Rich 
Media. Na dużych polskich portalach i stronach 
mobilnych użytkownicy mieli możliwość doświadczenia 
spotkania z dr Lecterem. Dotykając ekranu zostawiali 
na nim „wirtualne” krople krwi, a po zaciemnieniu 

ekranu, ich oczom ukazywała się właściwa część 
kreacji, w której można było obejrzeć krótki zwiastun, 
przejrzeć galerię zdjęć czy przeczytać opis serialu. Na 
telefonach z systemem iOS istniała dodatkowo możli-
wość dodania przypomnienia o premierze serialu do 
kalendarza.

Realizacja: Mobext Polska (Havas Media Group) we współpracy z Mobizzy 
Czas trwania: 5-9 kwietnia 2013

EFEKTY
• ponad 230 tys. interakcji z reklamą w ciągu 4 
 dni (wskaźnik interakcji wyniósł prawie 14 
 proc.)
• prawie 12 tys. odtworzeń zwiastunu (5 proc. 
 spośród tych, którzy weszli w interakcję), 
 prawie połowa użytkowników obejrzała cały 
 zwiastun
• ponad 10 tys. przeczytało opis
• 3,5 tys. obejrzało galerię zdjęć



CEL
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Durex Performax Intense – Listonic (2013) 

Realizacja: Mobext Polska (Havas Media Group)
Czas trwania: 7-14 luty 2013

Promocja nowego produktu Durex – PerformaxIntense

OPIS
Kampania promowała najnowszy produkt Durex – 
Performax Intense, prezerwatywę zaprojektowną tak, 
aby kochankowie mogli osiągnąć wspólny orgazm. 
Poza działaniami reklamowymi w mediach tradycyjnych 
oraz Internecie, marka zdecydowała się po raz pierwszy 
na naszym rynku rozszerzyć je o działania mobilne       
w aplikacji Listonic.
Kampania rozpoczęła się 7 lutego i  zakończyła się      
w walentynki. W jej ramach prowadzone były działania 
w Listonic z wykorzystaniem reklamy wizerunkowej 

oraz kontekstowo, podczas planowania i robienia 
zakupów. Reklamy dodawały się kontekstowo do 
wpisów na listach zakupów konsumentów, np. reklama 
“Na deser nie tylko w kuchni” wyświetlała się po 
dodaniu do listy “bitej śmietany”, a tekst “Liczy się 
wspólna rozkosz” dodawał się do listy zakupów przy 
“truskawkach”. Po kliknięciu w reklamę konsument 
zobaczył dopasowaną do urządzeń mobilnych stronę z 
informacją o produkcie, z której jednym kliknięciem 
mógł dodać Durex – Performax Intense do listy 

EFEKTY
450 tys. odsłon baneru reklamującego
CTR na poziomie 0,69 proc.
45 tys. odsłon reklamy kontekstowej
CTR na poziomie 2,32 proc.
1162 proc. wzrostu obecności marki na listach 
zakupów w analogicznym okresie poprzedniego miesiąca
202 proc. wzrostu popularności kategorii produktów
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CEL

Foch.pl

Realizacja: Gazeta.pl
Czas trwania: maj i czerwiec 2013 r.

- Wizerunkowa promocja nowego serwisu lifestylowego 
Foch.pl
- Zwiększenie liczby odwiedzin w serwisie Foch.pl

OPIS
Foch.pl to nowy serwis lifestylowy skierowany do 
kobiet w grupie wiekowej 30+.  W ramach kampanii 
promocyjnej serwisu rysowniczce Magdzie Danaj 
zlecone zostały kreacje przedstawiające w humory-
styczny sposób realia życia trzydziestolatek. Na poczet 

kreacji rich mediowej Swipe Mobile Rectangle, powstał 
krótki, złożony z trzech slajdów, komiks z zabawną 
puentą. Nieinwazyjne osadzenie produktu oraz ciekawy 
i intrygujący pomysł spowodował bardzo wysokie 
zaangażowanie mobilnych Internautów.

EFEKTY
 Liczba odsłon reklamy Rich Media: ponad 750 000
 Łączna liczba interakcji w ramach reklamy: 41 255
 Interaction rate: 7,39%
 Bardzo wysoki wskaźnik CTR: 2.15%
 Łączna liczba kliknięć w kreacje: 16 233



Źródło: Megapanel PBI/ Gemius, listopad 2013, Grupa Wirtualna Polska: symulacja wyników w oparciu o serwisy Wirtualnej Polski, serwisy Grupy o2 i dobreprogramy.pl
Grupa Wirtualna Polska, największa liczba RU wśród portali w 15 z 16 województw (wg. powierzchni)
Źródło: dane wewnętrzne, styczeń 2014

*
**

***
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Developer GND Sp. z o.o. S.K.A. na serwisach WP.PL (iPad)

Realizacja: Wirtualna Polska
Czas trwania: 24.04 - 26.04.2013

Promocja luksusowej inwestycji, całorocznych domków 
nad Jeziorem Rożnowskim w Gródku nad Dunajcem, 
wśród grupy docelowej – dobrze sytuowanych osób, 
szukających atrakcyjnego miejsca, w którym mogą 
mieszkać i/ lub wypoczywać przez cały rok. 

OPIS
Kampania ekskluzywnej inwestycji Słoneczny Gródek, 
dewelopera GND sp. z o.o. S.K.A., była pierwszym 
projektem klienta realizowanym w Internecie mobilnym. 
Została przygotowana z myślą o osobach zaintereso-
wanych kupnem klimatycznego, atrakcyjnego domku 
nad jeziorem, ceniących spokój, bezpieczeństwo oraz 
aktywny wypoczynek (na terenie kompleksu znajdują się 
m.in. kryty basen, siłownia, spa, boiska sportowe czy 
całoroczne korty do tenisa). Promocja luksusowych 
domków nad Jeziorem Rożnowskim miała przyciągnąć 
klientów nie tylko z województwa małopolskiego.
Z uwagi na grupę docelową reklama została skierowana 
do użytkowników WP.PL korzystających z iPadów. 
Emitowana była na stronie głównej WP.PL i pozostałych 

serwisach portalu. W kampanii, realizowanej w kwietniu 
2013 roku, wykorzystano double billboard i triple 
billboard, kierujące do strony inwestycji dewelopera. 
Co ważne, kampania i jej wyniki pokazały, że mobile 
marketing to dobry kanał komunikacji także dla 
lokalnych przedsiębiorstw, które nie szukają zasięgu 
ogólnokrajowego, lecz skonkretyzowanej grupy doce-
lowej. Warto również podkreślić, że nie zawsze do 
przeprowadzenia skutecznych działań reklamowych 
potrzebne są duże nakłady finansowe. Precyzyjne dotar-
cie i korzystny model sprzedaży – CPC – pozwoliły 
osiągnąć w kampanii zamierzone cele.

EFEKTY
CTR na poziomie 1,00% i efektywne dotarcie do osób 
zainteresowanych inwestycją.

08

MOBILE MARKETING



09

MOBILE MARKETING

CEL

Kopalnia Soli „Wieliczka”
Aplikacja „Wieliczka Salt Mine”

Realizacja: GoldenSubmarine
Czas trwania: 15 sierpnia 2012

Wzmocnienie wizerunku marki Kopalnia Soli „Wieliczka” 
ze szczególnym uwzględnieniem Trasy turystycznej, 
jako miejsca, które zapada w pamięć przede wszystkim 
ze względu na panującą tam atmosferę i przeżycia 
podczas zwiedzania.
Dostarczenie narzędzia dostosowanego do oczekiwań 
części potencjalnych odwiedzających, które będzie 
wytwarzało naturalną chęć odwiedzenia Kopalni. 

OPIS
Idea strategiczna: „Wieliczka” posiada skarby, które 
warto pokazać, by wszyscy ich zapragnęli. Przedstawie-
nie użytkownikom tego, co można spotkać podczas 
podróży podziemną trasą.
Aplikacja jest interaktywną podróżą w głąb zabytkowej 
Kopalni, zapewniającą jak najwierniejsze odtworzenie 
wrażenia pobytu w pod ziemią, przy użyciu panoram 
sferycznych 360°. Dostarcza emocji, intryguje, wciąga     
i stanowi zapowiedź niezwykłej atmosfery panującej     
w prawdziwych solnych podziemiach. 

Poprzez wprowadzenie elementu rywalizacji – podczas 
wirtualnej podróży, inspirujemy użytkownika do szcze-
gółowego oglądania komór, dokładnego przyglądania 
się wszystkim detalom; potęgujemy atmosferę wyjąt-
kowości, tajemniczości. By przenieść się w magiczny 
solny świat, wystarczy jedno kliknięcie. Ci, którzy lubią 
wyzwania, mogą podjąć się misji zbierania wirtualnych 
kryształów – każdy kolejny okruch przybliża ich do 
tajemniczej Sekretnej Komory.  

EFEKTY
Liczne nagrody i wyróżnienia, w tym: Mixx Awards          
i Creative Sandbox. 
W ciągu miesiąca od publikacji aplikacji ukazały się 44 
wzmianki w serwisach informacyjnych, blogach i forach. 
Informacje w mediach m.in.: gazeta.pl, newsweek.pl, 
onet.pl, tvp.info, wp.pl, wprost.pl, wyborcza.pl, PAP, 
brief.pl, epr.pl, gomobi.pl, mediarun.pl, money.pl.
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Lech Premium Cold Refreshment

Realizacja: MEC
Czas trwania: 20.04 – 09.06.2013 

Komunikacja benefitu dotyczącego procesu filtracji 
na zimno 

OPIS
Formaty Rich Media emitowane były na mobilnym 
portalu WP.pl, oraz w sieciach reklamowych Adrino        
i MobiSky.
Internauci wchodzący na strony, mogli zobaczyć 
pełnoekranowy interaktywny baner marki Lech. Dzięki 
wykorzystaniu funkcji wyświetlaczy dotykowych, 

użytkownik przesuwając palcem po ekranie smartfona  
mógł „zetrzeć” szron odsłaniając zimną butelkę piwa 
Lech.
Formaty Rich Media wykorzystane w kampanii miały 
podkreślić wyjątkowy benefit marki Lech –  filtrację na 
zimo. 

EFEKTY
Wskaźnik interakcji z formatem reklamowym wyniósł 
ponad 23%, a jego klikalność: 2,30%.
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CEL

Leroy Merlin

Realizacja: MEC
Czas trwania: start grudzień 2012

Zbudowanie wizerunku Leroy Merlin jako marki innowa-
cyjnej, lidera kategorii, zawsze o krok przed konkuren- 
tami. Zapewnienie Klientom sklepów Leroy Merlin 
narzędzia, które pomoże im w zakupach.

OPIS
Dla swoich klientów – dotychczasowych i nowych – 
Leroy Merlin przygotował prostą i łatwą w obsłudze 
aplikację. Dzięki niej, bez wychodzenia z domu, można 
przejrzeć aktualne promocje, sprawdzić lokalizację 
najbliższego sklepu oraz dopasować wybrane produkty 

do naszego wnętrza. Aplikacja posiada również funkcję 
lokalizacji produktów na mapie sklepu. Dzięki temu, 
znalezienie poszukiwanego towaru w sklepie przestaje 
być problemem. Aplikacja umożliwia również zamówie-
nie produktów przez telefon. 

EFEKTY
Po sześciu miesiącach kampanii:
Prawie 20 tys. aktywnych użytkowników 
Prawie 500 tys. obejrzanych produktów z asortymentu 
sklepu

Jeden użytkownik spędza w aplikacji średnio 8 minut 
dziennie

Aplikacja otrzymała wyróżnienie w konkursie Media 
Trendy 2013. Przyznane zostało w kategorii „Wykorzysta-
nie Internetu i mediów interaktywnych”, podkategoria 
„Wykorzystanie Mobile”.
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CEL

MasterCard

Realizacja: Universal McCann we współpracy z Mobi.ad 
Czas trwania: luty 2013

Kampania promocyjna World MasterCard. 

OPIS
Wykorzystano powierzchnię mobilną o profilu zgodnym 
z grupą docelową. Przygotowano interaktywne formaty 
Rich Media (HTML5) : banner 300x50 rozwijany do 

300x300, 320x50 rozwijany do 320x320  oraz 750x200 
rozwijany do 750x400. Zastosowane interakcje: 
click2landingpage i  click2video. 

EFEKTY
• Video Rate 38%
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CEL

Microsoft Office 365

Realizacja: Biuro Reklamy Onet
Czas trwania: 26.07 – 30.09.2013

Przedstawienie nowego systemu zarządzania firmą 
poprzez Microsoft Office 365.  Dotarcie z komunikatem 
do TG osób posiadających swój biznes.

OPIS
Sekcja specjalna dla klienta Microsoft została osadzona     
w naturalnym środowisku serwisu Onet biznes w mobilnej 
wersji Onet. Dedykowana sekcja partnera składała się       
z następujących części:
ABC Nowoczesnego biznesu – spis porad jak usprawnić 
działanie swojej firmy
Wdrożenia – case study produktu Partnera w praktyce 
Informacje – wsparcie merytoryczne produktu Offce 365
Sondy – interaktywna sonda badająca opinie przyszłych 
konsumentów
Wideo – miejsce agregujące materiały multimedialne 
wytworzone przez Onet na zlecenie Partnera
Promocja sekcji została zaplanowana na cały okres trwania 
kampanii. Komunikację marketingową wspierał magazyn 
komercyjny – ekskluzywny produkt emitowany na stronie 

głównej m.onet.pl. Magazyn wyświetlał się w centralnej 
części strony głównej mobilnej wersji Onet, pośród 
najpopularniejszych treści polecanych przez redaktorów 
Onetu. Użycie magazynu komercyjnego zagwarantowało 
doskonałą ekspozycję treści. Użytkownik poprzez proste 
gesty może swobodnie poruszać się pomiędzy poszczegól-
nymi stronami magazynu. Wsparcie akcji zapewniła także 
kampania display, targetowana na obszar m.onet/biznes 
oraz użyta forma Rich Media – autofullpage. Ze względu na 
inwazyjne zachowanie formatu Autofullpage, został użyty 
capping 1. Po załadowaniu serwisu użytkownikowi wyświet-
lał się pięciosekundowy komunikat o zaletach rozwiązania 
produktu partnera. Po ustalonym czasie fullpage zwijał się 
do formatu mobiboard max i pozostawał na stronie           
z możliwością ponownego rozwinięcia.

EFEKTY
Mobilną sekcję specjalną odwiedziło 97 351 UU, którzy 
wykonali 148 007 odsłon. Efekt cieszy nas tym bardziej, 
że tak wysoką liczbę dotarcia do unikalnych użytkowni- 
ków przez kanał mobile udało się osiągnąć w tak wąskiej 
target grupie.
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CEL

Ministerstwo Środowiska
Gry edukacyjne

Realizacja: GoldenSubmarine
Czas trwania: 1 grudnia 2012

Edukacja dzieci  przez zabawę z zakresu  środowiska 
naturalnego i jego ochrony w ramach serwisu 
http://dzieci.mos.gov.pl/

OPIS
Gra „Kapitan Dyzio” jest skierowana do 3-7 latków        
i przenosi ich w malownicze zakątki Narwiańskiego 
Parku Narodowego. Gracze mają za zadanie pokonać    
w jak najkrótszym czasie 4 labirynty. Poznają przy tym 
mnóstwo ciekawostek na temat zwierząt żyjących nad 
piękną Narwią. 
Gra „Poznaj E-Dżula” jest skierowana do 8-13 latków. 
Gracze pomagają naładować wyczerpanego E-Dżula – 

sympatycznego robota z przyszłości. A ponieważ 
muszą korzystać z „czystej energii”, mają okazję 
poznać rodzaje energii odnawialnej, ich źródła oraz 
sposoby wykorzystania przez ludzi i przyrodę. 
W obu grach wykorzystano możliwości urządzeń 
mobilnych, których nie mają komputery stacjonarne.
Gry można pobrać z serwisu: http://dzieci.mos.gov.pl/ 

EFEKTY
Stworzenie 2 gier na smartfony i tablety z systemem 
Android.
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CEL

Nowy Lexus IS 300h

Realizacja: PHD Media Direction / Gazeta.pl / Mobi.ad
Czas trwania: kwiecień - czerwiec 2013 

Pokazanie nowego, hybrydowego modelu Lexusa IS 
300h, jako samochodu zapewniającego kierowcy 
niezwykłą dynamikę jazdy oraz precyzję prowadzenia.

OPIS
W 2013 roku w stajni Lexusa pojawił się zupełnie nowy 
IS 300h - pierwszy raz z napędem hybrydowym, oraz IS 
250 z benzynowym silnikiem V6. Projektując nowego 
ISa inżynierowie postanowili sobie ambitny cel - spełnić 
wszystkie marzenia kierowcy. Dlatego IS jest zaprojek-
towany w najdrobniejszych szczegółach z myślą           
o sportowych osiągach, zwrotności i precyzji prowadze-
nia. Agresywna elegancja i sportowy szyk. Taki samo-
chód na pewno podkreśla mocny temperament            
i osobowość swojego kierowcy. Aby to pokazać, PHD 
Media Direction zdecydowało się na wykorzystanie 
mobilnego kanału komunikacji i niestandardowych 
formatów nawiązujących do nowoczesnej technologii 

samochodu. Powierzchnia mobilna została
wyselekcjonowana w oparciu o grupę docelową. 
Jaki jest Nowy IS? Dzięki kampanii Rich Media, 
użytkownicy mogli zaspokoić ciekawość i sprawdzić 
detale samochodu oglądając galerię zdjęć samochodu 
już na kreacji stworzonej oraz emitowanej przez sieć 
Mobi-ad. W ramach kampanii użyto interaktywne 
formaty Rich Media (HTML5: banner 300x50 rozwijany 
automatycznie do expanda 300x300 oraz 750x200 
rozwijany do 750x400). Zastosowano liczne interakcje, 
takie jak click2landingpage, click2video oraz najnowsze 
linki social typu click2FBshare i click2Fblike, umożliwia-
jące łączenie narzędzi mobile i social. 
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Ale to nie koniec działań reklamowych, bo do pokaza-
nia jest dużo więcej. W nowym IS znów cieszą 
sportowe elementy, jak choćby kierownica nawiązująca 
stylistyką do modelu LFA, czyli lexusowego super 
samochodu. Aby zwrócić uwagę na sportowy styl IS, 
ukazano go również w tym kontekście, wykorzystując 
sponsoring mobilnej sekcji piłka nożna w serwisie 
m.sport.pl. Podczas trwania finalnej fazy rozgrywek 
Ligii Mistrzów (półfinały i finał) reklamy klienta były 
obecne na stałe na następujących formatach reklam-
owych: Large Banner Górny, Mobile Rectangle oraz 
Sponsoring Mobilnej Winiety. Ta ostatnia forma reklam-
owa to nowy i niestandardowy format dostępny 

wyłącznie w ramach oferty mobilnej Gazeta.pl. Dzięki 
prestiżowemu umiejscowieniu reklamy bezpośrednio 
przy logotypie wybranego serwisu redakcyjnego, 
Sponsoring Mobilnej Winiety jest idealnym rozwiązani-
em dla kampanii wizerunkowych. Potwierdzają to 
efekty promocji nowego modelu Lexusa.

Sponsoring Mobilnej Winiety miał najwyższą skutecz- 
ność spośród trzech form reklamowych wykorzys-
tanych w tej kampanii - CTR-V wyniósł 0,48%, a 
CTR-U 3,57%. Reklama dotarła do 413 714 UU.
Wyemitowanych zostało ponad 13 mln odsłon reklam 
mobilnych, a łączna liczba kliknięć w kampanii: 43 882.

EFEKTY
Video Rate 0,74%
Landingpage Rate 1,21%
FBshare Rate 0,11%
CTR w kampanii CPC 4,51%
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CEL Promocja eventu RedBulla -  „SoundClash”
Zachęcenie użytkowników do zeskanowania kodów QR 
lub markerów NFC w celu odsłuchania piosenek i 
zagłosowaniu na jedną z nich 

OPIS
Agencja mobile marketingu Mobext Polska i dom 
mediowy Havas Media zrealizowały dla marki Red Bull 
pierwszą w Polsce kampanię wykorzystującą tech-
nologię zbliżeniową NFC (Near Field Communication) 
na nośnikach reklamy zewnętrznej – OOH. 
1 listopada 2012 r. wystartowała kampania promująca 
imprezę muzyczną Red Bull Soundclash, wykorzystują-
ca niestandardową reklamę OOH w postaci tzw. 
“muzycznych wiat”. Na 50 citylightach zlokalizowanych 

na wiatach przystankowych AMS w Warszawie można 
było zeskanować etykietę NFC przy pomocy telefonu 
wyposażonego w odpowiedni moduł zbliżeniowy lub 
alternatywnie – zeskanować kod QR. Etykiety NFC      
i kody QR prowadziły do strony mobilnej, na której 
marka Red Bull udostępniła fanom utwory zespołów 
Acid Drinkers oraz Fisz i Emade walczących w Red Bull 
Soundclash.

EFEKTY
Ponad 200 skanów NFC i QR
Kilkadziesiąt odsłuchań na stronie
Ponad setka oddanych głosów

Realizacja: Mobext Polska (Havas Media Group)
Czas trwania: listopad 2012

RedBull SoundClash (2012)
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MOBILE MARKETING

CEL

Rexona MEN „Możesz więcej”

Realizacja: PHD Media Direction we współpracy z Yellow Hat dla Unilever
Czas trwania: start w czerwcu 2013 

Zaangażowanie użytkowników w interakcję z brandem. 

OPIS
“Rexona Men Możesz: Więcej”, to pierwszy w Polsce 
bezpłatny magazyn wydawany przez markę produk-
tową, przeznaczony wyłącznie na tablety (iOS              
i Android). 
I absolutnie nie dezodoranty są głównymi bohaterami 
magazynu. Bogaty kontent magazynu to oryginalne 

treści multimedialne na tematy związane ze sportami, 
które w danym momencie są naprawdę na topie.
Głównym elementem brandingu jest obecność marki   
w tytule magazynu, a sposób redagowania materiałów 
nawiązuje do linii kreatywnej kampanii, tak aby uzyskać 
maksymalną spójność z nową komunikacją marki.

EFEKTY
podczas pierwszych 2 tygodni kampanii:
No 1 w  Appstore, Poland Newsstand Lifestyle  Free  
- na dwa dni po starcie kampanii 

Ściągnięcia aplikacji - 3 582
Ilość sesji- 8 547
Obejrzenie video– 10 366 
Średnia długość sesji - 2,6 min.

Mobilną sekcję specjalną odwiedziło 97 351 UU, którzy 
wykonali 148 007 odsłon. Efekt cieszy nas tym bardziej, 
że tak wysoką liczbę dotarcia do unikalnych użytkowni- 
ków przez kanał mobile udało się osiągnąć w tak wąskiej 
target grupie.
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MOBILE MARKETING

CEL

Samsung Galaxy S4
Klient: Samsung

Realizacja: Wirtualna Polska / Starcom
Czas trwania: 6-12.05.2013

Promocja nowego modelu telefonu Samsunga Galaxy 
S4 (premiera) wśród mobilnych użytkowników.

OPIS
Kampania wizerunkowa, emitowana na mobilnej stronie 
głównej portalu Wirtualna Polska – m.wp.pl. Aby 
zaprezentować nowatorskie rozwiązania najnowszego 
produktu firmy Samsung, klient zdecydował się na 
wykorzystanie Glonewsa, pozwalającego na promocję 

niestandardową. Forma reklamowa, przypominająca 
działania redakcyjne, w nieinwazyjny sposób prezen-
towała zalety smartfona. Kreacja linkowała do strony 
mobilnej z pełnym opisem funkcji, parametrów tech-
nicznych oraz galerią zdjęć Samsung Galaxy S4.

EFEKTY
Niestandardowy sposób prezentacji pozwolił osiągnąć 
CTR na poziomie 0,51%. W ciągu tygodnia w kreację 
kliknięto 26 861 razy. 
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MOBILE MARKETING

CEL

Skoda Auto Polska
Aplikacja „ŠKODA YETI”

Realizacja: GoldenSubmarine
Czas trwania: 1 grudnia 2012

Budowanie wizerunku marki ŠKODA, jako nowoczesnej, 
która wdraża nowe, sprawdzone technologie.
Umożliwienie użytkownikom doświadczenia wszystkich 
cech, które sprawiają,  że model YETI staje się samo-
chodem bardzo poważnie rozważanym w procesie 
zakupowym.

OPIS
Aplikacja jest multimedialną prezentacją pojazdu, która 
krok po kroku konfiguruje idealny model, jaki użytkown-
ik mógłby mieć. Wystarczy umówić się na jazdę próbną 
- również za pomocą aplikacji. Wybory w konfiguratorze 
nie są zwyczajnym odhaczaniem „ptaszków”,  a pozyty-
wnym doświadczeniem związanym z marką - tak, by 
dość duża liczba opcji nie znudziła się podczas korzys-
tania i nie spowodowała przerwania procedury konfigu-
racji.

W ramach poznawania modelu użytkownik trafia na 
interaktywne zadania np.: parkowanie przy wykorzysta-
niu automatycznego systemu parkowania – przez 
manewrowanie tabletem zupełnie jak kierownicą 
pojazdu. Ma możliwość wejścia do środka i sprawdzenia 
wyglądu dzięki panoramie sferycznej 360°.  Może 
doświadczyć przy tym przestronności wnętrza nie tylko 
wokół podróżującego samochodem, ale również pod 
nogami, sprawdzić miejsca na kolana, oraz nad głową 
kierowcy i pasażerów.

EFEKTY
Korzystanie:
- Ponad 4000 pobrań aplikacji do 10 XII 2012.
- 70 procent użytkowników, którzy pobrali 
  aplikację, dokonało pełnej konfiguracji.
- Średni czas korzystania z aplikacji: 13 min 40 s

2 nominacje w konkursie mixx Awards 2012
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MOBILE MARKETING

CEL

Sony

Realizacja: Media Direction / Gazeta.pl
Czas trwania: marzec 2013 (1 miesiąc)  

Launch nowego smartfona Sony Xperia Z. Głównym 
zadaniem było budowanie zasięgu, świadomości          
i jakości produktów Sony poprzez współpracę z opera-
torami i wzbudzanie zaangażowania u konsumentów.  

OPIS
W kampanii mobilnej zaplanowanej przez Media 
Direction dla nowego smartfonu Sony Xperia Z zostały 
wykorzystane powierzchnie reklamowe z oferty mobil-
nej Gazeta.pl.
Kampania została podzielona na dwie części: pierwszą 
był sponsoring aplikacji Wyborcza.pl na iPada, a drugą 
- kampania Rich Media emitowana na serwisach 
mobilnych Grupy Gazeta.pl.
Sony, jako Partner aplikacji Wyborcza.pl, otrzymało 
dwa dobrze widoczne miejsca reklamowe w postaci 
pełnoekranowego intro wyświetlanego przy uruchomie-
niu aplikacji oraz bannera widocznego na stronach 
indeksowych. Obie te formy reklamowe były przypisane 
Sony na wyłączność w całym okresie współpracy. 
W drugiej części kampanii reklama nowego smartfona 
Sony była emitowana na stronach głównych lekkich 

serwisów z Grupy Gazeta.pl: m.in. m.gazeta.pl, m.wy-
borcza.pl, m.wyborcza.biz i m.sport.pl. Zastosowano 
specjalny format reklamowy Rich Media - Swipe Mobile 
Rectangle, który daje więcej możliwości w porównaniu 
do standardowej kreacji. Zawiera pięć powiązanych ze 
sobą plansz, a nawigacja pomiędzy nimi odbywa się 
poprzez przesunięcie palca po ekranie dotykowym. 
Sony wykorzystało możliwości tego formatu do przed-
stawienia atutów swojego nowego smartfona - na 
kolejnych planszach przedstawiono zalety telefonu: np. 
możliwość robienia pięknych zdjęć, nagrywania filmów 
oraz odporność na wodę i kurz. W sumie przez tydzień 
trwania kampanii użytkownicy wygenerowali ponad 40 
000 interakcji, polegających na przesuwaniu kolejnych 
plansz oraz kliknięciu w plansze reklamowe Sony.

EFEKTY
- Reklama dotarła do 765 361 UU 
- Wyemitowanych zostało ponad 8,5 mln odsłon reklam 
mobilnych
- Łączna liczba kliknięć w kampanii: 26 101


