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Przygotowany przez Grupę Roboczą SEM 
działającą w strukturach IAB Polska



SPIS TREŚCI

9. Blurank
Dla: Leroymerlin

25. Bluerank
Dla: Rainbow

15. Novem
Dla: Morele

27. Semahead
Dla: Szlachetna Paczka

21. Optimizers
Dla: Polskie 
Stowarzyszenie Gipsu 
i firm członkowskich

30. Performics
Dla: Undofen

3. ZenithOptimedia
   Performics
       Newcast
            Dla: Electrolux

17. Internetica
Dla: Mostostal

7. Cube Group S.A.
Dla: iTaxi



ZenithOptimedia, Performics, Newcast
Zespół: ZOG Electrolux, Dla: Electrolux, 
Czas trwania: 16.10 – 30.11.2015

● BIZNESOWY  promocja nowej pralki Electrolux UltraCare Eco  (primary goal)
● STRATEGICZNY budowa świadomości produktu i edukacja (secondary goal)

WYKORZYSTANE FORMATY

TrueView inStream, TrueView inDisplay, Multivideo Lightbox

GRUPY DOCELOWE

CEL KAMPANII

1

3

TrueView inStream
kobiety zainteresowane modą, urodą i odzieżą

TrueView in Display
kobiety; kontekstowo zgodnie z tematyką filmów

Remarketing
● do osób, które obejrzały jako reklamę jeden z 6 filmów z pierwszego etapu (filmy z aktorką) 

wyświetlana była reklama w formacie Multivideo Lightbox
● do osób, które widziały daną reklamę w formacie TrueView InStream wyświetlanie tych samych 

reklam w formacie TrueView inDisplay

ZASTOSOWANE NARZĘDZIA OPTYMALIZACYJNE

✓ Optymalizacja stawek
✓ Optymalizacja kierowania reklam
✓ Dostosowanie stawek mobilnych zależnie od wyników kampanii (finalne ustawienie to: -20% dla 

kampanii InStream, +50% dla kampanii InDisplay)
✓ Optymalizacja wersji filmu (z brandowaniem na początku i bez brandowania)



✓ Przetestowanie wpływu brandingu na początku filmów na efektywność kampanii mająca posłużyć 
do jej optymalizacji oraz wyciągnięcia wniosków do przyszłych kampanii

✓ Podział kampanii na 2 fazy uwarunkowany tematyką filmów (pierwsza faza bardziej generyczna) 
oraz publikacją wpisów zawierających odnośniki do filmów na blogach osób występujących w 
poszczególnych filmach (promocja została włączona po publikacjach blogerek)

✓ Stworzenie silnego wsparcia wizerunkowego przez stosunkowo szerokie targetowanie kampanii, a z 
drugiej strony stworzenie akcji edukacyjnej, która przez dopasowanie sposobu targetowania 
poszczególnych filmów do ich tematyki trafiała do osób zainteresowanych poszczególnymi filmami

ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE

4

Faza pierwsza (16.10.2015 – 8.11.2015) wsparcie pierwszych 6 filmów, w których narrację prowadzi 
aktorka opowiadając o bardziej generycznych tematach (odpowiednie czytanie metek, poprawne i 
ekonomiczne korzystanie z pralki oraz dbanie o pralkę, a także zalety posiadania suszarki), ale też o tym, jak 
prać buty.

Faza druga (09.11.2015 – 30.11.2015) – wsparcie 4 kolejnych filmów (każdy w 2 wersjach, łącznie 8 
filmów – z brandowaniem na początku i bez brandowania), w których główną rolę grają blogerki 
opowiadające o sortowaniu prania i praniu delikatnych tkanin. W tym etapie włączony został remarketing w 
kampaniach TrueView inStream oraz kampania Multivideo Lightbox.

561.553 obejrzenia reklam TrueView 

18.144 zaangażowania w reklamę 

Lightbox

1.068.218 obejrzeń reklam TrueView, 

CPV niższe o 47% od założeń, 

20.954 zaangażowań w reklamę Lightbox, 

CPE niższe o 12% od założeń

Wynik testu udziału w filmie aktorki vs. blogerki

FILMY Z AKTORKĄ
 

VTR 41%, CPV równe 
średniemu dla całej kampanii, 
obejrzenia 100% filmu – 20%

FILMY Z BLOGERKAMI
 

VTR  30%, CPV niższe od 
średniego o 11%, obejrzenia 
100% - 11%

WNIOSEK

 W kampaniach edukacyjnych, budujących świadomość produktu lepiej działają filmy z udziałem 
profesjonalnych aktorów

VS.
KPI REALIZACJA

WYNIKI TESTÓW

VS.



KAMPANIA W LICZBACH

✓ Ponad 1 mln obejrzeń
✓ Niemal 4mln wyświetleń reklam
✓ Reklamę obejrzało 883.000 unikalnych użytkowników
✓ Średnia długość filmu – 2:20 min, średni czas oglądania reklamy 01:48 

→   średni % obejrzeń to 76%
✓ Łączny czas oglądania reklam – 4 lata
✓ Średni VTR 35%, ponad 15% pełnych obejrzeń reklam

✓ Najchętniej oglądany film (VTR 49%) obejrzany do końca w  24%
✓ Najtańszy film (CPV niższe od średniej o 11%) obejrzany do końca w 22%
✓ Najdłuższy film (4:03) obejrzany do końca w 17%

VTR 31%
obejrzenia 100% filmu – 9%

VTR 34%
obejrzenia 100% filmu – 13%

WNIOSEK

W przypadku promocji filmów na YT lepiej działają filmy zawierające wyraźny branding na początku

Wyniki testu brandowania filmu na początku
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Faza 1:

● https://www.youtube.com/watch?v=tpQXeJq5QZU&index=1&list=PL5AFA56CA93C94492 
● https://www.youtube.com/watch?v=8wFEttK4qbI&index=2&list=PL5AFA56CA93C94492 
● https://www.youtube.com/watch?v=xAqTcgxGZlg&index=3&list=PL5AFA56CA93C94492 
● https://www.youtube.com/watch?v=HcXYKJyXHuU&index=4&list=PL5AFA56CA93C94492 
● https://www.youtube.com/watch?v=RYlqAyU5yRs&index=5&list=PL5AFA56CA93C94492 
● https://www.youtube.com/watch?v=Nmv1Jt3Ihd0&index=6&list=PL5AFA56CA93C94492 

Faza 2 – filmy z brandingiem:

● https://www.youtube.com/watch?v=G8J30BQVM2k&index=7&list=PL5AFA56CA93C94492 
● https://www.youtube.com/watch?v=BOZnYoGhrPk&index=8&list=PL5AFA56CA93C94492 
● https://www.youtube.com/watch?v=Xl_d9DPd4PI&index=9&list=PL5AFA56CA93C94492 
● https://www.youtube.com/watch?v=2SrWksJ8mH8&index=10&list=PL5AFA56CA93C94492 

Faza 2 – filmy bez brandingu:

● https://www.youtube.com/watch?v=EQrbXJ1YbRI&feature=youtu.be 
● https://www.youtube.com/watch?v=YcPeJTjh9HY&feature=youtu.be 
● https://www.youtube.com/watch?v=UIHJfR6nzbw&feature=youtu.be 
● https://www.youtube.com/watch?v=Wtm78Bsypsc&feature=youtu.be 

Linki do wpisów blogerek:

● Styloly: http://www.styloly.com/2015/10/sweatherweather-wool-care.html
● Agnessa Adamczyk: http://www.agnesaadamczak.com/2015/10/jak-prac-delikatna-bielizne.html
● Black dresses: http://blackdresses.pl/2015/10/18/jak-prawidlowo-prac-ubrania/
● Fashionelka: http://fashionelka.pl/vlog-jak-dbac-o-jedwab/

LINKI DO FILMÓW

6

https://www.youtube.com/watch?v=tpQXeJq5QZU&index=1&list=PL5AFA56CA93C94492
https://www.youtube.com/watch?v=8wFEttK4qbI&index=2&list=PL5AFA56CA93C94492
https://www.youtube.com/watch?v=xAqTcgxGZlg&index=3&list=PL5AFA56CA93C94492
https://www.youtube.com/watch?v=HcXYKJyXHuU&index=4&list=PL5AFA56CA93C94492
https://www.youtube.com/watch?v=RYlqAyU5yRs&index=5&list=PL5AFA56CA93C94492
https://www.youtube.com/watch?v=Nmv1Jt3Ihd0&index=6&list=PL5AFA56CA93C94492
https://www.youtube.com/watch?v=G8J30BQVM2k&index=7&list=PL5AFA56CA93C94492
https://www.youtube.com/watch?v=BOZnYoGhrPk&index=8&list=PL5AFA56CA93C94492
https://www.youtube.com/watch?v=Xl_d9DPd4PI&index=9&list=PL5AFA56CA93C94492
https://www.youtube.com/watch?v=2SrWksJ8mH8&index=10&list=PL5AFA56CA93C94492
https://www.youtube.com/watch?v=EQrbXJ1YbRI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YcPeJTjh9HY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UIHJfR6nzbw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Wtm78Bsypsc&feature=youtu.be
http://www.styloly.com/2015/10/sweatherweather-wool-care.html
http://www.agnesaadamczak.com/2015/10/jak-prac-delikatna-bielizne.html
http://blackdresses.pl/2015/10/18/jak-prawidlowo-prac-ubrania/
http://fashionelka.pl/vlog-jak-dbac-o-jedwab/


Cube Group S.A.
Dla: iTaxi
Czas trwania: 1.04.2016 – 31.10.20162

CEL
Pozyskanie pasażerów „tu i teraz” oraz pozyskanie instalacji aplikacji 

Równie ważna była komunikacja z zespołem marketerów iTaxi oraz call center – dzięki temu 
możliwa była optymalizacja real-time i szybka reakcja na np. problemy z dostępnością kierowców, 
utrudnienia komunikacyjne, załamania pogody itd. 

Uzupełnieniem kompleksowej strategii na urządzenia mobilne były kampanie promujące 
instalację aplikacji. Dzięki nim podnosiliśmy potencjały w najistotniejszych miastach oraz zbudowaliśmy 
grupę lojalnych klientów.

OPIS

Osoby chcące zamówić taksówkę często wykazują tę intencję, korzystając z Google na 
smartfonach. Właśnie takich pasażerów poszukuje iTaxi. Aby skutecznie do nich dotrzeć, stworzyliśmy 
wielowymiarową strategię kampanii Google AdWords Click to Call. 

Kluczem do sukcesu była przede wszystkim rozbudowana, granularna struktura konta AdWords 
z indywidualną strategią dla każdego z 54 miast. 

Wzięliśmy pod uwagę m.in. historyczne raporty obłożenia taksówek i dostępności kierowców, 
harmonogram eventów masowych, specyfikę dzielnic, osobne strategie bidowania w DoubleClick 
Search. 
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EFEKTY:

★ 4 mln wyświetleń reklamy Click to Call

★ Współczynnik konwersji 42,67%

★ ROI 710,29%

★ Wzrost liczby połączeń o 391%

★ Współczynnik instalacji na poziomie 12%

2x NOMINACJE

w kategoriach SEM i Marketing mobilny
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WYZWANIA

● wzrost przychodu z niebrandowych organicznych wyników 
wyszukiwania o przynajmniej 7% rok do roku;

● zwiększenie liczby wizyt w serwisie z poziomu organicznych 
wyników wyszukiwania Google oprzynajmniej 30%;

● utrzymanie i wzmocnienie pozycji Leroy Merlin jako lidera z 
branży DIY w organicznych wynikach wyszukiwania

★ wsparcie consultingowe – regularne rekomendacje oraz reagowanie na zmiany w algorytmie 
Google;

★ działania content marketingowe – rozwój treści w serwisie oraz publikacja wartościowych 
artykułów w serwisach zewnętrznych;

★ działania zgodne z zasadami White Hat SEO;
★ analiza trendów rynkowych i monitoring konkurencji;
★ optymalizacja aplikacji mobilnej w kontekście mobilnych wyników wyszukiwania;
★ stała współpraca z Klientem w zakresie wymiany wiedzy; 
★ korelacja działań SEO i strategii biznesowej Klienta (trendy sprzedażowe, kampanie w TV).

SKŁADNIKI SUKCESU

Bluerank
Dla: Leroymerlin
Czas trwania: Q1 2015 - Q2 20163

SEO z pomysłem dla leroymerlin.pl
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Ze względu na charakter projektu oraz zmieniające się trendy rynkowe, wszelkie analizy 
prowadzone są na bieżąco, by serwis był jak najlepiej przygotowany do zbliżającego się sezonu 
zakupowego lub zmian w algorytmie Google. 

WSPÓŁPRACA

Współpraca Bluerank i Leroy Merlin w zakresie działań SEO trwa od początku 2014 roku. Przez 
cały okres współpracy Bluerank, jako strategiczny partner Leroy Merlin, jest odpowiedzialny za 
widoczność w organicznych wynikach wyszukiwania ponad 80 000 produktów z branży DIY 
oferowanych w sklepie internetowym Klienta. Omawiane w materiale wyniki oraz prezentowane 
przykłady działań odnoszą się do okresu Q1 2015 – Q1 2016.

1. Optymalizacji serwisu, poprzez:

✓ analizę słów kluczowych i wdrożenie ich w serwisie;
✓ optymalizację i rozwój treści na stronie w oparciu o wcześniejsze analizy;
✓ analizę poprawności kodu HTML, a także pozostałych, technicznych 

elementów witryny.

2. Działaniach off-site’owych, poprzez:

✓ regularne działania content marketingowe;
✓ analizę trendów rynkowych;
✓ SEO PR.

Nadrzędnym celem przyjętej strategii SEO jest regularny wzrost widoczności serwisu w 
organicznych wynikach wyszukiwania, a także dotarcie z ofertą do szerokiej grupy potencjalnych 
klientów sklepu. W ramach prowadzonych działań skupiliśmy się na dwóch głównych aspektach:
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EFEKT

Serwis leroymerlin.pl pojawia się w TOP10 organicznych 
wyników wyszukiwania dla prawie 100 tys. fraz (wg narzędzia 
Semstorm, źródło: raport „Liderzy swoich branż”), wyprzedzając tym 
samym najbliższego konkurenta o ponad 30 000 wyników.

✓ analiza fraz – dzięki niej zdefiniowaliśmy frazy o największym potencjale biznesowym dla Leroy 
Merlin;

✓ wykorzystanie fraz i optymalizacja treści – pozwoliło to odpowiednio przygotować sekcję 
treściową, by serwis odpowiadał na znacznie większą liczbę zapytań użytkowników;

✓ systematyczny rozwój witryny – tworzenie, zgodnie z rekomendacjami, nowych podstron w celu 
rozbudowy serwisu;

✓ stały monitoring oraz regularne rekomendacje dotyczące rozwoju treści.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

1/ On site Content Marketing
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2/ MOBILE

- wdrożenie deep linkingu w serwisie zgodnie z wytycznymi Google;
- optymalizacja aplikacji w systemach Android i IOS pod mobilne wyniki wyszukiwania;

EFEKT

Dzięki wykorzystaniu opcji deep linkingu, mogliśmy przekierować część użytkowników z 
mobilnych wyników wyszukiwania bezpośrednio do aplikacji mobilnej. W rezultacie odnotowujemy 
średnio ponad 600 dodatkowych pobrań aplikacji miesięcznie. 

3/ SEO PR

- szkolenie dla zespołu redakcyjnego serwisu Leroy Merlin;
- regularna wymiana wiedzy oraz consulting związany bieżącymi rekomendacjami dla serwisu;
- personalizacja rekomendacji w zależności od charakterystyki danej podstrony i grupy 

projektowej ze strony Leroy Merlin.

Witryna leroymerlin.pl, zwłaszcza jej sekcja contentowa, stanowi także cenne wsparcie na 
ścieżce zakupowej użytkowników, którzy poszukują inspiracji i informacji dotyczących remontu lub 
urządzania domu. 

EFEKT (PRZYKŁADY)

1. Optymalizacja stron kategorii produktowych sprawiła, że liczba 
wizyt w kategorii ,,meble kuchenne” wzrosła od początku 2014 
roku do końca 2015 roku o 367% w ujęciu miesięcznym. 

2. Leroy Merlin stworzył bezpłatną aplikację Kazadecor do 
projektowania wnętrz online. Dzięki naszym rekomendacjom 
wdrożonym na landing page’u promującym aplikację, liczba wizyt 
w serwisie na zapytania związane z aplikacją wzrosła do ok 100 
000/mc. Obecnie jest to drugi, zaraz po stronie głównej, 
najpopularniejszy landing page w serwisie.

Leroy Merlin jest także niekwestionowanym liderem pod względem widoczności SEO serwisu 
w organicznych wynikach wyszukiwania, raportowanej przez narzędzie Searchmetrics.
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Efekty projektu SEO by Bluerank

wzrost przychodu z niebrandowych 
organicznych wyników wyszukiwania w 2015 
roku

+ 12%

zwiększenie liczby niebrandowych wizyt w 
serwisie z poziomu organicznych wyników 
wyszukiwania Google;

+ 45%
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wzrost ROI z działań SEO 

0,0093zł
CPV (Cost Per Visit)

9454% 

Utrzymanie i wzmocnienie pozycji Leroy Merlin jako lidera z branży DIY w organicznych 
wynikach wyszukiwania. Stałe budowanie przewagi w widoczności SEO nad głównymi 
konkurentami

1 miejsce i zdobycie statuetki European Search Award 2016 w kategorii Best 
Use of Content Marketing!
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CEL

Maksymalizacja przychodów generowanych przez kampanie AdWords przy zachowaniu ROAS na 
poziomie wyższym lub równym ustalonemu.

Podstawowym KPI był określony poziom ROAS, którego nie można było przekraczać, tak więc 
zwiększanie skali musiało odbywać się w sposób niepowodujący wzrostu kosztu konwersji. Z tego 
powodu proces rozwijania kampanii następował poprzez systematyczną pracę oraz testy każdego z 
rozwiązań.

1. Na koncie zastaliśmy kampanię long 
tail-ową tworzoną na podstawie 
plików generowanych z bazy danych 
sklepu internetowego, którą 
zoptymalizowaliśmy oraz 
poszerzyliśmy o RLSA (Remarketing 
List for Search Ads). Pozwoliło nam to 
na gwałtowne zwiększenie skali 
kampanii i jej efektywności, jednak 
obsługa stworzonych w ten sposób 
ponad 60 kampanii z setkami grup 
reklam (osobna grupa reklam dla 
każdego produktu) była dość 
pracochłonna. 

2. Wdrożyliśmy odpowiednie skrypty 
optymalizujące grupy reklam (np. 
wstrzymujące grupy z niedostępnymi 
produktami) oraz  alerty reagujące na 
najczęstsze błędy.

3. Kolejnym milowym krokiem było wdrożenie 
kampanii typu DSA oraz RDSA. Traktowaliśmy 
je jako uzupełnienie kampanii long tail-owych, 
jednak dzięki optymalizacji zastąpiły one 
najmniej efektywne, a czasochłonne kampanie 
long tail-owe. 

4. Wszystkie nasze działania uzupełniliśmy 
funkcjami DoubleClick Search:

- Wdrożyliśmy kampanie asortymentowe 
DoubleClick w celu zwiększenia skali działań. 
Generują one automatycznie oprócz słów 
kluczowych również reklamy z wybranymi 
parametrami, np. ceną. 

- Dodatkowo przygotowaliśmy oraz wdrożyliśmy 
dedykowaną strategię bidowania DoubleClick 
Search opartą o mikro-konwersje. Pozwoliło to 
na lepszą optymalizację stawek w słowach 
rzadko konwertujących i w dużej mierze właśnie 
jej zawdzięczamy nasz ostateczny wynik. 

OPIS PRZYPADKU

Novem
Dla: Morele4
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EFEKTY

Dzięki wykorzystaniu wszystkich możliwości oraz systematycznej optymalizacji udało nam się 
w 9 miesięcy zwiększyć przychody generowane przez AdWords o ponad 300% przy utrzymaniu 
ustalonego minimalnego poziomu ROAS. 

PODSUMOWANIE

✓ 9 miesięcy
✓ wzrost przychodów o ponad 300%
✓ utrzymanie poziomu ROAS
✓ ponad 70 000 long tail-owych słów kluczowych
✓ ponad 50 000 reklam dopasowanych do produktu
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Internetica
Dla: Mostostal
Czas trwania: maj - grudzień 20165

CEL

● widoczność w Internecie
● zachęcanie potencjalnych klientów do zakupu apartamentów

Celem kampanii było wypromowanie w Internecie prestiżowych apartamentów na sprzedaż i 
zachęcenie potencjalnych klientów do odwiedzenia inwestycji. 

Co ważne, na działania marketingowe klient miał wcześniej już przeznaczone ustalone środki 
finansowe, a naszym zadaniem było udowodnić, że nasze działania pozwolą na skuteczniejsze ich 
wykorzystanie.
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OPIS DZIAŁAŃ

Nasze działania rozpoczęliśmy od stworzenia kampanii w sieci wyszukiwania, która obejmuje 
witryny Google.pl, Mapy Google, a także inne witryny wyszukiwania współpracujące z Google w 
kontekście wyświetlania reklam. 

Pomimo dużej konkurencji w trakcie trwania całej kampanii, udało się osiągnąć wysokie wyniki, 
na poziomie ponad 62 tysięcy wyświetleń. Około 4 tysiące osób kliknęło i zapoznało się z reklamą co 
pozwoliło stwierdzić, że są one skuteczne i zachęcały klientów do odwiedzenia strony internetowej 
klienta lub wykonania połączenia w celu poznania szczegółów. 

Z czasem kampanię na sieć wyszukiwania uzupełniliśmy kampaniami wyświetlanymi w sieci 
reklamowej takimi jak GDN, Remarketing oraz GSP. Dzięki wykorzystaniu tych środków przekazu 
wzmocniliśmy rozpoznawalność marki w Internecie ponieważ reklama banerowa pojawiła się ponad 10 
milionów razy

GRUPA DOCELOWA

Przedmiotem kampani reklamowej była prestiżowa inwestycja mieszkaniowa. Dlatego nasze 
działania zostały skierowane do osób, które poszukują mieszkania o wysokim standardzie dla swojej 
rodziny bądź dla inwestorów chcących zabezpieczyć i pomnożyć swój kapitał. 

Wykorzystaliśmy możliwości targetowania, które daje nam Google określając odpowiedni wiek 
oraz zainteresowania odbiorców. Kampania została skierowana do osób mających co najmniej 35 lat 
oraz do osób, które w Internecie szukają informacji o nieruchomościach, czytają o finansach, biznesie 
oraz poszukują informacji o możliwościach inwestycyjnych, czyli do osób, które z dużym 
prawdopodobieństwem mogą przeznaczyć środki na ponadstandardowe nieruchomości.

ZAŁOŻENIA:

★ 10-krotny wzrost ruchu na stronie

★ zwiększenie zasięgu poprzez kampanie AdWords

★ wzrost zaangażowania na witrynie

★ sprzedaż apartamentów
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EFEKTY

Nasza kampania była jednym z kluczowych czynników służących rozpromowaniu inwestycji 
oraz sprzedaży mieszkań. Ważnym dla klienta czynnikiem była możliwość monitoringu przebiegu 
kampanii oraz możliwość zmierzenia jej skuteczności. A o tym, że nasze działania przyniosły wymierną 
korzyść mówią liczby, które wymieniam poniżej.

Przez pierwsze półrocze istnienia strony inwestycji Rezydencja Orłowicza zostało odnotowanych 
207 odsłon. Po podjęciu przez nas działań marketingowych liczba ta zwiększyła się prawie  
sześćdziesięciokrotnie do 11 610 odsłon. 
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KAMPANIA W LICZBACH

★ prawie 60-krotny wzrost ruchu na stronie
★ ponad 60% wizyt z płatnych reklam AdWords
★ 10 mln wyświetleń reklamy
★ wzrost liczby użytkowników strony o 2 966,84%
★ wzrost stron na sesję o 50,58%

Co ważne 22,8% wizyt było powracającymi co pozwala wysunąć wniosek, że apartamenty żywo 
interesowały internatów. Nasze działania znacząco pomogły w szybkiej sprzedaży nieruchomości oraz 
zachęciły klienta do podjęcia współpracy przy kolejnych projektach.

I półrocze II półrocze

PODSUMOWANIE

Branża deweloperska i mieszkaniowa jest mocno konkurencyjną branżą dla wszelkich działań 
reklamowych. Udało nam się jednak utrzymać pierwsze pozycje w sieci wyszukiwania przy zakładanym 
przez klienta budżecie. 

Dzięki połączeniu wielu formatów oraz kanałów zyskaliśmy bardzo duży zasięg wyświetlania 
reklam, co miało pozytywny wpływ na budowanie świadomości marki Mostostal. Owocna współpraca 
utwierdziła klienta, że kampanie reklamowe w Internecie są doskonałym sposobem na pozyskanie 
zainteresowania zakupem nieruchomości, dlatego zdecydował się reklamować z nami również inne 
swoje obiekty.
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GRUPA DOCELOWA

Przede wszystkim inwestorzy indywidualni, z mniejszym naciskiem na grupę profesjonalistów. 

Optimizers
Dla: Polskie Stowarzyszenie Gipsu i firm członkowskich: 
Knauf, Norgips, Rigips, Siniat
Czas trwania: styczeń – grudzień 2016

CELE KAMPANII

✓ budowanie marki System Suchej Zabudowy, 
✓ informowanie o podstawowych zaletach tzw. suchej technologii 

budowalnej opartej o płyty gipsowo-kartonowe,
✓ zapoznanie zainteresowanych użytkowników z konkretnymi 

rozwiązaniami producentów SSZ, tj. firm członkowskich Polskiego 
Stowarzyszenia Gipsu.

System Suchej Zabudowy to lekkie i nowoczesne 
technologie budowalne, gwarantujące wytrzymałość, komfort 
oraz bezpieczeństwo. SSZ doskonale sprawdza się przy 
projektowaniu i budowie ścian działowych, sufitów 
podwieszanych, ścian izolacyjnych i zabudowie poddaszy. 
Czołowi producenci SSZ są zrzeszeni w Polskim 
Stowarzyszeniu Gipsu, którego celem jest promocja suchej 
technologii budowalnej wśród inwestorów i klientów 
indywidualnych oraz profesjonalnych (architekci, wykonawcy 
i firmy budowlane).

Prowadzona przez cały rok 2016 kampania reklamowa była kontynuacją działań rozpoczętych 
przez PSG w 2015 r.. Ich celem  było wprowadzenie do obiegu marki System Suchej Zabudowy jako 
nazwy technologii budowalnych opartych o wykorzystanie płyt gipsowo-kartonowych.  W 2015 r. 
Optimizers zajmował się tylko częścią kampanii, tj. działaniami w wyszukiwarce Google.  Od 20 16 r. 
przejął odpowiedzialność za całość działań internetowych.

6
System Suchej Zabudowy

Kampania informacyjna dla Polskiego Stowarzyszenia Gipsu i marki System Suchej Zabudowy

KLIENT

Polskie Stowarzyszenie Gipsu i firmy członkowskie: Knauf, Norgips, Rigips, Siniat
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PROCES KOMUNIKACJI Z UŻYTKOWNIKAMI

Centralnym ośrodkiem komunikacji w kampanii był specjalnie przygotowany mini-serwis 
internetowy zawierający informacje na temat SSZ, zalet i zastosowań tej technologii, działający pod 
adresem: www.suchazabudowa.pl. Użytkownicy trafiali na serwis przede wszystkim z działań 
organicznych i płatnych w wyszukiwarce Google oraz w mniejszym stopniu z reklam display 
emitowanych do określonej socjodemograficznie grupy celowej.

✓ reklama wideo w serwisach Youtube i Facebook oraz w sieci reklamowej AdPlayer,
✓ reklama display w sieci Google Display Network oraz display programatyczny na platformie 

AdForm,
✓ content marketing w postaci dedykowanego serwisu internetowego, artykułów 

sponsorowanych na serwisach wydawców zewnętrznych i ich promocji w sieci 
ContentStream,

✓ reklama w poczcie Gmail,
✓ działania SEM i SEO w wyszukiwarce Google,
✓ remarketing w sieci reklamowej Google Display Network, w serwisie Facebook, w 

wyszukiwarce i RTB

WYKORZYSTANE NARZĘDZIA
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Przekaz dotyczący zastosowań i zalet Systemu Suchej Zabudowy w formie 16 artykułów 
sponsorowanych pojawił się również na serwisach branżowych przeznaczonych dla klientów 
indywidulanych (np. ŁadnyDom.pl) i dla profesjonalistów (np. Budnews.pl).  Oglądalność artykułów 
była dodatkowa powiększona przez promocję linków do nich w sieci Content Stream.

Użytkownicy, którzy trafili do serwisu internetowego i zaangażowali się w jego treść, byli 
następnie za pomocą remarketingu zachęcani do zapoznania się z konkretną ofertą rozwiązań 
technologicznych SSZ oferowanych przez czterech producentów tego rodzaju systemów. 
Zainteresowani internauci byli kierowani bezpośrednio na strony internetowe producentów. 
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WYNIKI

Kampania osiągnęła zakładane cele ilościowe, które przełożyły się na następujące wyniki:

✓ liczba użytkowników serwisu internetowego –wzrost  40% r/r
✓ liczba wizyt na serwisie internetowym – wzrost 36% r/r
✓ średni czas trwania wizyty – poprawa o 113% r/r
✓ wskaźnik odrzuceń – poprawa o 89% r/r

Działania w wyszukiwarce oraz remarketing były prowadzone cały rok, natomiast działania 
content marketingowe i kampania wideo koncentrowały się wczesną wiosną, w początkowym okresie 
sezonu budowlanego i w okresie największego zainteresowania internautów tematyką 
budowlano-remontową.

Trzy różne spoty wideo, emitowane na Youtubie, Facebooku i w sieci AdPlayer miały z kolei za 
zadanie w prosty sposób rozprawiać się z mitami i wątpliwościami związanymi z SSZ, tj. pokazywały 
dużą wytrzymałość, odporność ogniową i wysoką izolacyjność akustyczną tej technologii.

Uzyskane efekty były wynikiem zaproponowanej PSG strategii, sprawnego zarządzania 
całym projektem i konsekwentnej realizacji planu.
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Zasięg: Polska
Branża: turystyka

WYZWANIA

➢ promocja ofert Last Minute oraz wycieczek, które są dla Rainbow najbardziej istotne w danej 
chwili; 

➢ zwiększenie liczby konwersji w serwisie rainbowtours.pl (r.pl); 
➢ optymalizacja zakupu powierzchni reklamowej oraz dopasowanie przekazu reklamowego do 

indywidualnych preferencji użytkowników portali;

REALIZACJA

Dla Rainbow prowadziliśmy kampanie z wykorzystaniem DoubleClick Bid Managera i DoubleClick 
Campaign Managera. Obie były realizowane w ciągu trzech letnich miesięcy. Kampania z wykorzystaniem 
DoubleClick Bid Managera umożliwiła szybką reakcję i promocję ofert oraz kierunków wycieczek, 
najbardziej istotnych dla Rainbow w danej chwili. 

Dzięki narzędziu można było wykorzystać algorytm, który wybiera i eksportuje do pliku xml oferty, 
wymagające promocji, a także określa ich priorytet (częstotliwość wyświetleń reklamy) i w ten sposób 
automatyzuje działania. W kampanii wykorzystywaliśmy też reklamy graficzne, których treść była 
automatycznie generowana w oparciu o dane z systemu CRM Rainbow. 

Inspiracją do powstania kampanii z wykorzystaniem DoubleClick Campaign Managera było 
pytanie: „Skąd Polacy latają na wakacje?”.

Bluerank
Dla: Rainbow
Czas trwania: lato 2015 - 3 miesiące7

Jak podbić Internet dzięki DoubleClick?

Jej celem była promocja ofert Last Minute. 
Działania były prowadzone na 3 różnych portalach o 
ogólnopolskim zasięgu. Punktem wyjścia stała się tutaj 
mapa lotnisk z zaznaczonymi 11 liniami podziału, na 
podstawie której kierowaliśmy kampanie. 

Zrezygnowaliśmy ze znanego podziału na 
województwa skupionego wokół największych miast 
wylotowych, a uwzględniliśmy w nim preferencje 
Polaków. Dzięki temu osoby przebywające na 
wschodzie opolskiego zobaczyły reklamę promującą 
oferty Last Minute z wylotem z Katowic, podczas gdy ich 
zachodnim sąsiadom proponowano wylot z Wrocławia
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W czasie emisji priorytet miały reklamy związane z promocją konkretnego kierunku. Jeśli 
użytkownik wchodził na stronę Rainbow i interesował się wycieczką do Hiszpanii, w pierwszej kolejności 
widział reklamę odsyłającą do najtańszych ofert Last Minute dla tego kraju. 

Jeśli jednak nie kliknął w reklamę, a pozostał na portalu, to przy kolejnej odsłonie na stronie głównej 
widział reklamę z wylotem z najbliższego lotniska. Osoby najmniej zdecydowane w kolejnej odsłonie 
widziały propozycję właśnie wchodzących do sprzedaży wycieczek egzotycznych z rabatem First Minute. 
Dzięki tym działaniom uzyskaliśmy o 30% lepszy współczynnik konwersji w stosunku do analogicznych 
kampanii realizowanych bez użycia narzędzia DoubleClick.

Dzięki naszym działaniom zwiększyła się świadomość użytkowników na temat dużego wyboru 

atrakcyjnych ofert Rainbow z wylotem z najbliższego lotniska.

25% - wzrost wskaźnika konwersji
250 – ilość wykorzystanych reklam w kampanii
30% - zmniejszenie kosztu konwersji
24% - zmniejszenie wskaźnika odrzuceń

EFEKTY
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CELE KAMPANII

Głównym zadaniem działań w Internecie było przekucie 
zainteresowania akcją i ogromnego szumu medialnego wokół niej w 
konkretne konwersje, czyli decyzję o przygotowaniu wyjątkowej 
paczki dla wybranej przez użytkownika rodziny. 

Celem kampanii było pozyskanie darczyńców dla 18 960 
potrzebujących rodzin oraz poszerzenie zasięgu i świadomości 
projektu wśród Polaków.

STRATEGIA

Co roku kampania jest mocno ograniczona czasowo, dlatego kluczowe było przygotowanie dobrej 
strategii, by zapewnić sprawną realizację celów. W pierwszej kolejności zadbaliśmy o podstawy obecności 
online – SEO i analitykę. Nadrzędnym celem stawianym przed analityką było zmierzenie najważniejszych 
aktywności użytkowników, które mają pośredni lub bezpośredni wpływ na podjęcie przez nich 
pożądanych działań – wybór rodziny. Odpowiednio zaplanowane prace analityczne pozwoliły na poprawne 
rejestrowanie wszystkich interesujących nas danych analitycznych w czasie najbardziej intensywnych 
działań marketingowych.

Semahead 
Dla: Szlachetna Paczka 20168

W ciągu kilkunastu lat prowadzenia projektu w Szlachetną Paczkę zaangażowało się kilka 
milionów Polaków, którzy aktywnie wspierają inicjatywę i są jej ambasadorami. Osoby, które w 
poprzednich latach uczestniczyły w akcji były pierwszą grupą docelową kampanii, ponieważ wiedzieliśmy, 
że mogą być zainteresowane ponownym wsparciem inicjatywy. 

Drugą grupą były osoby, które nie znają Szlachetnej Paczki lub które do tej pory nie zdecydowały 
się na dołączenie do akcji.

Aby dotrzeć do pierwszej grupy wykorzystywaliśmy szereg narzędzi Google w ramach 
komercyjnego konta AdWords – search, Google Display Network, YouTube, remarketing, Gmail 
Sponsored Promotions , DoubleClick.

Dodatkowo aby zachęcić użytkowników do ponownego zaangażowania w Szlachetną Paczkę 
wykorzystaliśmy Remarketing Lists for Search Ads oraz Customer Match. Chcąc dotrzeć do osób, które 
nie znały akcji, użyliśmy zaawansowanych funkcji konta Google Grants Pro, dzięki czemu mieliśmy 
szerokie możliwości w dostosowaniu słów kluczowych. 

27



Wyzwaniem było wyświetlanie reklam w wyszukiwarce nawiązujących do tego, co użytkownicy 
Internetu widzą w TV, słyszą w radio czy czytają w gazetach. Podzieliliśmy je na 9 kategorii związanych z 
istotnymi wydarzeniami w ramach kampanii, takimi jak dołączenie do akcji znanych osób ze świata 
sportu, filmu, muzyki, przygotowanie paczki przez Parę Prezydencką czy publikacja Raportu o biedzie – 
kluczowego materiału obrazującego biedę polskiego społeczeństwa. 

Taka kategoryzacja kampanii była związana ze strategią synergii działań offline i online, w ramach 
której działania w Internecie przekuwały medialny szum wywołany przez akcje PR i media tradycyjne w 
realne konwersje.

REALIZACJA

Semahead jako swego rodzaju zewnętrzny dział marketingu online klienta dzięki dobrej 
znajomości charakterystyki projektów Stowarzyszenia WIOSNA i doświadczeniu w prowadzeniu 
kampanii Szlachetnej Paczki, był w stanie aktywnie uczestniczyć w przebiegu działań reklamowych 
online w czasie trwania kampanii.

Wiemy, jak bardzo intensywny jest czas finału Szlachetnej Paczki, dlatego w kluczowym etapie 
kampanii nasz dedykowany zespół udzielał wsparcia 24 godziny na dobę. Codziennie raportowaliśmy 
kilkadziesiąt prowadzonych kampanii i badaliśmy synergię działań online i offline. 

Łącznie na obu kontach powstało 14 kampanii w wyszukiwarce. Oprócz standardowego podziału 
użytkowników na nowych i powracających, zadbaliśmy także o dedykowane komunikaty skierowane do 
różnych grup odbiorców z kilkunastu list mailingowych, tworzonych według kryterium wcześniejszego 
zaangażowania danych osób w Szlachetną Paczkę i inne akcje Stowarzyszenia WIOSNA. 

Na najskuteczniejszych listach zastosowaliśmy zaawansowane zarządzanie stawkami, które 
przełożyło się na podniesienie współczynnika konwersji i obniżenie kosztu konwersji. Oprócz Customer 
Match korzystaliśmy także z podstawowych i zaawansowanych, odnoszących się do wcześniejszych 
zachowań użytkowników na stronie, list remarketingowych z odpowiednim dostosowaniem stawek. 
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EFEKTY

Cel kampanii został zrealizowany w 100%, znacząco poprawiliśmy 
również wyniki w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Wyniki kampanii 2016 w porównaniu do roku 2015:

✓ Spadek CPA w searchu o 29%
✓ Wzrost liczby transakcji o 54%
✓ Zwiększenie CR o 125%
✓ Dotarcie do 184 427 osób nie znających wcześniej projektu

Bardzo dobrze sprawdziło się kierowanie Customer Match, które osiągało CR wyższe nawet o 
1000% w porównaniu do nowych użytkowników. Kampania w wyszukiwarce okazała się 
najskuteczniejszym i najtańszym kanałem konwersji. 

Łącznie search był źródłem aż 90% wszystkich konwersji bezpośrednich z AdWords. 

W związku z tym, że na frazę brandową pojawiała się konkurencja, zadbaliśmy o najwyższą 
widoczność reklam. Specyfika konta grantowego (ograniczenie stawki do 2 USD dziennie) nie pozwoliła 
nam na zwiększenie stawek, postawiliśmy więc głównie na ETA (rozszerzone reklamy), a także na 
wszystkie rozszerzenia reklam możliwe przy tym projekcie: sitelinki, rozszerzenia objaśnień, rozszerzenia 
informacji w witrynie oraz precyzyjne wykluczenia fraz. 

Oprócz dedykowanych komunikatów do różnych odbiorców, zastosowaliśmy również różne 
reklamy do konkretnych celów i w różnym okresie kampanii.
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Performics
Dla: Undofen

KLIENT

Kampania była realizowana w ramach działań dla marki 
Undofen – producenta dostępnych bez recepty preparatów na 
kurzajki i grzybicę stóp, czyli dolegliwości uważane powszechnie za 
wstydliwe. 

GRUPA DOCELOWA

Problem infekcji grzybicznych dotyczy 25% populacji. Główną grupą docelową były aktywne 
fizycznie osoby, które posiadały rodziny i dzieci. Osoby, które borykają się z tego typu dolegliwościami 
często próbują ukrywać je przed innymi, ponieważ uważają je za wstydliwe.  

9

KAMPANIA

Performics Poland Undofen Cross Channel & Cross Device Campaign
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Integracja mediów i komunikacji

Ze strategicznego punktu widzenia, integracja opierała się na zaplanowaniu kampanii 
telewizyjnej i kampanii OLV zgodnie z trendami zaobserwowanymi na bazie danych pochodzących z 
Google Trends oraz ich synchronizacji z kampanią SEM/ SEO. Kampania search odpowiada na 
potrzeby użytkowników, podczas gdy media masowe prowadzą do wzrostu ruchu na stronie.  

Integracja urządzeń

Identyfikacja grup słów kluczowych, które były wyszukiwane częściej z urządzeń mobilnych i 
wykorzystanie tej informacji podczas określania stawek była podstawą synchronizacji działań 
pomiędzy urządzeniami. 

Integracja słów kluczowych

Integracja w tym zakresie opierała się na zastosowaniu wyrażeń występujących w kampanii 
telewizyjnej także w kampanii SEM. Miało to na celu pokrycie zapytań generowanych przez reklamę 
telewizyjną. 

Głównym wyzwaniem kampanii było osiągnięcie spójności komunikacji w ramach kampanii 
telewizyjnej oraz reklamach w wyszukiwarce. Za cel postawiliśmy sobie także wyróżnienie się na tle 
konkurencji w taki sposób, aby dla użytkowników było całkowicie jasne, że reklama Google AdWords 
odnosi się do tego samego produktu, którego dotyczyła reklama telewizyjna. 
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Integracja mediów i komunikacji

W reklamie telewizyjnej dotyczącej kurzajek, zastosowane zostały następujące komunikaty: 
„najszybsza metoda” „ulga w 10-14 dni”. Podobne sformułowania zostały wykorzystane w kampanii 
search. 

W kampanii telewizyjnej komunikacja dotycząca infekcji grzybicznych zawierała 
sformułowania takie jak: “efekty nawet po 7 dniach”, “siła potrójnego działania”. Podobne wyrażenia 
zostały zastosowane w reklamach w wyszukiwarce. Jako rozszerzenie objaśnień zastosowaliśmy 
wyrażenie “zawiera terbinafinę” – była to najważniejsza cecha produktu komunikowana w reklamach 
telewizyjnych. 

Wszystkie reklamy w wyszukiwarce zostały dostosowane do urządzeń mobilnych. 

Integracja urządzeń

W celu maksymalizacji udziału w wyświetleniach i wykorzystania potencjału ruchu 
pochodzącego z urządzeń mobilnych, podczas trwania kampanii telewizyjnej, zmodyfikowaliśmy 
stawki CPC i zastosowaliśmy mobilne formaty reklam. 

Integracja słów kluczowych

Przykładowo, reklama telewizyjna dotycząca kurzajek opierała się na rozmowie pomiędzy 
matką a synem. Z dialogu wyodrębniliśmy kilka wyrażeń kluczowych: „kurzajki na dłoni”, „krioterapia 
dermatologiczna” itp., a następnie włączyliśmy je do kampanii SEM.  

REALIZACJA
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CZAS EMISJI

W początkowym etapie trwania kampanii, skupiliśmy się na wzroście widoczności serwisu w 
wynikach organicznych poprzez wzbogacenie contentu na stronie oraz kampanię link building.

Według danych pochodzących z Google Trends, okres od 14. do 37. tygodnia roku 2014 to 
sezon, w którym nastąpił wzrost wyszukiwań związanych z infekcjami grzybicznymi. Okres, w którym 
użytkownicy Google w najczęściej wyszukiwali hasła związane z kurzajkami przypadał między 15. a 38. 
tygodniem. Z tego powodu, kampania telewizyjna w 2015 roku została zaplanowana właśnie w tych 
okresach.  

Kampania Google AdWords rozpoczęła się na tydzień przed startem kampanii telewizyjnej. 
Pozwoliło to na ustawienie i dopasowanie struktury słów kluczowych, co było konieczne aby w 
kolejnych etapach w pełni wykorzystać potencjał wyszukiwań powstały w wyniku wzrostu 
zainteresowania użytkowników tematem po kontakcie z kampanią telewizyjną.   

Kampania OLV rozpoczęła się w 22. tygodniu 2015 roku, a wchodzące w nią treści video zostały 
oparte o wnioski płynące z analizy wyszukiwań.  

CELE

Celem kampanii był wzrost świadomości marki Undofen, produkującej środki na grzybicę stóp i 
kurzajki. Założenia obejmowały także plan wykorzystania ruchu generowanego pośrednio przez 
kampanię telewizyjną i kampanię OLV oraz jak najpełniejsze wykorzystanie pochodzącego z tych źródeł 
potencjału. 
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EFEKTY

Integracja mediów

A. Modyfikacja stawek podczas trwania kampanii telewizyjnej pozwoliła pokryć wzrost zapytań 
kierowanych przez użytkowników do wyszukiwarki Google. Przed kampanią telewizyjną, 
liczba wyświetleń reklam w SEM oscylowała wokół 2000 tygodniowo. 

Poniższy wykres pokazuje wpływ telewizji na popularność fraz kluczowych oraz spójność kampanii 
search (SEM + SEO) z kampanią telewizyjną.

W czasie trwania kampanii telewizyjnej liczba ta zwiększyła się o 400%. W celu wykorzystania 
wzmożonego zainteresowania tematem wynikającego z kampanii telewizyjnej, konieczne było 
utrzymanie udziału w wyświetleniach na wysokim poziomie – powyżej 80%.  
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B. Integracja kampanii OLV I kampanii telewizyjnej

Poniższy wykres przedstawia przebieg kampanii YT w zestawieniu z przebiegiem kampanii 
telewizyjnej i pokazuje bardzo silną korelację między nimi.

Integracja komunikacji

Przed rozpoczęciem kampanii TV dotyczącej kurzajek, CTR dla reklam w wyszukiwarce wynosił 
4.09%. Natomiast w czasie trwania kampanii współczynnik ten wynosił 5.79%, co oznacza wzrost o 
41.55%. W większości za ten wzrost odpowiadały reklamy, które były spójne ze spotami telewizyjnymi. 
Dowodzi to, jak ważna jest integracja komunikacja we wszystkich mediach. 

Integracja słów kluczowych

Liczba wyświetleń dla frazy “kurzajki na 
dłoni” wzrosła o 195% (od 200 do 591 
wyświetleń tygodniowo), a dla frazy 
“dermatologiczna krioterapia” – o 280% (od 21 
do 80 wyświetleń miesięcznie). Pokazuje to, 
jak ważne jest włączenie słów kluczowych 
występujących w reklamie telewizyjnej do 
kampanii w wyszukiwarce. 

Integracja urządzeń

W wyniku 
zastosowania 

modyfikatora stawek 
mobilnych +30%, 

40% ruchu 
pochodziło z urządzeń 

mobilnych. 
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Poniższy wykres prezentuje godzinowy rozkład wyników kampanii telewizyjnej oraz 
ich wpływ na ilość wyświetleń na poszczególnych urządzeniach. 

Dzięki odpowiednim ustawieniom kampanii i właściwej strategii optymalizacyjnej, byliśmy 
w stanie wykorzystać wzrost wyszukiwań powiązanych z tematyką, który wynikał z działania 
innych mediów. 

Odnotowaliśmy istotny wzrost ruchu pochodzącego z urządzeń mobilnych. Wzrost ruchu z 
urządzeń mobilnych wynosił 158%, podczas gdy w przypadku desktopów było to 33%.

Zamieszczony powyżej wykres pokazuje relację pomiędzy ruchem pochodzących z 
urządzeń mobilnych oraz desktopów. 

Wskazuje on, że wzrost wyświetleń na urządzeniach mobilnych jest znacznie większy i 
szybszy niż w przypadku desktopów. Można także zaobserwować, że potencjał generowany przez 
trwającą kampanię w innych mediach został wykorzystany.  
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(Intro) https://www.youtube.com/watch?v=ZgubKiaEtJ0

(Grzybica) https://www.youtube.com/watch?v=ZpNTY4029xo

(Grzybica Paznokci) https://www.youtube.com/watch?v=2c_sBRpvD7k

(Kurzajki) https://www.youtube.com/watch?v=-Igzk3HZHmA

Strona klienta: http://undofen.pl/ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=iSy_1aBzNO8 

PODSUMOWANIE

Główną cechą kampanii była dokładnie zaplanowana integracja pomiędzy urządzeniami, a 
także kanałami, w których prowadzone były działania.

Rzadko zdarza się, żeby planowanie kampanii search, OLV i off-line było zintegrowane na 
poziomie pozwalającym na pełne wykorzystanie synergii płynącej z jednoczesnego wykorzystania 
wielu kanałów. Dzieje się tak najczęściej z powodu problemów komunikacyjnych. 

Podczas realizacji opisywanej kampanii, jasno postawione cele pozwoliły nam w pełni 
zintegrować działania. Zaowocowało to imponującymi wynikami w odniesieniu do ruchu, a także relacji 
pomiędzy wyświetleniami reklam na urządzeniach mobilnych i desktopach. 
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