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Szanowni Państwo!
Kiedy dwa lata temu postanowiliśmy 
podsumować przebieg konkursu MIXX w formie 
wydawnictwa z nominowanymi i nagrodzonymi 
kampaniami, mieliśmy nadzieję, że przyjmiecie 
Państwo ciepło ten pomysł. Dzisiaj przekazujemy 
w Wasze ręce trzecią edycję naszego casebooka 
– publikację już dojrzałą, a jednak wciąż mającą 
inspirować, zaskakiwać śmiałymi pomysłami 
i realizacjami, a także edukować i promować 
najlepsze kampanie digitalowe poprzedniego 
roku. Jak mantrę można powtarzać jedno 
sformułowanie – świat cyfrowy to niemal 
nieskończone możliwości dla śmiałych pomysłów 
i nigdzie wyraźniej niż w konkursie MIXX 
nie można dostrzec tego idealnego miksu 
kreatywności, efektywności oraz przemyślanej 
i dobrze wdrożonej strategii. 

Każdego roku zauważamy, że coraz trudniej 
mówić o digitalu jako o wyodrębnionym kanale 
komunikacji. Ogromna większość zgłoszonych 
realizacji stanowiła element większej całości, 
a działania online często były uwieńczeniem 
wszystkich elementów marketingu mix. Tym 
trudniejsza jest praca jurorów w kolejnych 

edycjach – jak  bowiem oceniać jedynie cyfrowe 
elementy kampanii. Dzisiaj, ale też z pewnością 
w kolejnych latach, każda nominacja i nagroda 
to tak naprawdę gruntowna analiza całości 
działań marketingowych podejmowanych przez 
poszczególne marki. 

Podobnie jak w poprzednich latach, kampanie 
nagrodzone złotem stanowiły absolutną elitę 
wśród zgłoszeń, a realizacje z najwyższego stopnia 
podium śmiało można nazwać wybitnymi. 
Pamiętajmy jednak, że również srebro, brąz, czy 
wyróżnienie w konkursie MIXX, w którym grono 
jurorów to najlepsi eksperci na rynku, oceniający 
według niezwykle wymagających reguł, to 
ogromna nagroda – niełatwo jest zdobyć uznanie 
w oczach zarówno konkurentów, jak i klientów.

Thomas Edison powiedział: „Żeby mieć naprawdę 
dobry pomysł, trzeba mieć wiele pomysłów”. 
Potraktujcie Państwo tę publikację jako zbiór wielu 
fantastycznych konceptów. Inspirujcie się i nie 
bójcie się podejmować ryzyka i eksperymentować. 
Życzymy Wam i sobie, żeby Wasze kampanie 
znalazły się w naszym casebooku już za rok!

Włodzimierz Schmidt
Prezes Zarządu IAB Polska

Robert Wielgo
Członek Zarządu IAB Polska
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Drodzy Czytelnicy!
MIXX Awards to konkurs nagradzający najlepsze 
projekty realizowane z udziałem digital marketingu. 
To jednocześnie jedyne na rynku wydarzenie, które 
wywodzi się z branży interaktywnej i o którym 
można powiedzieć, że jest „digital native”. Konkurs 
jest inspiracją na przyszłość i promocją najlepszych 
kampanii, jakie były realizowane od kwietnia 2017 
do lipca 2018 roku. 

W tej edycji konkursu zależało nam na 
premiowaniu projektów odważnych, które 
wyłamują się z przyjętych kanonów, a także takich, 
które będą inspiracją dla następnych kreacji. 
Silną stronę wielu zgłoszeń stanowiły opisy 
wyników, choć nie zawsze były one precyzyjne. 
Cieszy to, że w porównaniu z poprzednimi 
edycjami maleje proporcja zgłoszeń pobieżnie 
traktujących rezultaty. Za to widać rosnącą liczbę 
solidnych realizacji pokazujących doświadczenia 
użytkowników. Największą popularnością 
cieszyły się zgłoszenia kampanii opartych na 
współpracy z influencerami. Znacząco rośnie 
popularność projektów z obszaru mobile 
experience i data driven & precision marketingu. 
Mnie szczególnie przekonują te projekty, które 

umiejętnie łączą użyteczność z budowaniem 
wartości emocjonalnych wokół marki. Elementy 
transakcyjne jak cena czy rabat są bowiem 
najprostsze do zakomunikowania, ale także 
i do skopiowania. Tym, co może stać się trwałą 
przewagą rynkową, jest relacja z użytkownikami 
zbudowana na wartościach wykraczających poza 
pozornie racjonalne argumenty.

Cieszy mnie, że coraz istotniejsze staje się 
zrozumienie i współdziałanie poszczególnych 
kanałów komunikacyjnych oddziałujących 
na doświadczenia konsumentów. O tym, że 
zapewnienie odpowiedniego doświadczenia 
jest kluczem do wygrania bitwy o serca 
i umysły klientów, wiadomo już od dawna. 
Ważne zaś jest to, aby online i offline oraz 
narzędzia komunikacyjne i kanały sprzedaży 
przenikały się oraz wspomagały, dzięki 
czemu możliwe jest osiąganie najlepszych 
efektów. Wyzwaniem dla branży jest 
sposób budowania rozwiązań na ścieżce 
użytkownika, które optymalizują efekt 
zarówno z perspektywy zaangażowanych 
zasobów, jak i zadowolenia klienta. 

Paweł Patkowski  
Przewodniczący Jury
Dyrektor Marki i Komunikacji Marketingowej,
Orange Polska
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VideoLab

Zobacz nasze projekty wideo
z Europy, Azji i Afryki

videolab.ringieraxelspringer.pl

Obraz łączy
nas wszystkich

wideo

videó

видео

https://videolab.ringieraxelspringer.pl/
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Angażujące społeczność i zachęcające 
do dyskusji działania w mediach 
społecznościowych, które przynoszą 
określone korzyści dla marki. 
Doceniamy projekty wywołujące emocje 
i podejmujące tematy skłaniające ludzi 
do aktywnej interakcji z marką. Zasięg 
tych działań nie ogranicza się do zasięgu 
płatnego.



Best Use  
of Social 
Media
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ODRODZENIE  
Leonarda

Klient: EC1 Łódź Miasto Kultury
Produkt: Wystawa wynalazków Leonarda Da Vinci
Zgłaszający: MOSQI.TO
Zespół kreatywny: Adam Rżanek, Agata Kość, Anna Tarkowska, 
Tomasz Soluch, Magda Zielińska, Magdalena Szmidt

Kontekst rynkowy
Każda wystawa .TO „produkt 
efemeryda” – nie ma swojej 
historii w danym otoczeniu. Jeśli 
myśleć o niej w kategorii marki, 
.TO jak wprowadzenie nowego 
produktu na rynek.

Wyzwania i cele
Wyzwania:
•  brak materiałów marketingowych, 

nie licząc 5 zdjęć z francuskiej 
wystawy,

•  cena biletu sięgająca 49 zł w week-
end (w Łodzi to drogo),

•  budżet – 80 000 tys. na 7 miesięcy 
obecności w mediach.

Cel sprzedażowy: minimum  
50 000 biletów na nieznaną  
wystawę w łódzkim EC1. 
Grupa docelowa zgodna z założenia-
mi klienta: wszyscy Polacy.

Strategia
Precyzja w działaniu: 
ograniczenie kampanii terytorialnie:
Łódź + okolice oraz Warszawa. 

Komunikację adresowaliśmy do 3 grup:
• nauczyciele,
• rodziny z dziećmi,
• millenialsi.
Odrodziliśmy Leonarda, 
który mówił do ludzi językiem 
wzbudzającym zainteresowanie 
i sympatię. 

Kreacja
180 formatów reklamowych stworzy-
liśmy w oparciu o charakterystyczny 
key visual. Naszym największym 
sprzymierzeńcem był sam Leonardo 
– „odrodzony” na potrzeby kampanii. 
.TO właśnie on był wszędobylskim 
ambasadorem i kuratorem wystawy. 
Nie odpuszczał żadnej sposobności 
do zagadania, był wszędzie – zagady-
wał Centrum Nauki Kopernik, profil 
Łodzi itp. W pewnym sensie żerował 
na informacjach i prowadził „swoją 
własną kampanię komentarzową”. 
Dużą rolę w kampanii odegrały 
earned media tj.: strona wydarzenia, 
fanpage Leonarda, Instagram oraz 
Tinder, gdzie Leonardo był obecny 
i bardzo „wygadany”.

Innowacje
Ta kampania była doniosłym  
krokiem w marketingu muzealnym :)

Media mix
90% budżetu zostało przeznaczone  
na działania digital. 

Rezultaty
•  72 000 sprzedanych biletów,
•  1,2 zł – średni koszt sprzedaży  

biletu on-line,
•  2 561 818 unikalnych  

użytkowników dowiedziało się 
o kampanii.

Czas trwania kampanii 
Listopad 2017 – maj 2018

Budżet kampanii 
75 000 – 100 000 zł

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, 
opisaliśmy case bardzo dokładnie 
w kategorii Digital Driven.

Best Use of Social Media
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AXE  
– What’s your magic?

Klient: Unilever
Produkt: AXE
Zgłaszający: Mindshare Polska
Współzgłaszający: DDB & Tribal
Zespół kreatywny: Anna Dobrowolska, Katarzyna Tulej, 
Jakub Skitek, Michał Duliński

Kontekst rynkowy
AXE na tle konkurencji nie wybijało 
się ze swoją komunikacją. Od wielu 
lat opieraliśmy się na definiowaniu 
atrakcyjności poprzez świetny wygląd 
i popularność wśród kobiet, którą 
gwarantowało użycie dezodorantu  
– to samo robili inni. Taka komunikacja 
z czasem zaczęła odstawać od 
rzeczywistości – wyniki sprzedażowe 
osiągnęły pewien pułap i nie chciały 
drgnąć (Market Share – 5,2% w 2015 
roku), a konsument postrzegał AXE jako 
markę dla przysłowiowego Seby  
z Pragi lub Stifler z „American Pie”. 

Postanowiliśmy całkowicie 
odmienić nasz wizerunek. Od 2016 

roku osią komunikacji stało się nowe 
brand idea: „Find Your Magic”, które 
miało przekonywać chłopaków, że 
każdy ma w sobie to coś, co stanowi 
o jego atrakcyjności, a AXE jedynie 
pomoże to podkreślić. Wpisując się 
w trendy, mówiliśmy, że nie musi 
to być świetny wygląd czy sylwetka 
wypracowana na siłowni, a np. 
nietypowa „zajawka”. 

Wyzwania i cele
Z nową komunikacją chcieliśmy 
docierać do mężczyzn w wieku 17-35 
lat, którzy znaleźli swoją magię i chcą ją 
pokazać światu oraz do takich, którzy 

doceniają autentyczny kontent, dzięki 
któremu będą mogli zauważyć, że też 
mają to „coś” swojego. Ta grupa to 
adblockowcy (w 2016 r. wg IR Center 
odsetek użytkowników adblocka 
w grupie wiekowej 15-24 wynosił 36%, 
a w grupie 25-34 – 26%) i niezwykle 
trudno ich złapać, a jeszcze trudniej 
zatrzymać. Nie kupują „ściemy” i nie 
tolerują marek, które silą się na bycie 
cool, zupełnie nie rozumiejąc ich świata. 
Uważnie budują swój wizerunek w sieci, 
dlatego rzadko lajkują, komentują, a tym 
bardziej udostępniają treści. Zadaniem 
było stworzenie atrakcyjnego contentu, 
który uwiarygodni nasz przekaz. 
W związku z tym miarą sukcesu miały 
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być interakcje KPI: 16 tys., a także 
wyświetlenia organiczne materiałów KPI: 
400 tys. i zmiana postrzegania marki na 
atrybutach modern/up to date KPI:  
+ 2pkt w każdym z segmentów 
wiekowych: M 16-24 oraz M 25-35.

Strategia
Młodzi mężczyźni cenią tylko 
autentyczne marki, które mówią za 
pośrednictwem ludzi takich, jak oni. 
Musieliśmy pokazać, że AXE nie 
ściemnia z ideą „Find Your Magic” 
i naprawdę wspiera chłopaków z pasją. 
Do tej kampanii zainspirowali nas 
ludzie. Oglądali nasze wideo, gdzie 
w kontrze do tradycyjnej narracji 
promującej wyidealizowany wzór 
męskości, przekonywaliśmy, że każdy 
ma w sobie coś atrakcyjnego. Pisali, 
by stworzyć filmy o ich „zajawkach”, 
stąd nasza akcja. Ogłosiliśmy konkurs, 
a do udziału zachęcał Sokół, który 
był wyróżnikiem wcześniejszej 
komunikacji. 

Na podstawie zgłoszeń nagraliśmy 
3 materiały, pokazujące, że to pasja 
jest sexy. Czy bohaterowie filmów 
wyglądają jak modele z okładki? Nie, 
a stali się twarzami naszej kampanii. 
Pokazaliśmy, że faceci mogą być 
atrakcyjni nie tylko wtedy, gdy mają 
powyżej 180 cm wzrostu i „sześciopak” 
na brzuchu, ale gdy mają pasję, która 
ich nakręca. 

Aby zbudować spójne story w ich 
głowach, wykorzystaliśmy głos Sokoła, 
a także potencjał remarketingu, czyli 
możliwość docierania z nowym 
komunikatem do osób, które już 
widziały poprzednie wideo (teaser 
promujący akcje oraz reveal w postaci 

filmów emitowany w tych samych 
miejscach). Jednocześnie korzystaliśmy 
z możliwości precyzyjnego 
targetowania, dostosowując grupy 
odbiorców do tematyki filmów – 
opieraliśmy się nie tylko na danych 
demograficznych, ale i behawioralnych 
(budowaliśmy grupę docelową na bazie 
zainteresowań adekwatnych do tematu 
danego wideo), a także możliwości 
optymalizacji wsparcia w czasie 
niemal rzeczywistym (na bieżąco 
weryfikowaliśmy wyniki kampanii 
i przesuwaliśmy budżet na rozwiązania 
osiągające lepsze wyniki – wyższy 
współczynnik obejrzeń, dłuższy czas 
oglądania wideo). 

Kreacja 
Aby być spójnym z dotychczasową 
komunikacją, zdecydowaliśmy się 
na krótkie filmy, które jednocześnie 
są najchętniej konsumowaną treścią 
przez nasz target. Pierwszy z serii 
dotyczył Sokoła, który w kolejnych 
materiałach wystąpił w roli narratora. 
Pozostałymi bohaterami zostali: 
Konrad i Maciek –  złożyli najszybszy 
samochód dwusilnikowy na świecie, 
Krzysiek – Mistrz Polski w trikach na 
fingerboardzie, Bracia Siekaj – zajmują 
się wyczynową jazdą na quadach.

Zrezygnowaliśmy z lokowania 
produktu czy nachalnego brandingu, 
uwzględniliśmy jednak best 
practice w tworzeniu treści wideo. 
Umieściliśmy nasze logo w pierwszych 
sekundach każdej kreacji, tak by 
w przypadku  pominięcia reklamy nie 
mieć straconych emisji, dodaliśmy 
też napisy, by dotrzeć do osób 
oglądających bez dźwięku.  

Postawiliśmy na jakość produkcji i tym 
zatrzymywaliśmy naszych konsumentów. 

Media mix
Kampanię w 100% wspieraliśmy 
w digitalu, jednak wiedząc o użytkowaniu 
adblock’ów w naszej grupie docelowej, 
wybraliśmy kanały trudne do 
zablokowania. Mając doświadczenia 
z poprzednich kampanii, wiedzieliśmy, 
że YouTube jest najlepszym miejscem 
do promocji dłuższych treści, Facebook 
i Instagram umożliwiły nam precyzyjne 
targetowanie  treści (94% budżetu), 
a Spotify (6%) dał nam możliwość 
budowania konotacji z Sokołem, ale 
także zastosowania cenionego  przez 
millenialsów mechanizmu, czyli reklamy 
z nagrodą.

Rezultaty
W trakcie trwania kampanii materiały 
wyświetlono aż 13 mln razy. Stworzony 
przez nas content rozniósł się wiralowo 
w social mediach. Na Facebooku 
organicznie wygenerowaliśmy ponad  
1,2 mln wyświetleń (średnio nie 
osiągaliśmy więcej niż 20 tys.  
wyświetleń). Faceci nie tylko je oglądali 
(wysoki współczynnik obejrzeń na 
YouTube 38% vs benchmark 32% 
w kategorii pielęgnacja ciała), ale też 
lajkowali, komentowali i udostępniali 
(33 tys. interakcji – 206% realizacji 
KPI). Ponadto zanotowaliśmy wzrost 
wskaźnika modern/up to date wśród 
naszej grupy docelowej (M 16-24  
+ 3pkt, M 25-34 + 8pkt).

Mimo nienachalnego brandingu 
zbudowaliśmy świadomość marki  
– 67% wzrost na AdRecall  
– dwukrotnie więcej niż średni wynik 
w kategorii (33%). 

Podsumowanie
Słuchanie swojej grupy docelowej 
oraz odpowiadanie na jej potrzeby 
przynosi wymierne rezultaty. Ludzie 
doceniają marki, które są blisko 
swoich konsumentów i są autentyczne 
w swoim przekazie. 

Czas trwania kampanii 
5.06-17.12.2017

21

brąz

https://www.youtube.com/watch?v=ZW_u1nolZs0


Opowieść podręcznej  
– „Na początku było słowo”

Klient: Showmax
Produkt: sVOD
Zgłaszający: Digital Kingdom
Współzgłaszający: Flywheel PR
Zespół kreatywny: Joanna Gerlee, Kaja Adamczewska,  
Magda Marzec, Karina Dudzińska, Ewa Gruczek-Rozwadowska 

Kontekst rynkowy
Rynek VOD w Polsce cechuje duża dyna-
mika i konkurencyjność, która na prze-
strzeni ostatniego roku zaostrzyła się jeszcze 
bardziej ze względu na launch kolejnych 
rozpoznawalnych marek z mocną ofertą.

Serial „Opowieść podręcznej” to flagowa 
pozycja w bibliotece Showmax, drugi se-
zon dostępny był wyłącznie na platformie, 
w cotygodniowym cyklu premier kolej-
nych odcinków, co stanowiło dodatkowe 
wyzwanie komunikacyjne. 

Wyzwania i cele
Utrzymanie zainteresowania użytkow-
ników możliwe jest wyłącznie poprzez 

dokładne zrozumienie potrzeb polskiego 
widza oraz reagowanie na wciąż wzra-
stające wymagania względem wybrane-
go usługodawcy. Kluczowa jest również 
dbałość o przywiązanie do marki, które 
kształtuje się poprzez docieranie do 
widza na poziomie emocjonalnym.

Pozycja Showmax odznacza się na 
tle konkurencji licznymi inwestycja-
mi w lokalne produkcje. Stanowi to 
znaczącą część strategii marki, reali-
zowanej konsekwentnie od samego 
początku. Zajęcie silnej pozycji wśród 
dostawców polskich treści zapewnia 
firmie wymierne efekty i pozwala zająć 
w świadomości odbiorcy miejsce lokal-
nej, silnej marki. 

Odbiorcami Showmaxa są zarówno 
kobiety i mężczyźni głównie w wieku 25-
35 lat z dużych i średnich miast. Przewagę 
stanowią widzowie świadomi, zoriento-
wani w sytuacji politycznej i społecznej 
w kraju, ale przede wszystkim aktywni 
użytkownicy mediów społecznościowych.

Pragnąc przemówić do widzów 
językiem ich przekonań oraz wykorzy-
stać konkurencyjną przewagę lokalnego 
ugruntowania marki, postanowiliśmy 
połączyć działania promocyjne jednej 
z najważniejszych premier roku z celem 
społecznym. Przy okazji premiery 
drugiego sezonu serialu „Opowieść 
podręcznej” przeprowadziliśmy cykl 
akcji mających na celu zachęcenie do 
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podjęcia ważnego społecznie tematu  
– sytuacji kobiet w Polsce. 

Cele kampanii:
Cel 1. Wygenerowanie buzzu w me-

diach wokół kluczowej premiery w bi-
bliotece Showmax – 2. sezonu serialu 
„Opowieść podręcznej” dostępnego 
wyłącznie na platformie Showmax.

Cel 2. Budowa organicznego zaanga-
żowania w social media – bez wsparcia 
reklamowego (płatnej promocji).

Cel 3. Wzmocnienie świadomości 
i znaczenia marki Showmax w grupie 
docelowej.

Strategia
Punktem wyjścia dla kampanii była 
premiera drugiego sezonu „Opowieści 
podręcznej” – serialu, który na całym 
świecie traktowany jest jako ostrzeże-
nie przed tym, jak może zmienić się 
rzeczywistość, jeśli poprzez ignorowanie 
niepokojących sygnałów pozwolimy na 
rozwijanie się nienawiści wobec kobiet. 
Zdecydowaliśmy się wypromować serial 
poprzez umieszczenie go w aktualnej 
sytuacji społeczno-politycznej w Pol-
sce. Poprzez odnalezienie punktów 
wspólnych dla serialowej rzeczywisto-
ści i naszej codzienności pragnęliśmy 
zwiększyć świadomość na temat sytuacji 
kobiet oraz zaznaczyć, że przemoc i nie-
nawiść widoczna na naszych ulicach tak 
naprawdę zawsze zaczyna się od słów.

Do projektu zaangażowaliśmy wpły-
wowe, znane w polskim show-biznesie 
kobiety. Z ich udziałem nagraliśmy 
wiralowe wideo, w którym każda 
z nich przed kamerami konfrontuje się 
z wyjątkowo brutalnymi komentarzami 
internautów na swój temat. W ten spo-
sób udało nam się pokazać, że nawet 
tak silne kobiety jak one, pomimo 
swoich kompetencji i wysokich kwali-
fikacji, doświadczają silnej przemocy 
werbalnej w sieci. Chcieliśmy przez to 
podkreślić konieczność przeciwsta-
wienia się wirtualnej nienawiści wobec 
kobiet, ponieważ ignorowanie jej może 
doprowadzić do jej dalszego rozwoju 
i w efekcie przyjęcia fizycznej formy, 
która (jeszcze) jest tylko dystopijną 
serialową fikcją. 

Postawiliśmy na zaangażowanie 
społeczne, dlatego do współpracy 
przy kampanii zaprosiliśmy fundację 
Centrum Praw Kobiet, której dofi-

nansowanie ze strony państwa zostało 
ograniczone. Wszystkie trzy bohaterki 
wideo nawołują do działania poprzez 
udostępnienie filmu. Każde udostępnie-
nie klipu w mediach społecznościowych 
powiększało pulę pieniędzy przekazy-
waną przez Showmax na rzecz fundacji.

Aby wzmocnić przekaz kampanii, 
zaplanowaliśmy ją w dwóch odsłonach 
– stricte digitalowej oraz finału łączące-
go świat serialu z przestrzenią miejską. 

Kreacja
Wiralowe wideo z udziałem Mał-
gorzaty Rozenek-Majdan, Weroniki 
Rosati i Hanny Lis zostało stworzone 
w surowej stylistyce podkreślającej 
powagę sytuacji. Odwróciliśmy znany 
z amerykańskich late night shows 
format „celebrities read mean tweets”. 
Pokazując problem społeczny, bez 
wygłupów, kpiny i śmiechu z off ’u. 
Mowa nienawiści dotyka wszystkich, 
przede wszystkim kobiety. Oceniane 
na każdym kroku, stereotypowo poni-
żane: piękna kobieta osiągająca sukces 
zawodowy – na pewno się puszcza. 
Kochająca mama odkładająca na jakiś 
czas swoje plany zawodowe – leniwa 
idiotka... Przykładów tak obrzy-
dliwych i krzywdzących opinii są 
w internecie tysiące. W naszym wideo 
podkreśliliśmy, że to nie powód do 
żartów. Musimy reagować stanowczo 
zanim obudzimy się w dystopijnym 
świecie na wzór serialowego Gileadu, 
w końcu każdy totalitaryzm zaczynał 
się niewinnie – od słów. 

Jako finał aktywacji zaplanowaliśmy 
połączenie świata on- i offline. Kobiety 
przebrane za podręczne przemasze-
rowały przed Pałacem Prezydenckim 
i Sejmem, gdzie wcześniej odbywały 
się prawdziwe protesty. W ten sposób 
pokazaliśmy jak niedaleko od polskiej 
rzeczywistości jest fikcyjna historia 
serialu. Relacja fotograficzna z wy-
darzenia była szeroko komentowana 
w mediach interaktywnych.  

Media mix
Działania były prowadzone w 100% 
organicznie w oparciu o media własne 
Showmax (Facebook / Instagram) bez 
kampanii social paid oraz bezpłatnego 
działania PR, e-PR.  

Ważną rolę mediową w projekcie 
stanowiły kanały social media influen-
cerek – celebrytek, które zgodziły się 
na udział w projekcie za symboliczne 
honoraria z uwagi na społeczny aspekt 
projektu. Celebrytki były pierwszymi 
osobami, które udostępniły umiesz-
czone na fanpage’u Showmax wideo, 
rozpoczynając efekt kuli śniegowej, 
który w ciągu 3 dni od publikacji 
przekroczył 11 tys. udostępnień wideo 
i wygenerował dotarcie do blisko 2 mln 
użytkowników. 

Celowy brak wsparcia kampanijne-
go był spowodowany świadomością, 
że w erze adblocka i nachalnych 
sprzedażowych komunikatów rekla-
mowych projekt o tak silnym ładunku 
emocjonalnym musi obronić się sam 
– organicznie. Mieliśmy świadomość, 
że jeśli po umieszczeniu materiału 
na kanałach influencerek użytkow-
nicy social media nie zaangażują się 
w projekt, nie będą o nim dyskutować 
i udostępniać go na swoich profilach 
społecznościowych, to najlepiej kupio-
ne media nie przełożą się na realizację 
zakładanych celów.

Rezultaty 
1)  Wygenerowanie buzzu wokół serialu 

„Opowieść podręcznej” w mediach 
interaktywnych i tradycyjnych 
o ekwiwalencie reklamowym (AVE) 
288 tys. zł. 

2)  Organiczne zaangażowania w social 
media przekroczyło zakładane KPI 
generując:

a)  4 280 000 – zasięg organiczny 
(Facebook insights),

b)  600 tys. + wyświetleń wideo 
(Facebook insights),

c)  wzrost interactivity index w trakcie 
kampanii do poziomu 54 tys. 
(Sotrender). 

3)  Wzmocnienie świadomości 
i relevance marki Showmax w grupie 
docelowej.

Wskaźnik PTAT (people talk about) 
wynosił 13 908 i przewyższał o ponad 
100% drugiego pod względem relevan-
ce konkurenta  – Netflix. Oznacza 
to, że Showmax w trakcie kampanii 
był niekwestionowanym liderem 
pod względem liczby toczących się 
w mediach społecznościowych dyskusji 
i wzmianek o marce. 
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Szef Internetów OLX
Klient: OLX
Produkt: Serwis olx.pl
Zgłaszający: 23HEROES
Współzgłaszający: F25
Zespół kreatywny: Tomasz Łapa, Paweł Gogler, Łukasz Pacanowski, 
Łukasz Fabiś, Bogusław Piotrowski, Karol Moch, Marcin Dworucha,  
Anna Prętka, Katarzyna Radziszewskaja & Marcin Sienkowski 

Kontekst rynkowy
Kampanie o bezpiecznych zakupach 
online można policzyć na palcach jednej 
ręki. Tymczasem jest to temat, który do-
tyka codziennie wielu kupujących online. 
Z uwagi na specyfikę działania serwisu 
OLX, ten problem szczególnie istotny jest 
właśnie dla tej marki. Dlatego postanowi-
liśmy coś z tym zrobić…

Wyzwania i cele
„Houston, mamy problem” – tak w skrócie 
dałoby się streścić brief, jaki przygotował 
klient. Z czym dokładnie? Z bezpieczeń-

stwem. Wielu użytkowników daje się nabie-
rać podrabianym sprzedawcom – wysyłają 
pieniądze w ciemno, dają sobą manipulo-
wać, padają ofiarą wyłudzania danych czy 
ofert, które nie są prawdziwe. Mamy z tym 
problem – napisał klient, ale chcemy o tym 
powiedzieć głośno. Nie chcemy chować 
głowy w piasek, chcemy – jako marka 
– opowiedzieć o tym, jakiego rodzaju 
problemy na OLX-ie mogą napotkać nasi 
użytkownicy. Zależy nam na tym, by o tych 
problemach opowiedzieć bardzo dokład-
nie, poddać je analizie i wyraźnie przed 
nimi ostrzec naszych klientów – dodano 
w briefie. Jak? OLX nie jest marką sztywną, 

jesteśmy dla wszystkich. Nie chcemy robić 
kampanii stricte społecznej, poważnej, bo 
choć temat z powagą ma wiele wspólne-
go, chcemy uczyć, bawiąc i bawić, ucząc. 
Forma nie została narzucona. Media: wideo 
na kanałach social mediowych marki: 
YouTube oraz Facebook. Klient zakończył 
następującym oświadczeniem: musimy 
przebić ubiegłoroczną kampanię (kampa-
nia z udziałem „T-raperów znad Wisły” 
i piosenki „Rady nie od parady”).

Strategia
W briefie dało się wyczuć tęsknotę za 
ubiegłoroczną kampanią z udziałem 
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T-Raperów, tak więc naturalnym kie-
runkiem poszukiwań był dla nas teren 
muzyczny. Zrobienie kolejnego teledysku 
i fajnej piosenki – trudno było się opędzić  
od tej pokusy. Głębsza analiza jednak 
pozwoliła wydobyć nam pewne słabości 
poprzedniej realizacji – numer choć 
zabawny, dobrze napisany i zrealizowany 
z kultowymi raperami, był jednak wciąż 
tylko piosenką. Poszczególne „przekręty” 
zostały tam opisane krótko, było ich też 
dużo, stąd odbiorca musiał się liczyć z nie-
małą liczbą informacji i rad do przyswoje-
nia w krótkim czasie. Zatem odrzuciliśmy 
pomysł z piosenką oraz jakiekolwiek 
pomysły, które byłyby jednorazowym 
strzałem. Pomyśleliśmy o serii – powiemy 
więcej, będziemy mieć czas, by zaakcen-
tować wątki edukacyjne, znajdziemy czas 
na humor. To, czego jednak nie chcieliśmy 
tracić, to nawiązanie do kultowych po-
staci i dzieł z polskiej kultury popularnej. 
Najlepiej jeszcze, aby owa kultowość 
była bezdyskusyjna, podzielana przez 
szerokie grono odbiorców – tak szerokie, 
jak szeroka jest grupa docelowa OLX-a. 
Ze szczególnym jednak uwzględnieniem 
grupy 45+, ta bowiem grupa (wg danych 
klienta) statystycznie częściej pada ofiarą 
trefnej „transakcji” na OLX-ie. I tak oto 
skierowaliśmy swoje myśli w stronę lat 90. 
i skoncentrowaliśmy się na tzw. czarnych 
komediach. Chwilę później stało się jasne, 
że kluczem do najnowszej kampanii OLX 
jest opowieść osnuta wokół inspiracji na 
bazie filmu „Chłopaki nie płaczą”. Tak 
narodziła się postać Szefa Internetów, jego 
syna i ich internetowe przygody. Takie 
potraktowanie tematu gwarantowało 
nam nie tylko świetne nawiązanie, które 
doskonale zrozumie grupa docelowa, ale 
też wreszcie stworzyło przestrzeń, w której 
będzie można spokojnie wyczerpać 
temat od strony edukacyjnej i społecznej. 
Pomysł to jedno, ale kluczem do udanej 
realizacji były jeszcze 2 rzeczy: obsada 
i scenariusze.

Kreacja
W rolach głównych pojawili się Bohdan 
Łazuka i Michał Milowicz. Dla tej 
dwójki łatwiej było wymyślać historyjki, 
w których motywy „gangsterskie” prze-
nikały się z „biznesem” w „internetach”. 
Pierwszy sezon dotyczył tematów stricte 
związanych z bezpieczeństwem na OLX. 
„Feralna przesyłka” opowiada o walorach 

odbioru osobistego na OLX i przestrzegał 
przed płaceniem przelewem w ciemno. 
„Zagraniczne cwaniaki” z kolei traktuje 
o tzw. oszustwach „nigeryjskich”. „Dowód 
tożsamości” porusza bardzo ważny 
temat wyłudzania danych przez Internet. 
W „Haczyku na leszcza” koncentrujemy 
się na ofertach-okazjach, na które – ze 
względu na bardzo atrakcyjne ceny – na-
der łatwo nabieraj się użytkownicy. Finał 
sezonu to „Fałszywe potwierdzenie”, gdzie 
ostrzegamy przed wysyłaniem przedmio-
tów po dostarczeniu przez kupujących 
fałszywych potwierdzeń przelewów. 5 od-
cinków – 5 okazji do edukacji i wywołania 
uśmiechu internautów. 

Po zakończeniu emisji, w kanałach 
OLX-a pojawiały się liczne komentarze 
o come back serialu. Kiedy pojawił się 
kolejny brief, w którym klient prosił o „se-
rial” – uznaliśmy, że głównym pomysłem 
będzie Szef Internetów 2. Dwa miesiące 
później Szef powrócił. „Szef Internetów: 
Nowe rozdanie” to opowieść już nie 
o bezpieczeństwie, ale o korzyściach, jakie 
daje korzystanie z OLX-a. W obsadzie 
Bohdana Łazukę zastąpił niesamowity 
Andrzej Zieliński (znany jako Silnoręki), 
któremu napisaliśmy rolę prawej ręki Sze-
fa. Jego rolą było poprowadzenie interesów 
Michała Milowicza (prowadzenie knajpy), 
z całkowitym wykorzystaniem OLX-a. 
Nowa seria okazała się jeszcze większym 
sukcesem komercyjnym niż pierwsza. 
Powstało 8 odcinków, które niemal przez  
2 miesiące bawiły polski Internet.

Media mix
Media: 
1)  Facebook – głównie kampania wideo 

+ płatne posty; 
2)  YouTube – głównie kampania wideo;
3)  PR – poza standardową akcją pro-

mocyjną  na uwagę zasługuje:
a)  specjalna akcja z kilkoma portalami 

(m.in. noizz.pl), które otrzymały od 
nas ekstra content przy premierze se-
rialu, dzięki czemu „podgrzewaliśmy” 
temat come backu wielkich gwiazd 
polskiej komedii gangsterskiej,

b)  akcja z wybranymi dziennikarzami 
i blogerami (oraz influencerami), którzy 
otrzymali od nas filmowe plakaty ze 
swoimi nazwiskami. Tym samym zostali 
oni włączeni do rodziny Szefa, która dba 
o klimat i bezpieczeństwo polskiego In-
ternetu. Wśród obdarowanych byli m.in.: 

•  Piotr Konieczny (Niebezpiecznik), 
który występował w roli Niebezpiecz-
nego oficera ds. bezpieczeństwa, 

•  Mateusz Gawin (bankier.pl) w roli 
zaufanego Bankiera, 

•  Joanna Sosnowska (wp.pl) w roli 
Zastępcy Szefa ds. Technologii, 

•  Tomasz Wojtas (Wirtualne Media) 
jako Szef Bezpiecznego Onlajnu, 

•  Maciej Budzich (Mediafun) jako 
Prawa Ręka Szefa ds. Branżuni, 

•  Rafał Madajczak (Natemat) jako Kie-
rownik ds. Bezpiecznych Heheszków 
w Internecie, 

•  Tomasz Machała (Natemat) jako  
Ambasador Szefa w Polsce  
(Wirtualnej), 

•  Krzysztof Gontarek w roli Tajniaka, 
który wydaje Internet codziennie, 

•  Artur Kurasiński w roli Króla Artura 
ds. Hajtechów, 

•  Michał Sadowski w roli Mastera  
od Monitoringów w Internetach,   

•  Konrad Latkowski (KSY) w roli Silnej 
Ręki ds. Startupów, 

•  Filip Połoska (noizz.pl) w roli Głów-
nego Redaktora Szefa. 

Rezultaty
Wyświetlenia:
SEZON 1.: 7 200 000 wyświetleń
SEZON 2.: prawie 11 200 000 wyświetleń 
Razem: prawie 18 500 000 wyświetleń 
Reakcje:
SEZON 1.: 43 997
SEZON 2.: 31 300 
Udostępnienia:
SEZON 1.: 7 946
SEZON 2.: 5 544 
Minuty:
SEZON 1.: 
Facebook: 2 906 232 minuty
YouTube: 2 159 836 minut
SEZON 2.:
Facebook: 2 564 841 minut
YouTube: 10 073 547 minut

Podsumowanie
SEZON 1. to jeden z najbardziej 
angażujących wpisów w czerwcu 2017 
(https://www.sotrender.com/trends/ 
facebook/poland/201706/marki/handel).
SEZON 2.: wzrost liczby zaangażowa-
nych osób na Facebooku o 177%.
Wszystkie liczby przeszły założenia 
i oczekiwania klienta.
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Kampanie, których celem jest 
zbudowanie świadomości 
marki oraz jej pozycjonowanie. 
Kategoria dotyczy zarówno 
nowych marek, jak również 
ożywienia i repozycjonowania 
tych już istniejących. 
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srebro   #weekendING 

srebro   Credit Agricole  
– cały bank dla Ciebie

brąz   18:45 Okocim. Czas na zasady

wyróżnienie  DO YOU 

http://sataku.com


#weekendING
Klient: ING Bank Śląski
Produkt: Przelewy na telefon
Zgłaszający: GONG
Współzgłaszający: ING Bank Śląski, MullenLowe Mediahub
Zespół kreatywny: Michał Bucholc, Grzegorz Luft, Piotr Stawowiak, 
Lucyna Koba, Witold Adamski, Agnieszka Żur, Anna Walczak-Muszalska, 
Paweł Loedl, Anna Witecka, Łukasz Król, Magdalena Horzela,  
Barbara Pasterczyk

Kontekst rynkowy
Młodzi (18-24) stanowią już niemal 40% 
akwizycji kont osobistych na rynku fi-
nansowym. Banki coraz zacieklej ścigają 
się więc o ten kawałek rynku. Nie chodzi 
jednak tylko o to, żeby zdobyć. Młodych 
trzeba jeszcze skutecznie zaangażować 
dopasowanymi do ich stylu usługami. 

Pozycja wyjściowa marki w tej 
grupie wśród młodych jest swo-
istym wyzwaniem: ING to bank ze 
stabilnym wizerunkiem, zbudowa-
nym głównie na bazie produktów 
oszczędnościowych. Marka przyciąga 
również młodych klientów, jednak 
nie jest w stanie akwizycyjnie wygrać 
z konkurencją w tej grupie. Jesteśmy 

często dopiero na trzeciej pozycji po 
PKO i mBanku.

Wyzwania i cele
Taka pozycja marki wynika z poczucia 
młodych, że ING jest „na potem” – dla 
dojrzalszych, ustabilizowanych, o wyż-
szym statusie. W głowach młodych funk-
cjonujemy jako bank, który nie posiada 
skierowanej do nich oferty ani komuni-
kacji. Wyzwaniem było więc przekonanie 
młodych, że nasze DNA się zmienia i tym 
samym zbudowanie nowych skojarzeń 
z marką. Wyzwanie było tym większe, że 
do młodych coraz trudniej dotrzeć: nie 
oglądają TV, masowo stosują adblocki, 

więc nie widzą naszych reklam w Inter-
necie – a nawet jeśli im się wyświetlają, to 
nie uznają przekazu za interesujący. 

Cel 1. Wypromowanie nowej usługi  
– funkcji natychmiastowych przelewów 
na numer telefonu w Moim ING (P2P  
– usługi finansowe, które pomagają 
natychmiastowo przesyłać pieniądze po-
między dwiema osobami) i przez to wzrost 
udziału rynkowego ING w akwizycji kont 
osobistych w kategorii wiekowej 18-26 lat.

Cel 2.  Wzrost zauważalności ko-
munikacji banku w Internecie przez 
młodych (18-26) o 5 punktów procen-
towych w stosunku do analogicznego 
okresu w 2016 roku (w którym również 
w Internecie trwała kampania konta).

Brand Awareness and Positioning
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Cel 3.  Wzrost rozważania konta interne-
towego przez młodych klientów (18-26)  
o 5 punktów procentowych w trakcie kam-
panii w stosunku do analogicznego okresu 
w 2016 roku (w którym również trwała 
kampania konta).

Strategia
Młodzi są podwójnie wymagający dla 
marek – cenią „skrojoną pod nich” ko-
rzyść w produkcie i oryginalność w ko-
munikacji. Jeśli któryś z tych warunków 
nie zostanie spełniony, zareagują krytyką 
bądź w najlepszym razie obojętnością. 

Postawiliśmy sobie za cel spełnić oby-
dwa warunki, opierając się o insight: Mło-
dzi żyją weekendami. To pokolenie, które 
jest ciągle w ruchu i ciągle na telefonie. Nie 
zna trybu idle – szczególnie w weekend. To 
wtedy wychodzi w miasto, do klubów i ba-
rów, spotyka się ze znajomymi. Jednocze-
śnie to właśnie wtedy banki standardowo 
„nie działają” – do zaksięgowania przelewu 
trzeba czekać do poniedziałku. To sprawia, 
że młodzi – mimo że są mobilni – w week-
endowych rozliczeniach między sobą 
zmuszeni są sięgać po gotówkę. 

Wprowadzając na rynek natychmia-
stowe przelewy na numer telefonu: 
produkt, który działa tak jak oni (24/7) 
i pozwala na swobodne przelewy nawet 
w środku sobotniej imprezy, przygoto-
waliśmy kampanię bez precedensu dla 
ING: wyłamującą się z dotychczasowej 
konwencji komunikacji banku. 

Oparliśmy ją o ideę #weekending, czyli 
synonim wolnego czasu: bez ograniczeń 
i narzuconych przez banki reguł. Jej 
uosobieniem był Stefan, który dbał o to, 
żeby nic nie zakłóciło swobodnego stylu 
życia młodych. Mając za oręż nowy pro-
dukt, odwoływaliśmy się do naturalnych 
dla grupy docelowej sytuacji, takich jak: 
szybkie poratowanie kumpla w weekend, 
sprawna zrzutka na pizzę czy oddanie 
od ręki kasy za wjazd do klubu. W ten 
sposób zyskaliśmy mocny pretekst do 
tego, żeby w autentyczny sposób zbliżyć 
się do świata grupy docelowej. 

Kreacja 
#weekendING był wielokanałową 
kampanią, której centralnym elementem 
stało się wideo online i historia Stefana 
– młodego pracownika ING z osobliwą 
przypadłością. Stefanowi w tygodniu 

po prostu nic nie szło. Za to wszystko 
wychodziło mu od piątku do niedzieli. 
Dlatego w ING odpowiadał za weeken-
dowe przelewy na telefon. 

Pełną historię Stefana opowiedzieliśmy 
w niespełna dwuminutowym wideo online. 
Jak się okazało, dla młodych wcale nie za 
długim. Wcześniej testowaliśmy poszcze-
gólne epizody za pomocą Instastories 
i krótkich filmów na Facebooku. 

Złamaliśmy konwencję zachowawczej 
komunikacji banków i postawiliśmy na 
humor oraz częste odniesienia do świata 
grupy wiekowej 18-26. Dzięki temu Stefan 
zdobył serca dosłownie milionów odbior-
ców w social media. Mówili o nim znani 
youtuberzy i instagramerzy, aż w końcu 
entuzjazm w sieci był tak duży, że powsta-
ła limitowana seria koszulek z najpopular-
niejszymi motywami z filmu. Te rozeszły 
się z prędkością przelewu na telefon.

Podążając za młodymi, aż 70% aktyw-
ności reklamowej prowadziliśmy tylko 
w weekendy.

Kampania wokół filmu toczyła się na 
Facebooku, YouTubie, Instagramie, Snap- 
chacie i poza social mediami, w formie 
kreacji display.

Innowacje 
W ramach kampanii oprócz dopasowanego 
do młodych podejścia do tworzenia kreacji 
czy zaplanowania mediów przygotowali-
śmy pierwszą na tak dużą skalę akcję direct 
marketingową stargetowaną behawioralnie, 
która objęła również młodą grupę. 

Od strony produkcyjnej podeszliśmy 
do kampanii nowatorsko. Jako pierwsi 
w branży zrealizowaliśmy główne wideo 
kampanii w formacie dedykowanym 
konsumpcji na urządzeniach mobilnych 
i natywnych formatach social mediowych, 
np. Instastories (pracowaliśmy jednocze-
śnie na 3 formatach: 1:1, 9:16, 16:9).

Media mix 
Aby dotrzeć z przekazem do grupy 
docelowej, nie wystarczy umieścić go 
w Internecie. Trzeba być obecnym:
•  tam, gdzie są młodzi – postawiliśmy 

na siłę Internetu (pierwsze miejsce, 
gdzie szukają rozrywki/informacji),

•  tam, gdzie adblock nie działa – social 
media aż 42%, 

•  w kontekstach, które są dla nich ważne: 
muzyka, gaming, nowe technologie, sport, 

•  w porach, w których są aktywni – 70% 
działań zaplanowano w weekend. 

Kampania była w całości realizowana 
w Internecie, więc 100% budżetu stano-
wiły wydatki na digital w tym: 
• social media – 32%,
• wideo online – 24%,
•  display (wyraźnie mniej niż we wcze-

śniejszych kampaniach) – 44%.
Film o Stefanie pobił rekordy – zasięg spotu 
na YouTube wyniósł po kampanii 3 243 717  
wyświetleń – była to trzecia najchętniej 
oglądana reklama na polskim YouTube 
w 2017 r. po dwóch teledyskach. Relative 
brand lift reklamy na YouTube osiągnął po-
ziom 35,3% i uplasował się w pierwszym 
kwartylu najlepszych wyników branży 
finansowej w ujęciu globalnym.

Rezultaty
Efekty kampanii:
Cel 1. Wzrost użytkowania funkcji P2P 
o 55,7% (tj. na koniec października 2017 r.  
w stosunku do miesiąca przed kampanią). 
Dopasowany do młodych produkt i orygi-
nalna kampania zaprocentowały pozycją li-
dera w udziale rynkowym ING w akwizycji 
kont w przedziale wiekowym 19-25: 13% 
bezpośrednio po kampanii i zdystansowa-
niem konkurencji w pierwszym kwartale 
2018 – rekordowy udział wyniósł 22% 
(źródło: Dane wewnętrzne banku, Zoom 
on Finance Q1 2017 – Q1 2018).

Cel 2. Młodzi zaczęli nas dostrzegać: za-
uważalność komunikacji ING w Internecie 
przez klientów 18-26 wzrosła o 9,6 punktu 
procentowego w okresie kampanii, w sto-
sunku do analogicznego okresu w 2016 roku 
(źródło: Kantar Millward Brown. Brand 
Tracking, CAWI, 2016-2017, grupa 18-26).

Cel 3. Wskaźnik rozważania konta 
internetowego przez klientów 18-26 
wzrósł w trakcie kampanii o 5,62 punktów 
procentowych w stosunku do analo-
gicznego okresu w 2016 roku (źródło: 
Millward Brown, Brand Tracking, CAWI, 
09-10.2017).

Podsumowanie
Wykorzystanie bliskiego młodym 
kontekstu weekendu do komunikacji 
nowej usługi, angażująca historia bliska 
konsumentom i kampania dopasowa-
na do nawyków młodych odbiorców 
przełożyły się na wyjątkowe wyniki 
wizerunkowe i sprzedażowe. 
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Credit Agricole  
– cały bank dla Ciebie

Kontekst rynkowy
Rynek usług bankowych jest silnie konku-
rencyjny, a produkty dość podobne. Trud-
no znaleźć ich unikalne wyróżniki, duże 
znaczenie przy wyborze banku ma więc 
marka. Banki walczą o klienta młodego (na 
pierwsze konto) i zamożnego, którego mu-
szą przejąć od konkurencji (zwłaszcza że 
prawie 90% Polaków ma konto bankowe).

Wyzwania i cele
Wyzwaniem dla Credit Agricole Bank 
Polska był relaunch marki wynikający 
z nowego pozycjonowania, a przy tym 
wprowadzenie nowego produktu – Konto 
dla Ciebie. 

Wśród założonych celów znalazły się:
1)  wzrost świadomości spontanicznej 

banku w grupie docelowej, 
2)  wzrost znajomości komunikacji banku 

w grupie docelowej w okresie kampa-
nii o 25%,

3)  zwiększenie liczby pozyskiwanych 
klientów młodych (do 27 lat) w portfe-
lu kontowym o 40%.

Strategia
W 2017 zespół Credit Agricole Bank 
Polska wypracował nową wizję i mi-
sję, przyjął międzynarodowy claim 
„Cały Bank dla Ciebie” i stanął przed 
wyzwaniem: jak przełożyć wartości 
w nich zawarte na język klienta tak, by 
jednoznacznie kojarzyły się z Credit 
Agricole? 

Insight konsumencki: „Czasem mam 
wrażenie, że banki zapomniały, że po 
drugiej stronie jest żywy człowiek.  

Że jako klient oczekuję, że bank będzie 
potrafił uważnie mnie wysłuchać i zaofe-
rować mi coś, czego realnie potrzebuję”. 

Odpowiedź banku: „Credit Agricole 
to uważny bank, który słucha swo-
ich klientów, by dać im to, czego 
potrzebują”.

Kampania w zamyśle odświeżała, 
unowocześniała i uspójniała wizerunek 
marki. Podkreślała też jej unikalne 
cechy poprzez pokazanie modelowej 
relacji bank-klient. A także wprowadza-
ła nowe Konto dla Ciebie.

W klienta wcielił się Dawid Pod-
siadło, jeden z najpopularniejszych 
polskich artystów, ceniony przez grupę 
docelową. Z naturalnością i humorem 
wcielił się w rolę klienta (pozostając 
przy tym sobą) i wszedł w świat banko-
wy. Doradzała mu w tym sympatyczna 
i energetyczna Pani Kasia.

Kreacja
Claim „Cały Bank dla Ciebie” pokazuje, 
że w centrum działań Credit Agricole 
stawia uważne wsłuchiwanie się w głos 
klientów. Taka też jest rola doradców. Bo 
tylko właściwe odczytanie potrzeb klien-
ta pozwala zaproponować optymalne 
rozwiązania. Aby takie pozycjonowanie 
skutecznie wprowadzić, powstały: 
1)  platforma kreatywna, możliwa do eks-

plorowania w dłuższej perspektywie, 
2)  nośna idea kreatywna, 
3)  komunikacja wybijająca się na 

tle nudnej i generycznej kategorii 
bankowej.

Całość otrzymała multichannelowe 
wsparcie (TV/VOD, Internet – ze spo-

tami dedykowanymi specjalnie dla tego 
medium, OOH i radio), także w me-
diach własnych (oddziały, bankomaty, 
ekrany w placówkach). Powstał też 
nowy serwis WWW i sposób komuni-
kacji w social mediach.

W oddziałach banku i kampanijnych 
kreacjach widoczny był nowy visual 
language: świat w kolorze duck blue, 
przedmioty 3D oraz ikona produktowa  
– oktahedron ścięty – w jednym sym-
bolu łączący różne benefity produktowe 
(wykorzystany m.in. w materiałach dla 
klientów, dla doradców bazujących na 
aktywnym słuchaniu i analizie potrzeb 
klienta, w kreacjach digital signage 
w oddziałach banku i w kampanijnych 
kreacjach).

Rezultaty
1)  Wzrost świadomości spontanicznej 

banku w grupie docelowej.
2)  Poprawienie znajomości komunikacji 

banku w grupie docelowej w okresie 
kampanii o 27% (cel: 25%).

3)  Zwiększenie udziału pozyskiwa-
nych klientów młodych w portfelu 
kontowym o 65% w okresie kampanii 
(cel: 40%).

Podsumowanie
Oryginalny koncept kampanii wsparty 
działaniami cross-mediowymi sku-
tecznie wprowadził nowe pozycjo-
nowanie Credit Agricole. Efekty? 
Dwukrotny wzrost spontanicznej 
znajomości marki i odmłodzenie 
profilu klienta banku. 
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Klient: Credit Agricole Bank Polska S.A.
Produkt: Konto dla Ciebie
Zgłaszający: Cube Group S.A.
Współzgłaszający: Credit Agricole Bank Polska, JUST, Arena Media
Zespół kreatywny: Barbara Pijanowska-Kuras, Anna Płachta,  
Łukasz Kurzawski, Sebastian Wierciński, Klaudia Hernik, Paweł Jastrzębski,  
Michał Gąś, Joanna Tokarewicz, Zbigniew Guzowski, Marcin Gawęcki, Tomasz Kornek, Tomasz Ptak

https://www.credit-agricole.pl/
https://www.cubegroup.pl/
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18:45 Okocim. Czas na zasady
Klient: Carlsberg Polska Sp. z o. o. marka OKOCIM
Produkt: Piwo Okocim
Zgłaszający: Ringier Axel Springer Polska Sp. z o. o.
Współzgłaszający: Carlsberg Polska Sp. z o. o.
Zespół kreatywny: Marek Dorobisz, Bart Biały, Alicja Popiel,  
Magdalena Milewska, Klaudia Mierosławska, Michał Wojak,  
Aleksandra Koszewska, Aleksandra Niemczyk, Maciej Banaszkiewicz

Kontekst rynkowy
„18:45. Czas na zasady” to pierwszy 
branded contentowy talk-show w In-
ternecie zrealizowany z telewizyjnym 
rozmachem. Udało nam się przenieść 
świat Okocimia znany z kampanii 
ATL bliżej widza. Wciągnięcie boha-
terów spotów w rzeczywisty kontakt 
z odbiorcą, przesunięcie marki piwnej 
w stronę poważniejszego podejścia do 
życia i docenienie świata piwowarów-
-amatorów, pozwoliło na zbudowanie 
atmosfery, w której kontakt z marką jest 
wartościowy i przyjemny – jak ze szklan-
ką zimnego piwa.

Wyzwania i cele
Marka Okocim chciała zbliżyć 

się do swojego konsumenta 
i zbudować wizerunek eksperta 
piwnego z tradycją, który idzie 
z duchem czasu. Dlatego zależało 
nam na stworzeniu autentycznego, 
digitalowego doświadczenia, 
które z jednej strony uwiarygodni 
zaangażowanie i wiedzę piwowarów 
znanych z reklam TV, a z drugiej 
– przyciągnie młodą widownię 
szukającą rozrywki na poziomie.

Strategia
Strategia zakłada wzmocnienie 
i uwiarygodnienie realizowanej 
za pomocą działań ATL zmiany 
wizerunku marki Okocim. To marka 
masowa, ale też marka, która nie 

boi się postawić w jednym szeregu 
z piwami z mniejszych browarów. 
„Warzenie z zasadami” i ciekawa 
rozmowa o piwie w różnych 
kontekstach odróżnia Okocim 
od marek, które mówią o złotym 
trunku tylko w kontekście zabawy 
lub za pomocą mocno rozmytego 
pojęcia tradycji. Okocim to marka 
tworzona przez doświadczonych 
piwowarów z zachowaniem zasad, 
które są niezbędne do uwarzenia 
dobrego piwa.

Założyliśmy umieszczenie 
komunikacji w kontekście kultury 
barowej, co dało odbiorcy poczucie 
przebywania w przyjemnej, „piwnej” 
sytuacji o dowolnej porze dnia i nocy. 
Jednocześnie chcieliśmy wzbudzić 
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w odbiorcy zainteresowanie 
piwowarstwem, poprzez 
docenienie domowych piwowarów 
i wprowadzenie ciekawych informacji 
na temat procesu warzenia piwa, 
odkrywania smaków, budując przy 
tym eksperckość marki Okocim. 

Do prowadzenia naszego show 
chcieliśmy zaprosić pierwszoligową 
gwiazdę telewizyjnego formatu, która 
będzie dobrze odbierana zarówno 
w mediach tradycyjnych, jak i online. 
Uniwersalna sympatia do celebryty 
pozwala na zbudowanie pomostu 
i znalezienie wspólnego języka 
między marką a różnymi segmentami 
grupy docelowej.

Kreacja
Osią projektu był rozrywkowy 
talk-show „18:45. Czas na zasady” 
z prowadzącym Filipem Chajzerem, 
udziałem doświadczonych 
piwowarów Okocimia i gwiazd 
„z zasadami”. Show i całe jego 
otoczenie stawiało na szczerość 
i przyjazną atmosferę. Przy piwie 
można przecież swobodnie 
poruszać ważne, a nie zawsze 
poważne sprawy, stąd rozmowy 
z prawdziwymi ludźmi 
w niezobowiązującej formie. 

Do programu zaprosiliśmy gości 
dużego formatu, którzy na co dzień 
kierują się zasadami i reprezentują 

wysoką jakość swoją twórczością 
artystyczną lub zawodową 
(np. Muniek Staszczyk, Robert 
Makłowicz, Maria Sadowska). 

Poza okazją do ciekawego 
spotkania program dawał pole 
do snucia opowieści o historii 
browarnictwa (stały element 
programu: Anegdota Szczepana 
Zydronia – piwowara Okocimia) 
i budowania wizerunku 
piwowarów Okocimia jako 
ekspertów w swojej dziedzinie. 
Ważnym elementem programu 
była część poświęcona ocenie piw 
stworzonych przez domowych 
piwowarów przez znanego z 
reklam piwowara  
– Pawła Zycha.

Zależało nam, by „18:45. Czas 
na zasady” pozwolił poczuć 
przyjacielską atmosferę, dostarczał 
rozrywki na poziomie i mówił 
o wartościach marki przez pryzmat 
rozmów ze znanymi osobistościami 
o ich życiowych zasadach. Puentą 
przekazu było poczucie, że 
wierność zasadom daje rezultaty  
– w piwowarstwie i w życiu.

Innowacje
•  „Czas na zasady” to pierwszy taki 

projekt internetowego talk-show 
zrealizowany z telewizyjnym 
rozmachem, który unika 

ograniczeń zwykle dotykających 
telewizję. Uwolnienie się od 
ograniczeń ramówki telewizyjnej 
daje ogromne możliwości 
kształtowania świadomości marki. 

•  Stworzyliśmy od podstaw bar. 
Nie był to zwykły bar, ale miejsce 
z ponad 400-osobową „obsługą”, 
filmowany przez 7 kamer, 
z własnym wozem transmisyjnym 
i realizacją obrazu w standardzie 
HD progressive. Kręciliśmy bez 
dubli w formacie live to tape.

•  „Czas na zasady” to pierwsze 
wykorzystanie talk-show do 
promocji piwa. Przenieśliśmy 
też świat marki z kampanii 
telewizyjnej do medium bliższego 
konsumentowi.

•  Dzięki temu powstał program 
o długim cyklu życia odcinka 
kontekstowo wspieranego 
w serwisach Grupy RAS Polska 
oraz jej social mediach.

Rezultaty
1) Jak wykazało przeprowadzone 
badanie efektywności contentu, 
stworzone przez nas treści efektywnie 
wpływały na wizerunek marki.  
Zanotowaliśmy istotny statystycznie 
wzrost w 3 kluczowych dla kampanii 
atrybutach: 
a)  marka kierująca się zasadami; 
b)  marka dla mnie; 
c)  chętnie kupię piwo tej marki 

(badanie Content Efficiency Check 
zrealizowane dla programu „18:45.
Czas na zasady” przez firmę 
Neuroidea).

2)  Wyniki cyklicznego trackingu 
kondycji marki, Consumer Beat 
prowadzonego przez Millward 
Brown porównujące okres  
maj – czerwiec 2017 do okresu 
maj – czerwiec 2018 w odniesieniu 
do głównego konkurenta pokazują 
wzrosty w obszarach: 

a)  jakości piwa; 
b)  bogata tradycja; 
c)  autentyczność browaru 

i piwowarów.
3)  Ponad 18 mln projekcji 

programu, w tym 10 mln 
wygenerowały osoby w wieku 
18-35 lat (źródło: opracowanie 
własne Wydawcy RASP).
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DO YOU
Klient: PUMA
Produkt: PUMA  
Zgłaszający: high&
Zespół kreatywny: Piotr Kujda, Marcin Pyszora,  
Natalia Pelczar, Katarzyna Węsławowicz

Kontekst rynkowy
Puma działa na wysoce konkurencyjnym 
rynku, gdzie karty zostały 
rozdane pomiędzy kilku dużych, 
międzynarodowych graczy. Jako marka 
z relatywnie mniejszymi budżetami 
marketingowymi niż kluczowi rywale, 
często w działaniach komunikacynych 
posiłkuje się materiałami kreatywnymi 
stworzonymi w centrali firmy. Nie zawsze 
są to kreacje dopasowane do specyfiki 
lokalnego rynku, odpowiadające na 
realne potrzeby polskich konsumentów.  

Wyzwania i cele
Puma jest marką, którą znają wszyscy. 
Czy aby na pewno? Co o niej wiemy 

oprócz tego, że produkuje fajne 
ubrania sportowe i współpracuje ze 
znakomitymi atletami? Okazuje się, 
że niewiele. Puma nie prowadziła 
od lat na polskim rynku działań 
wizerunkowych skierowanych do 
szerokiego grona odbiorców. Pomimo 
inwestycji w marketing na poziomie 
globalnym, tutaj w Polsce marka 
skupiona była głównie na działaniach 
sprzedażowych i konsekwencją 
tego była stopniowa utrata bliskości 
i lokalnej „relewantności”.

Strategia
Postanowiliśmy to zmienić i zabraliśmy 
głos w sprawie, która jest kontrowersyjna, 

ale niewątpliwie ważna. Powiedzieliśmy 
„DO YOU”, kierując te słowa do kobiet. 
Dlaczego? Bo wierzymy, że potrzebują 
wsparcia. Również ze strony marek. 
Stanęliśmy po stronie niezależności, 
dając kobietom siłę do robienia tego, co 
chcą, nie dla innych, ale dla siebie.

Kreacja 
Każda idea potrzebuje symbolu. 
Naszym stała się koszulka 
z nadrukiem, którego przekaz można 
odczytać tylko w lustrzanym odbiciu, 
albo robiąc selfie. Koszulkę wysłaliśmy 
do 300 kobiet, które na co dzień „dają 
radę”. Wszystkie dołączyły do nas, 
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wykorzystując moc swoich social 
mediów, aby powiedzieć: DO YOU!

Idei potrzebny jest hymn. Dlatego 
sięgnęliśmy po coś epokowego – utwór 
„Jestem kobietą” Edyty Górniak. 
Nagraliśmy go na nowo, dając mu 
współczesną formę, a z oryginału 
zachowując jedynie ponadczasowy 
przekaz. Zrobiliśmy to z Justyną Święs 
i Mary Komasą, bo o nich jest ta piosenka.

Do posenki powstał klip. O młodych, 
wspierających się kobietach, które mają 
odwagę robić to, co chcą, bez względu 
na opinię innych. Zamiast obrazków 
z siłowni, kobiecą siłę pokazaliśmy jako 
determinację w realizacji własnych celów.

Utwór został wykonany podczas 
specjalnego eventu „DO YOU”, na który 
zaprosiliśmy influencerki, które żyją 
zgodnie z tymi wartościami. Dziewczyny 
przyjęły zaproszenie i przez jeden wieczór 
nasza idea zawładnęła polskim Instastories.

Utwór trafił na warsztat gwiazd Tik 
Toka, które nagrały go w swoich wersjach. 
DO YOU dotarło do dziewczyn, które 
spędzają na Tik Toku więcej czasu niż na 
Facebooku i Instagramie razem wziętych.

Innowacje 
Tym, co wyróżniło kampanię, była 
wysyłka koszulki, której przekaz był 
odczytywalny wyłącznie w lustrzanym 
odbiciu – czyli w momencie gdy 
dokonujemy samooceny. Koszulka 
podbiła serca influencerek i sprawiła, 
że dzięki zdjęciom zamieszczonym 
w social mediach idea trafiła do 
milionowej grupy odbiorczyń. Udało się 

to uzyskać bez wydatków poniesionych 
na wsparcie influencerskie. Wygrał 
dobry pomysł i mocna idea.

Strzałem w dziesiątką okazało się też 
pokazanie siły kobiecej zupełnie inaczej 
niż robią to konkurenci. Odeszliśmy 
od obrazków wysportowanych kobiet 
z siłowni, na rzecz bardziej subtelnego 
i mniej dystansującego sposobu na 
motywowanie i wzmacnianie kobiet. 
Pokazaliśmy, że Puma docenia siłę 
charakteru, a nie siłę mięśni.

Media mix 
Nasze działania oparliśmy w dużej 
mierze na wsparciu contentu wideo  
– teledysku oraz testymoniali. Zrobiliśmy 
to w ramach YouTube (true view), 
Facebooka (video ads) oraz Instagrama 
(Instastories).

Zdjęcia pochodzące ze specjalnej sesji 
zdjęciowej posłużyły nam do zbudowania 
komunikacji opartej na zasięgowych 
formatach na Facebooku (photo post) 
oraz Instagramie (photo post).

Zaprosiliśmy do współpracy 
redakcje „K-Mag” oraz „Glamour” do 
wsparcia kampanii w ramach działań 
contentowych.

Nie zapomnieliśmy o obecności 
w sklepach – na monitorach 
wyświetlaliśmy teledysk oraz 
testymoniale, wykorzystaliśmy również 
materiały z sesji foto, aby przygotować 
POSM. Prowadziliśmy też działania 
w ramach kampanii Programmatic. 
Nastawione one były na generowanie 
ruchu do sklepu online Puma.

Rezultaty
•  Ponad 3,5 mln obejrzeń teledysku. 
•  Ponad 950 tys. obejrzeń pozostałych 

materiałów wideo (testymoniali).
•  99 500 lajków i „łapek w górę” pod 

contentem w ramach kanałów marki. 
Nie udało nam się zliczyć 
zaangażowania pod postami 
influencerów, a przy 361 postach  
– musiało być tego o wiele więcej.

Jako efekt działań PR’owych, 
artykuły o kampanii ukazały się na 
czołowych redakcjach kobiecych, 
muzycznych i lifestyle’owych, m.in.: 
„Vogue”, „Elle”, Onet, WP, „Glamour”, 
„K-Mag”, „Cosmopolitan”, „Styl”, 
„Shape”, „Women’s Health”, RMF FM, 
RMF MAXX, „Aktivist”, „Miumag”, 
Noizz, Terazmuzyka, Fashion Post, 
Newonce. Napisał o nas nawet sam 
Pudelek.

Trudno oszacować dokładny 
zasięg pozyskany dzięki publikacjom 
influencerek, które otrzymały 
koszulkę, na pewno należy go 
szacować w milionach. Łącznie 
influencerzy opublikowali 361 
wzmianek na temat Pumy i kampanii 
DO YOU.

Pozyskaliśmy setki bardzo 
pozytywnych komentarzy, które 
świadczą o tym, że przesłanie kampanii 
i postawa marki zyskała uznanie 
kobiet. Puma zabrała głos w ważnej 
sprawie, stała się bliższa Polkom. 

Podsumowanie
Dzięki kampanii DO YOU dla 
marki Puma sprawiliśmy, że kobiety 
przypomniały sobie o niej i na 
nowo ją pokochały. Powiedzieliśmy 
coś ważnego i zrobiliśmy to w taki 
sposób, że zostało to usłyszane 
i zauważone. Byliśmy gorącym 
tematem rozmów, komentarzy 
i Instastories. Bez dedykowanego 
budżetu, udało nam się pozyskać 
kluczowe influencerki jako 
ambasadorki kampanii. Razem 
opublikowały one 361 wzmianek 
o kampanii, a było możliwe dzięki 
odważnej postawie marki i idei, która 
chwyciła kobiety za serce.

Czas trwania kampanii 
Lipiec 2018
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Kampanie wykorzystujące wiele kanałów 
komunikacji, w tym digital, do prowadzenia 
zintegrowanych działań reklamowych.  
W tej kategorii rola digitalu stanowi ważną oś 
komunikacji i jest istotnym uzupełnieniem 
pozostałych kanałów. Doceniamy spójność 
i synergię prowadzonych działań, które 
w rezultacie dają wyraźnie lepszy efekt 
niż suma różnych działań prowadzonych 
w różnych kanałach.



Cross Media 
Integration
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Cross Media Integration

Credit Agricole  
– cały bank dla Ciebie

Klient: Credit Agricole Bank Polska S.A.
Produkt: Konto dla Ciebie
Zgłaszający: Cube Group S.A.
Współzgłaszający: Credit Agricole Bank Polska, JUST, Arena Media
Zespół kreatywny: Barbara Pijanowska-Kuras, Anna Płachta,  
Łukasz Kurzawski, Sebastian Wierciński, Klaudia Hernik, Paweł Jastrzębski,  
Michał Gąś, Joanna Tokarewicz, Zbigniew Guzowski, Marcin Gawęcki, Tomasz Kornek, Tomasz Ptak

Kontekst rynkowy
Rynek usług bankowych jest silnie kon-
kurencyjny, a produkty dość podobne. 
Trudno znaleźć ich unikalne wyróżni-
ki, duże znaczenie przy wyborze banku 
ma więc marka. O kogo walczą banki? 
O klienta młodego (na pierwsze konto) 
i zamożnego, którego muszą przejąć od 
konkurencji (zwłaszcza że prawie  90% 
Polaków ma konto bankowe). 

Wyzwania i cele
Wyzwaniem dla Credit Agricole Bank 
Polska był relaunch marki wynikający 
z nowego pozycjonowania, a przy 

tym wprowadzenie nowego produktu 
– Konto dla Ciebie z wachlarzem pro-
mocji dla klientów. Wśród założonych 
celów znalazły się m.in.:
1)  wzrost świadomości spontanicznej 

banku w grupie docelowej,
2)  wzrost znajomości komunikacji 

banku w grupie docelowej w okresie 
kampanii o 25%, 

3)  zwiększenie liczby pozyskiwanych 
klientów młodych (do 27 lat) w port-
felu kontowym o 40%.  

Strategia
W 2017 zespół Credit Agricole Bank 
Polska wypracował nową wizję i mi-

sję, przyjął międzynarodowy claim 
„Cały Bank dla Ciebie” i stanął przed 
wyzwaniem: jak przełożyć wartości 
w nich zawarte na język klienta tak, 
by jednoznacznie kojarzyły się z Cre-
dit Agricole? 

Insight konsumencki: „Czasem mam 
wrażenie, że banki zapomniały, że po 
drugiej stronie jest żywy człowiek. Że 
jako klient oczekuję, że bank będzie 
potrafił uważnie mnie wysłuchać 
i zaoferować mi coś, czego realnie 
potrzebuję”. 

Odpowiedź banku: „Credit Agricole to 
uważny bank, który słucha swoich klien-
tów, by dać im to, czego potrzebują”.
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Do przygotowania była spójna idea 
komunikacji, znajdująca zastosowanie 
we wszystkich kanałach mediowych, 
odmładzająca wizerunek Credit Agri-
cole i pokazująca modelową relację 
bank-klient. Wsłuchaliśmy się w głos 
młodych. Ich językiem i poprzez 
media, z jakich korzystają, chcieliśmy 
zbudować poczucie bliskości i dobre 
skojarzenia z bankiem. Do współpracy 
zaprosiliśmy Dawida Podsiadło – jed-
nego z najpopularniejszych polskich 
artystów, bardzo lubianego i cenionego 
przez grupę docelową banku. 

Założenie było jasne: Dawid pozostaje 
sobą, nie gra żadnej innej roli niż rola 
Dawida Podsiadło. Z charakterystyczną 
dla siebie naturalnością, szczerością i po-
czuciem humoru Dawid wszedł w świat 
bankowy jako ambasador klientów. 

W kampanii pojawiła się również 
sympatyczna i energetyczna doradczyni 
– Pani Kasia, uważnie słuchająca klienta 
i proponująca mu najlepsze rozwiąza-
nia, w zależności od potrzeb.

Kreacja
Kampania miała charakter wizerunko-
wo-produktowy i widoczna była m.in. 
w telewizji (4 różne spoty 30-sekundo-
we) i w Internecie (z dedykowanymi 

formatami internetowymi na YouTube 
– prerollami do spotów telewizyjnych), 
w radiu, na outdoorze oraz na nośni-
kach własnych (WWW, witryny, lokalny 
outdoor, bankomaty, digital signage).

Wprowadzono także nowy sposób 
komunikacji i branding w social 
mediach. Relaunch marki to również 
serwis WWW w zupełnie nowej 
odsłonie wizualnej, a także wygodny, 
łatwy do zapamiętania „złoty numer” 
do kontaktu z bankiem – 19019, 
który zastąpił dotychczasowe nu-
mery wykorzystywane w szerokiej 
komunikacji.

Wraz z kampanią wprowadzono 
w komunikacji banku nowy visual 
language (nowy kod graficzny i ko-
lorystyczny dla marki, wzbogacony 
o nowoczesną symbolikę 3D), który 
zastosowano w BTL oraz kreacjach 
digital signage w oddziałach banku. 
Doradców banku zaopatrzono 
w unikalną figurę przestrzenną, 
umożliwiając im innowacyjny sposób 
prezentacji oferty konta.

Rezultaty
Rezultatami kampanii były m.in.:
1)  wzrost świadomości spontanicznej 

banku w grupie docelowej,

2)  poprawa znajomości komunikacji 
banku w grupie docelowej w okresie 
kampanii o 27% (cel: 25%),

3)  zwiększenie udziału pozyskiwanych 
klientów młodych w portfelu kontowym 
o 65% w okresie kampanii (cel: 40%).

Podsumowanie
Zintegrowana strategia mediowa 
i oryginalny koncept kampanii na 
nowo wypozycjonowały Credit Agri-
cole na tle zachowawczej i generycznej 
kategorii bankowej. 

O efektywności zadecydowały także 
m.in.: 
•  bardzo dogłębne poznanie grupy 

docelowej, 
•  precyzyjne docieranie da niej (na 

bieżąco optymalizowane w oparciu 
o dane), 

•  przemyślany mix spójnych działań 
dopasowany do medium (własne i ku-
pione) i do grupy docelowej (np. dedy-
kowane pre-rolle na kanale YouTube 
uwielbianym przez młodych),

•  udany wybór ambasadora marki, 
który faktycznie pasował do grupy 
docelowej i wpłynął pozytywnie na 
wizerunek marki, poprawił rozpo-
znawalność, odświeżył go, a także 
podniósł sprzedaż.
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Nocne jazdy BMW
Klient: BMW Polska
Produkt: BMW
Zgłaszający: Change Serviceplan
Współzgłaszający: Initiative Media
Zespół kreatywny: Marcin Nowakowski, 
Dominik Przerwa

Kontekst rynkowy
Rok 2016 był rekordowy, jeśli chodzi 
o sprzedaż nowych aut. Rejestracje 
aut premium wzrosły o prawie 30% 
vs 2015. Liderem była marka BMW 
(8,8 tys. rejestracji, +28% 2016 vs 
2015), tuż za nią był Mercedes (8,4 
tys., +36%), na trzecim miejscu Audi 
(7,6 tys., +36%). W 2017 roku istniał 
potencjał na kontynuację trendu 
wzrostowego, przy zwiększającej się 
konkurencyjności kategorii (inten-
sywne działania Volvo, Lexusa). 
Sprzedaż nowych aut charakteryzuje 
sezonowość – wzrosty notuje się 
przede wszystkim w okresie II-IV 
i pod koniec roku, wraz z wyprze-

dażami rocznika. W okresie VI-VIII 
dynamika sprzedaży słabnie. 

Wyzwania i cele
Najważniejsze staje się przycią-
gnięcie klientów z potencjałem 
do salonu i zapewnienie im 
unikalnego doświadczenia (KPI: 
jazdy testowe). Jeśli wrażenie jest 
odpowiednie – klienci zaczynają 
rozmawiać o konkretach  
(KPI: wygenerowane oferty). 

Wyzwaniem było aktywizowanie 
sieci sprzedaży w martwym okresie 
wakacyjnym, wykorzystanie ogólnej 
motoryzacyjnej ciszy i zmoty-

wowanie dealerów do działania. 
Grupą docelową dla samocho-
dów premium są osoby zamożne, 
bardzo zamożne i bogate – średnia 
cena samochodu sprzedawanego 
przez BMW to ponad 200 tys. 
złotych. BMW w szczególności jest 
zainteresowane kadrą kierowniczą 
średniego i wyższego szczebla oraz 
przedsiębiorcami (80-90% sprzeda-
ży to osoby prowadzące działalność 
gospodarczą). 

Strategia
Kampanię oparliśmy na następu-
jącej obserwacji konsumenckiej: 

Cross Media Integration
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„Kończę pracę przed 19, kiedy 
salony samochodowe są zamykane. 
Poza tym, co to za radość z jazdy 
BMW w zakorkowanym mieście?”. 
Odpowiedzią na insight było prze-
dłużenie otwarcia wszystkich salo-
nów BMW i zaproszenie klientów 
na jazdy testowe nocą, gdy kalenda-
rze nie są zapełnione, a puste ulice 
wyostrzają zmysły i zachęcają do 
doświadczenia możliwości BMW. 
Komunikacja zapowiadała klientom 
niezapomniane wrażenia i zachęca-
ła do odwiedzenia salonu i odbycia 
jazdy próbnej.

Kreacja  
Idea kreatywna akcji brzmiała „Od-
kryj radość z jazdy nocą”. Odnosiła 
się ona do strategii marki BMW 
(Radość z jazdy), zapowiadała wyjąt-
kowe wrażenia związane z akcją i za-
wierała element call to action (CTA). 
Postawiliśmy na noc, bo ma w sobie 
coś elektryzującego. To czas, kiedy 
można być sam na sam z BMW, bez 
presji codziennych obowiązków 
i czekającej w domu rodziny. Prze-
dłużyliśmy otwarcie salonów do póź-
nych godzin nocnych, dając pretekst 
do przyjścia i przetestowania auta. 

Przygotowaliśmy trzy rodzaje 
materiałów kreatywnych:
1)   materiały zachęcające do zapi-

sania się na jazdy próbne. Wideo 
(digital, VOD) i audio (radio) 
emitowane były w kanałach 
dopasowanych do grupy docelo-
wej. Kreacja podsumowana była 
hasłem „Emocje budzą się nocą” 
i miała silne CTA;

2)  zapewniliśmy przedsmak unikal-
nego doświadczenia z jazdy na 
poziomie komunikacji. Zaprosi-
liśmy do współpracy Łukasza Or-
bitowskiego, jednego z topowych 
polskich pisarzy, by specjalnie 
dla kierowców napisał tajemnicze 
opowiadanie, którego można było 
wysłuchać podczas Nocnych Jazd. 
Emitowaliśmy je także jako nocne 
radiowe słuchowisko i udostępni-
liśmy je w aplikacji Storytel;

3)  zapewniliśmy, że wizyta w salonie 
będzie unikalnym wydarzeniem 
– rozpisaliśmy scenariusz wizyty, 
przygotowaliśmy dedykowane ma-

teriały POS i oczywiście zapewni-
liśmy wszystkim dużo kawy. 

Pierwsza edycja jazd odbyła się  
19-20 lipca, jej sukces sprawił, że po-
wtórzyliśmy akcję. Rozbudowaliśmy 
koncepcję o dodatkowy content  
– przygotowaliśmy specjalny set DJ-
-ski stworzony przez Ffrancis, umie-
ściliśmy go także na Spotify. Tak 
przygotowana akcja dała dealerom 
dużą motywację do działania. Jeszcze 
nigdy tyle osób nie zapowiedziało 
się na jazdy próbne w ciągu lata, 
dlatego też sprzedawcy ze zdwojoną 
siłą zabrali się do przekonywania co 
do zalet modeli BMW – i generowali 
oferty.

Innowacje  
Dla celów kampanii nie przygoto-
waliśmy innowacji w rozumieniu 
wykreowania nowego narzędzia lub 
też stworzenia nowego sposobu dotar-
cia do konsumentów. Nasze działania 
polegały na integrowaniu dostępnych, 
często nieoczywistych narzędzi, 
zarówno online, jak i offline (radio, 
VOD, YouTube, Storytel, Spotify, 
salony). 

Media mix  
Ze względu na konkretne KPI kam-
panii, silnie związane z lokalizacją 
geograficzną punktów dealerskich, 
zdecydowaliśmy się zaktywizować 
grupę docelową poprzez dotarcie za 
pomocą online i radia. Kanały te w na-
turalny sposób pasowały do koncepcji 
kreatywnej kampanii. Stąd daypart na 
Spotify skierowany do „nocnych mar-
ków” czy specjalna, „nocna” kreacja dla 
użytkowników wykop.pl. Wprawdzie 
radio było najsilniej reprezentowanym 
budżetowo medium w tej kampanii, ale 
gwarantowało odpowiednie dotarcie do 
kierowców – za pomocą emisji w pa-
smach porannym i popołudniowym 
(powroty do domów). Ze względu na 
specyficzny charakter grupy docelowej 
komunikacja ta została uzupełniona 
o radio „cyfrowe” czyli Spotify, gdzie 
spoty emitowane były w ciągu dnia oraz 
w godzinach późno-wieczornych.

Split budżetowy: 
•  online – 31%, 
•  radio – 51%, 

•  print – 6%, 
•  inne – 12%.
Podział budżetu digital: 
•  display – 78%, 
•  GDN CPC (cost per click) – 5%, 
•  social media – 11%, 
•  wideo – 5%, 
•  search – 1%.

Rezultaty
1. JAZDY TESTOWE. Ściągnięcie 
potencjalnych klientów do dealera 
i jazda testowa jest najważniejszym 
narzędziem sprzedażowym, wtedy 
można w pełni doświadczyć rado-
ści z jazdy wpisanej w markę BMW. 
Liczba jazd w okresie IV-VIII liczono 
dla salonów porównywalnych, czyli 
11 salonów (ok. 1/3 sieci sprzedaży). 
Pozostałe salony są nieporównywalne 
w okresie 2017 vs 2016 (zamknięcia, 
nowe otwarcia) lub też nie prowadziły 
statystyk.

Poziom wyjściowy: 2263 jazdy testo-
we w okresie VI-VIII 2016.

Wynik: 3821 jazdy testowe w okresie 
VI-VIII 2017, wzrost o 69%.

2. WYGENEROWANE OFERTY. 
Skuteczność komunikacji i doświadcze-
nia marki na poziomie jazdy próbnej 
mierzy się liczbą wygenerowanych 
przez dealerów ofert. W okresie  
VI-VIII 2017 wygenerowano  
o 28% więcej ofert niż w analogicznym 
okresie roku 2016.

Podsumowanie
W tej kampanii wszystko jest na swoim 
miejscu. Zaczęliśmy od mocnego 
insightu konsumenckiego: zaprosiliśmy 
potencjalnych klientów do przetestowa-
nia samochodów w późnych godzinach 
nocnych, kiedy uporają się z rodzin-
nymi obowiązkami i mogą w pełni 
doświadczyć radości z jazdy BMW. 
Wielokanałowa komunikacja oddawała 
klimat nocnych jazd i zachęcała do wi-
zyt w salonach. W efekcie, w martwym 
dotychczas okresie sprzedażowym, 
mieliśmy prawdziwe żniwa. Pomysł jest 
lokalny, kontynuowany także w kolej-
nym roku.

Czas trwania kampanii 
12.07-23.11.2017
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Oszczędni z domu  
lub z wyboru

Klient: ING Bank Śląski
Produkt: Otwarte Konto Oszczędnościowe
Zgłaszający: BRAIN
Współzgłaszający: GONG, MullenLowe Media Hub, MOSQI.TO

Kontekst rynkowy
ING to marka od lat silnie zako-
rzeniona w świadomości Polaków. 
Historycznie to także lider w obszarze 
oszczędności. Jednak przerwa w ko-
munikacji produktów oszczędnościo-
wych spowodowała osłabienie pozycji 
banku i wyhamowanie wzrostu udzia-
łów rynkowych w 2017 roku. Sytuacja 
gospodarcza w kraju nie sprzyja pro-
wadzeniu komunikacji dotyczących 
oszczędności. Rosnący optymizm 
konsumencki Polaków (wynikający 
m.in. ze spadku bezrobocia, rosną-
cych płac, wpływów z 500+) przekłada 
się głównie na zwiększoną konsump-
cję, a nie na chęć oszczędzania. Niskie 
stopy procentowe nie motywują do 
oszczędzania, a sama oferta oszczęd-

nościowa ING nie jest topowa na tle 
konkurencji.

Wyzwanie
Aby zaistnieć jako lider, musieliśmy 
zmierzyć się z wyzwaniem: jak zmienić 
postawy nastawionych na konsumpcję 
Polaków i zmotywować ich do oszczę-
dzania w niesprzyjającym tej postawie 
otoczeniu. 

Strategia
Zrobiliśmy rzecz przewrotną – w cza-
sach szalejącej konsumpcji przygoto-
waliśmy komunikację, która manife-
stuje postawę oszczędzania i ponownie 
buduję kulturę i modę na oszczędzanie.

Skalę gwarantowało nakierowanie 
się na klienta masowego, z potencja-
łem materialnym i mentalnym do 
odkładania. W ramach grupy doce-
lowej wyróżniliśmy ludzi młodszych 
26-35 lat, którzy weszli na rynek pracy, 
nie mają poważnych wydatków poza 
przyjemnościami i dopiero zaczynają 
operować finansami. 

Strategia zakładała zainspirowanie ich 
do myślenia o oszczędzaniu, a następnie 
zmotywowanie do podjęcia wyzwania 
i wzięcia sprawy w swoje ręce. 

Do nudnego tematu wykorzystali-
śmy wciągające narzędzia, wtedy na 
społecznościowej fali, tzw. „wydarzenia 
– postanowienia” – udział w nich jest 
jednocześnie deklaracją pewnej postawy 
i komentarzem rzeczywistości – wykorzy-

Cross Media Integration
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staliśmy popularny trend i jego potencjał 
w budowaniu istotnej dla marki postawy. 
Nie bez znaczenia był czas kampanii  
– specjalnie zaplanowany na początek 
roku, by wykorzystać moment noworocz-
nych postanowień i świeżej motywacji.

Kreacja
Realizację celów była w stanie zagwa-
rantować jedynie komunikacja zinte-
growana, wykorzystująca wszystkie 
relewantne punkty styku z docelowym 
odbiorcą, z koncentracją na mediach 
społecznościowych.

W fazie INSPIRUJ postawiliśmy na 
TV i online. Pozytywna postawa wobec 
oszczędzania została pokazana na przy-
kładzie historii młodych ludzi, reprezen-
tujących różne motywacje: wyniesione 
z domu lub wykształcone samodzielnie. 

W fazie INICJUJ skupiliśmy się na 
mediach społecznościowych. Na Facebo-
oku stworzyliśmy wydarzenie „W 2018 
roku trochę odłożę i trochę poleżę”  
– serce kampanii i miejsce wsparcia dla 
internautów. Wirtualnym gospodarzem 
i coachem został Adam Woronowicz. Łą-
czyliśmy merytorykę i humor. Zabawne 
animacje i motywacyjne kreacje wideo 
przeplatane były treściami edukacyjnymi 
– użyteczną podpowiedzią od marki.

W fazie ANGAŻUJ do współpracy 
zaprosiliśmy influencerów, którzy mówili 
o wyzwaniu, jakim jest oszczędzanie. 
Szczególnymi „perełkami” były instamatki, 

które miały pomóc nam dotrzeć do mło-
dych kobiet, odpowiedzialnych za domowe 
oszczędzanie. Mikroinfluencerki „Matko 
jedyna” i „Mam wątpliwość” wygenero-
wały maksizaangażowanie. Z przymruże-
niem oka inspirowały się wzajemnie. Ich 
wideo content pojawiał się na wydarzeniu 
naprzemiennie. Uczestnicy wydarzenia 
głosowali reakcjami, która z blogerek ma 
lepsze patenty na oszczędzanie i sami 
zaczęli dzielić się swoimi pomysłami.

By zwiększyć zasięg, do kampanii 
zaangażowaliśmy rysownika Andrzej 
Rysuje oraz fanpage „Mordor na Doma-
niewskiej”, którzy promowali wydarze-
nie wśród swoich obserwatorów. 

Dyskusję w mediach społecznościo-
wych wywołało także lokalne OOH 

oparte o kontekstowe, motywujące do 
oszczędzania hasła. Internauci dzieli się 
zdjęciami billboardów i doceniali kon-
tekst ich wykorzystania. Ze świata offline 
rozmowa znowu przeniosła się do online.

Rezultaty
Dobry odbiór kampanii i trafny insight 
przełożyły się na wyniki biznesowe i wize-
runkowe. 

W okresie kampanii:
1)  ING osiągnął 2,5 razy większą dynami-

kę przyrostu depozytów gospodarstw 
domowych niż rynek. Wpłynęło to na 
zwiększenie udział w rynku o 0,34%. 

2)  Dotarliśmy do 31 mln unikalnych 
użytkowników (UU), wygenerowaliśmy 
3,4 mln wyświetleń wideo na YouTube. 
„Nudny” temat oszczędzania wciągnął 
internautów: 

a)  do wydarzenia przystąpiło 23 tys. osób 
(2-krotnie przekroczyliśmy cel), 

b)  2 mikroinfluencerki i ich społeczno-
ści zbudowały maksizaangażowanie: 
314 tys. wizyt w tym 88 tys. obejrzeń 
20-minutowego vloga. 602 komenta-
rze, 202 udostępnienia organicznie. 
Pozytywne komentarze dotyczące 
OOH na Facebooku i Twitterze: 
„I takie reklamy to jest coś! ING 
robisz to dobrze! #szczecin #i chyba 
#heheszki”. W czasach, gdy marki mają 
coraz większy problem z zaangażowa-
niem w oglądanie dłuższego contentu 
wideo, stworzyliśmy materiały, które 
generowały wysokie współczynniki 
obejrzeń – nawet 58% dla wybranych 
wideo w kampanii (benchmark dla 
kategorii to 30-35%).

wyróżnienie
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Kampanie online, których podstawowym celem 
jest wsparcie sprzedaży lub generowanie leadów 
przy założonych wskaźnikach rentowności, 
takich jak CPA, ROAS, ERS itp. albo takie, których 
idea kreatywna jest nierozerwalnie połączona 
z analizą danych i pomysł nie mógłby zaistnieć 
bez danych i ich interpretacji. Doceniamy 
innowacyjne podejście do komunikacji 
z użytkownikiem, wykorzystanie danych oraz 
technologii na drodze poprawy efektywności 
kampanii, jak również działania analityczne 
wspierające ocenę skuteczności i atrybucję 
konwersji.
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Kampania sprzedażowa: 
CASTORAMA INSPIRUJE

Klient: Castorama Polska sp. z o. o.
Produkt: Cała gama produktów sprzedawanych na castorama.pl
Zgłaszający: GroupM Polska sp. z o. o.
Współzgłaszający: Mindshare Polska sp. z o. o.
Zespół kreatywny: Aleksander Szeluga i Marta Ananicz
Stworzenie i realizacja strategii:
Rafał Mroczek – Competence & Technology Development Manager
Mariola Karaś – Performance Manager
Anna Kozłowska – Executive Performance Marketing
Agnieszka Dudzik – Senior Executive, Performance Marketing
Anna Deck – Senior Programmatic Specialist
Ewelina Rułkowska – Senior SEM Specjalist 
Marek Majewski – Team Leader SEM
Mariusz Halbina – Senior Social Media Specialist
Karolina Pawluk – Senior Social Media Specialist
Anna Bienkowska – Director, Client Leadership

Kontekst rynkowy
Castorama jest od lat liderem sprze-
daży offline w kategorii do it yourself 
(DIY). W ofercie sklepów znajdują się 
dziesiątki tysięcy produktów oraz szereg 
usług związanych z budową, remontami 
oraz urządzeniem wnętrz i ogrodów. 
W związku z rosnącym zainteresowa-
niem zakupami w Internecie, na począt-
ku 2017 roku Castorama podjęła kroki 
mające na celu wykorzystanie pełnego 
potencjału sprzedaży online.

Gdy rozpoczynaliśmy działania dla 
rozwijającego się e-commerce Castorama, 
sytuacja nie była sprzyjająca. Najwięk-
szy konkurent prowadził wówczas swój 
e-sklep już od 5 lat, utrzymując pozycję 
lidera kategorii w sprzedaży online, zaś 
drugi duży gracz z impetem wszedł 
w działania promujące sprzedaż interne-
tową w pierwszym kwartale 2017 r.

Wyzwania i cele
Cel postawiony nam przez Castoramę 
był następujący: osiągnięcie pozycji 
lidera sprzedaży online tak szybko, jak 

będzie to możliwe, przy ograniczonym 
budżecie zapewniającym rentowność 
działań. Wyzwanie stanowiła rów-
nież relatywnie nieduża świadomość 
istnienia sklepu e-commerce naszego 
klienta. By sprostać zadaniu, musieli-
śmy w szybki sposób doprowadzić do 
podwojenia sprzedaży w stosunku do 
osiąganych dotąd wyników.

 

Strategia
W kampanii zdecydowaliśmy się wyjść 
poza standardowe podejście do grupy 
docelowej przyjmowane w kategorii 
DIY. Aby mieć pewność, że docieramy 
do właściwych osób, wykorzystaliśmy 
narzędzie Xaxis Audience Discovery 
Report, dzięki któremu przeprowadzili-
śmy badanie demografii, zainteresowań 
i zachowań użytkowników wchodzą-
cych w interakcję z reklamami marki 
oraz z kupującymi na stronie. 

Ważny insight, jaki wykorzystali-
śmy w kampanii, to fakt, iż zmiany 
w przestrzeni domowej zwykle inicjują 
kobiety. Mężczyźni natomiast najchęt-

niej włączają się w działania obejmujące 
realizację projektów, które spełniają 
marzenia ich partnerek.

Przeanalizowaliśmy zachowania 
klientów Castoramy w środowisku 
online i offline. W oparciu o poczynione 
spostrzeżenia postawiliśmy na komu-
nikację projektową, która pomogła 
zmienić postrzeganie Castoramy jako 
marketu budowlanego. Jej idea oparta 
była na inspiracji i personalizacji naszej 
komunikacji z uwzględnieniem etapu 
na ścieżce zakupowej użytkownika oraz 
jego profilu.

W planowanej kampanii postano-
wiliśmy wykorzystać innowacyjne 
podejście do danych, pozwalające na 
personalizowanie przekazu od mo-
mentu pierwszej odsłony aż po zakup 
z uwzględnieniem płci, zainteresowań 
i zachowań użytkowników, mając 
na uwadze również aktualne trendy 
sprzedażowe. 

Optymalizując budżet,  uwzględnia-
liśmy rolę poszczególnych kanałów na 
ścieżce zakupowej. Dbaliśmy o spój-
ność w obszarze online i offline.
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Kreacja 
Idea komunikacji projektowej i perso-
nalizacji, która była głównym elemen-
tem naszej strategii, zdeterminowała 
podejście do tworzenia kreacji. 

Banery dynamiczne, statyczne 
i kreacje mailingowe oraz landing page, 
które wykorzystywaliśmy w działaniach 
sprzedażowych, różniły się w zależności 
od typu działań. Na pierwszym etapie 
– działań wizerunkowych – których 
głównym celem było angażowanie 
nowych użytkowników, serwowaliśmy 
reklamy prezentujące najciekawsze 
aranżacje, powstałe z doboru produk-
tów Castorama cieszących się w danym 
okresie dużą popularnością. 

Już w tym kroku nasze komunikaty 
kierowane do kobiet i mężczyzn były 
zróżnicowane i spersonalizowane. 
Panie staraliśmy się przede wszystkim 
inspirować. W komunikacji z mężczy-
znami proponowaliśmy podjęcie się 
wspólnie z Castorama realizacji projek-
tów, których efekt końcowy wizualizo-
wany był w kreacji.

Unikatowym podejściem, jakie 
zastosowaliśmy, było wykorzystanie 
personalizacji kreacji już na początku 
ścieżki konwersji. Następnie rozbu-
dowanie komunikacji o kilkadziesiąt 
scenariuszy, determinujących wygląd 
kolejnych odsłon naszych banerów.

W drugim kroku – na etapie działań 
wpływających na decyzję zakupową  
– emitowaliśmy kreacje prezentujące 
inspiracje i konkretne produkty, przy wy-
korzystaniu których efekt został osiągnięty.

W działaniach retargetingowych, bli-
sko ostatnich kroków ścieżki konwersji, 
wykorzystywaliśmy dynamiczne kreacje 

HTML5 oparte o mechanizm LemonPi, 
który w automatyczny sposób zarządzał 
treścią banerów, pobierając w czasie 
rzeczywistym dane o produktach bez-
pośrednio ze strony sklepu.

Innowacje
W celu szybkiego osiągnięcia wyników, 
nad którymi pracowaliśmy, sięgaliśmy po 
najnowsze rozwiązania. Wykorzystaliśmy 
zarówno innowacje dostępne na rynku, 
jak i w niestandardowy sposób użyliśmy 
naszych autorskich rozwiązań. Warto tu 
wspomnieć o wykorzystaniu przełomo-
wego rozwiązania w komunikacji real 
time niewymagającego tworzenia i regu-
larnych aktualizacji product feeda  
– LemonPi. Narzędzie w zautomatyzowa-
ny sposób zaciągało dane bezpośrednio 
ze strony castorama.pl oraz umożliwiało 
nam serwowanie spersonalizowanych 
banerów pokazujących w automatyczny 
sposób bestsellery (co unikatowe, narzę-
dzie nie wymaga product feeda). Nasza 
komunikacja pozostawała zawsze aktual-
na dzięki pełnemu zgraniu z zawartością 
strony Castorama. 

Zachowaliśmy spójną warstwę 
komunikacyjną digital&TV dzięki TV 
Sync i optymalizację emisji telewizyjnej 
dzięki insightom z kanału digital.

Media mix
Prowadzone działania obejmowały 
wyłącznie kanał digital. Podejście do 
optymalizacji media mixu i budżetu 
oparliśmy o  Lean Conversion Mana-
gement, co oznaczało, że mierzyliśmy 
atrybucję wszystkich aktywności i roz-

liczaliśmy je za wpływ na sprzedaż przy 
uwzględnieniu całej ścieżki customer 
journey (CJ).

Podsumowanie i rezultaty
Wyniki:
•  ponad 2-krotny wzrost wolumenu 

sprzedaży,
•  3-krotny wzrost wskaźnika CR  

(conversion rate),
•  obniżenie kosztu pozyskania sprzeda-

ży niemal o 50%.
Po 6 miesiącach od wdrożenia kampa-
nia pozwoliła nam uczynić e-commerce 
Castorama najpopularniejszym skle-
pem online w kategorii DIY. Nastąpiła 
też zauważalna zmiana zachowania 
klientów w sklepach stacjonarnych.

Inspirując, nie tylko sprawiliśmy, że 
klienci zaczęli kupować więcej na  
castorama.pl, ale dzięki naszym dzia-
łaniom wzrosła również zauważalnie 
średnia wartość koszyka zakupowego.

Jak wskazały badania Millward 
Brown, podsumowujące drugi kwartał 
2018: poza świetnymi wskaźnikami 
osiągniętymi w e-sklepie Castoramy, 
doszło również do zauważalnych zmian 
w zachowaniu klientów w sklepach 
stacjonarnych. W czasie prowadzonej 
przez nas kampanii  wzrosły średnie 
wydatki klientów Castoramy (przewyż-
szyły wyniki u konkurencji) i osiągnęły 
najwyższy poziom odnotowany w ciągu 
ostatnich lat.
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Personalizacja komunikacji 
omnichannel 

dla marki Mitsubishi
Klient: MMC Car Poland Sp. z o. o.
Produkt: Kampania personalizacyjna 1 do 1
Zgłaszający: Bluerank
Współzgłaszający: IgnitionOne NV, ExpertSender
Zespół kreatywny:
Bluerank: Jacek Tkaczuk, Marcin Sobczak, Jarosław Miszczak, Dawid Dutkiewicz
Ignition One NV: Mirek Wasowicz, Rafał Dziedziczak, Anna Kinasiewicz,  
Tomasz Przybyłowicz
ExpertSender: Dominik Krześlak, Patrycja Malinowska, Marcin Chruszcz

Kontekst rynkowy
Marka Mitsubishi jest marką upper-mid 
i cieszy się dużą rozpoznawalnością ze 
względu na swój kultowy model Lancer 
EVO. W 2018 roku marka wprowadziła 
nowe modele, jak Eclipse Cross czy 
Space Star. 

Działania prowadzone na potrzeby 
Mitsubishi są przykładem synergii 
zintegrowanej w pełni komunikacji 
z indywidualnym klientem. Przekuli-
śmy buzzword, jakim jest omnichannel, 
na faktyczne zastosowanie, które osiąga 
ponadprzeciętne wyniki. 

Wyzwania i cele
Podejmowanie decyzji dotyczącej zaku-
pu nowego samochodu jest skompliko-
wanym procesem, w którym ważnym 

czynnikiem jest zarówno cena, jak 
i szeroko dostosowana oferta.

Według badań, 75% grupy docelo-
wej Mitsubishi stanowią mężczyźni 
(35–60 lat) o ustabilizowanej sytuacji 
życiowej: specjaliści, kadra manager-
ska oraz osoby prowadzące własną 
działalność gospodarczą. Grupa ta 
używa Internetu funkcjonalnie, po-
dejmuje decyzje oparte na wcześniej-
szym researchu i często reaguje na 
kampanie display. Specyficzna grupa 
wymagała specyficznego podejścia  
– oszczędzaliśmy czas i uwagę klienta, 
precyzyjnie dopasowując komunika-
cję na 5 kanałach.

Celem działań było wsparcie ścieżki 
decyzyjnej klienta na każdym etapie 
oraz aktywizacja przejścia do kolejnego 
etapu w customer journey. 

Strategia
Podstawą przyjętej strategii było dotarcie, 
na całej długości ścieżki decyzyjnej, 
z najlepszym i najpełniejszym komuni-
katem do potencjalnego klienta Mitsubi-
shi Motors. Chcieliśmy komunikować się 
konkretnie i wtedy gdy użytkownik tego 
potrzebuje. Kluczowe było maksymalne 
wykorzystanie możliwości wszystkich 
kanałów, w taki sposób aby wspierały się 
i uzupełniały, realizując wspólny cel.

Kampania kierowana była do 
klientów zainteresowanych głównymi 
modelami Mitsubishi: ASX, Outlander, 
Pajero oraz L200. 

Działania rozpoczynają się wraz 
z pierwszą wizytą użytkownika na stro-
nie: system dokonuje pomiaru zacho-
wania, dzięki któremu może stworzyć 
profil klienta. Algorytm w oparciu 
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o zachowanie przyznaje punkty za 
wykonanie działań. Analizuje też dane 
i ustala moment użytkownika na ścież-
ce w czasie rzeczywistym.

Platforma ExpertSender na pod-
stawie danych wspiera komunika-
cję z użytkownikiem o notyfikacje, 
mailingi i newslettery. Pozwala to na 
silną interakcję w kluczowych punktach 
ścieżki, popychając użytkownika do 
konkretnej reakcji jeszcze na stronie. 

Jeżeli użytkownik opuści stronę, 
to w oparciu o zaktualizowane dane, 
będzie do niego kierowana personalizo-
wana kreacja display, zarządzana przez 
Bluerank. Na każdym etapie wysyłamy 
komunikaty, które mają za zadanie 
uszczelnić przejście użytkownika do 
kolejnego etapu ścieżki decyzyjnej.

Kreacja
Komunikację można podzielić dwa 
uzupełniające się bloki: 
1)  nastawiony na utrzymanie zaanga-

żowania,
2)  komunikacja towarzysząca użyt-

kownikowi poza stroną, wspierająca 
świadomość marki.

Przykładem reakcji na  zaangażowanie 
jest system pop-inów na bazie scoringu 
IgnitionOne, który po przekroczeniu 
danego progu punktowego, triggeruje 
formularz zapisu na jazdę próbną. 
Zintegrowany z systemem CRM i plat-
formą ExpertSender formularz sprawia, 
że z potencjalnym klientem możemy 
utrzymać komunikację mailową.

W przypadku kreacji offsite (display) 
głównym celem jest uzyskanie mak-
symalnego dopasowania do potrzeb 
i preferencji każdego indywidualnego 
klienta. W praktyce byliśmy w stanie 
wygenerować ponad 20 tys. wariantów 
banerów. Taki poziom elastyczności 

oferują tylko dedykowane kreacje dy-
namiczne, które zostały przygotowane 
w Google Marketing Platform.

Wyzwaniem była integracja systemów 
gromadzących dane i wykorzystanie ich 
w komunikacji. Przykładowo: w momen-
cie dokonania zapisu  na jazdę próbną, 
łączymy dane offline (np. data jazdy, stan 
procesu ofertowego), historię interakcji 
online oraz informacje o scoringu. Dzięki 
temu tworzymy spójny profil użytkownika, 
wykorzystywany najszerzej jak to możliwe.

Tak szeroki zakres personalizacji był 
do tej pory możliwy jedynie w mediach 
posiadanych przez markę, jak strona in-
ternetowa czy dynamicznie generowana 
kreacja mailingowa – tutaj uzyskaliśmy 
te możliwości także offsite.

Innowacje
Sam system scoringowy różni się od 
konkurencyjnych rozwiązań z kilku 
względów. Po pierwsze, bada on pre-
ferencje użytkownika w obrębie wielu 
wizyt (punkty przyrastają i maleją, 
zależnie od zmian zainteresowania 
w czasie – tzw. cookie ageing). Istotne 
jest również stosowanie skali ilorazo-
wej do przydzielania punktów, która 
uwzględnia wielokrotnie więcej wy-
miarów danych, co pozwala na lepszą 
ocenę zaangażowania użytkownika niż 
w systemach rule-based. 

Media mix
Do prowadzenia działań przyjęliśmy 
następujący podział budżetu:
•  5% – koszty technologii,
•  95% – budżety mediowe do obsługi 

kanałów digitalowych.
Dzięki przeznaczeniu znaczącej części 
budżetu na obsługę mediową zapew-
niliśmy sobie możliwość swobodnego 

tworzenia strategii treści oraz mapowa-
nia ścieżki klienta w miarę przyjętego 
budżetu.

Budżet mediowy został przeznaczony 
na następujące kanały komunikacji:
•  display w modelu RTB (real time 

bidding) za pośrednictwem platformy 
GMP,

•  mailingowej realizowanej za pomocą 
platformy ExpertSender,

•  web-push realizowanej za pomocą 
platformy ExpertSender,

•  mobile-notification realizowane za 
pomocą platformy ExpertSender,

•  pop-in onsite realizowane za pomocą 
platformy IgnitionOne.

Rezultaty
Kampania uzyskała ponad 4-krot-
nie wyższy wynik całości ruchu dla 
ścieżek wspomaganych od średniej 
dla tego wskaźnika. 

Skuteczność zintegrowanej komu-
nikacji potwierdzają współczynniki 
konwersji zapisu na jazdę próbną na 
etapach ścieżki w modelu AIDAL:
•  etap świadomości 0,08%,
•  zainteresowania 0,38%,
•  potrzeby 0,49% (krok przed jazdą 

próbną).
Ponadto:
•  5-krotnie wzrósł współczynnik  

mikrokonwersji (ukończenie  
konfiguratora),

•  wzrósł współczynnik konwersji dla 
ścieżek wspomaganych – to 0,33% dla 
pozyskania zapisu na jazdę próbną 
(średnio dla całości to 0,07%).

Podsumowanie
Synergia omnichannel wykorzystana 
w kampanii pozwala na optyma-
lizację przepływu użytkowników 
pomiędzy poszczególnymi etapami 
ścieżki, a także na wykorzystanie da-
nych w taki sposób, aby nie irytować 
klienta reklamami modelu, który 
właśnie kupił albo którym nie jest 
zainteresowany.

Czas trwania kampanii 
Kampania trwa od 8 stycznia 2018 do 
dnia dzisiejszego. 

Podane rezultaty dotyczą okresu: 
8.01-31.07.2018.
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Kampanie, które w swoim zamierzeniu 
wykorzystują głównie możliwości środowiska 
digital, w tym: dane, technologie i narzędzia 
wspierające ich użycie. To również działania, 
które bazując na wykorzystaniu i przeniesieniu 
wiedzy pozyskanej z technologii digitalowych, 
przynoszą ponadprzeciętne efekty w innych 
kanałach.
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ODRODZENIE  
Leonarda

Klient: EC1 Łódź Miasto Kultury
Produkt: Wystawa wynalazków Leonarda Da Vinci
Zgłaszający: MOSQI.TO
Zespół kreatywny: Adam Rżanek, Agata Kość, Anna Tarkowska,  
Tomasz Soluch, Magda Zielińska, Magdalena Szmidt

Kontekst rynkowy
Każda wystawa .TO „produkt 
efemeryda” – nie ma swojej  
historii w danym otoczeniu.  
Jeśli myśleć o niej w kategorii 
marki, .TO jak wprowadzenie 
nowego produktu na rynek.

Wyzwania i cele
Cel sprzedażowy – minimum 50 tys. 
biletów.

Wyzwania: 
1)  brak materiałów marketingowych, 

oprócz 5 zdjęć z francuskiej wystawy,
2)  cena biletu sięgająca 49 zł w week-

end (w Łodzi to drogo),
3)  budżet – 80 000 tys. na 7 miesięcy 

obecności w mediach.
Grupa docelowa zgodna z założenia-
mi klienta: wszyscy Polacy.

Strategia
Gdy budżet wiąże ręce, trzeba ratować 
się precyzyjnym targetowaniem  i po-
mysłami.

Wyodrębniliśmy 3 podstawowe gru-
py klientów, do których mówiliśmy:
1)  nauczyciele – w ich przypadku 

liczyliśmy na wolumen  
– kupują tańsze bilety grupowe 
dla klas,

2)  rodziny z dziećmi – którym poka-
zywaliśmy pomysł na niehandlowe 
niedziele oraz weekend z dzieckiem 
w mieście,

3)  millenialsi – atrakcyjni ze względu 
na aktywność w mediach społecz-
nościowych i chęć zademonstrowa-
nia innym „co widziałem i mi się 
podobało”.

We wszystkich przypadkach 
komunikację ograniczyliśmy  
geograficznie do Łodzi i okolic  
oraz Warszawy. 

Rozdrabnianie geograficzne 
nie miało uzasadnienia – musie-
liśmy skutecznie dotrzeć do tych, 
dla których przyjazd na wystawę 
i zakup biletu był najbardziej 
prawdopodobny. 

Kreacja
W kreacji zastosowaliśmy charaktery-
styczny key visual, który był spoiwem 
kampanii. Jego dopełnieniem było 
ponad 180 komunikatów.

Szybko zrozumieliśmy, że naszym 
największym sprzymierzeńcem bę-
dzie sam Leonardo, „odrodzony” na 
potrzeby kampanii. To on inicjował 
dyskusje, zadawał fanom zagadki, 
a przy okazji zwracał się do nich 
otwarcie i zabawnie, bez muzealne-
go patosu.

Innowacje
Trudno dopatrzeć się innowacji 
w tej kategorii. Jednak będziemy 
powtarzać, że jeśli chodzi o przeła-
mywanie stereotypowego podejścia 
muzealników – ta kampania była 
doniosłym krokiem w marketingu 
muzealnym.

Media mix
Podział mediów był prosty i wynikał 
z ograniczeń finansowych – 90% 
budżetu zostało przeznaczone na 
działania digital.

Budżet digital podzielono nastę-
pująco:
•  70% – aktywność reklamowa  

na Facebooku, 
•  30% – GDN oraz Google Search.
Niebagatelną rolę odegrały earned 
media, tj.: strona wydarzenia, 
fanpage Leonarda, Instagram 
oraz Tinder, gdzie Leonardo był 
obecny i bardzo „wygadany”.

Rezultaty
• 72 000 sprzedanych biletów, 
•  1,2 zł – średni koszt sprzedaży  

biletu online,
•  2 561 818 unikalnych użytkowni-

ków – zasięg kampanii.

Podsumowanie
Ta kampania nie tylko „wskrze-
siła” Leonarda w XXI w., ale 
udowodniła, że dysponując 
budżetem niewiele ponad  
80 tys. zł, można sprzedać  
72 tys. biletów na kulturę.  

Nie ograniczaliśmy się do 
„produkcji banerków” – Le-
onardo stał się „rzeczywistym 
bohaterem”, który zżył się z lokal-
ną i wirtualną społecznością. 
Nie czerpaliśmy z gotowych 
rozwiązań.

 

Czas trwania kampanii  
Listopad 2017 – maj 2018

Budżet kampanii 
75 000 – 100 000 zł
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Jak zwiększyliśmy oglądalność 
BBC Earth o 46%?

Klient: BBC Studios
Produkt: Seria programów: Better Living 
Zgłaszający: SalesTube Sp. z o. o.
Współzgłaszający: Labcon Sp. z o. o.
Zespół kreatywny: Dominika Wieczorek, Marta Łysiak,  
Natalia Kubaszczyk, Klaudia Jamróz, Karol Stefański, Zofia Kustorz

Kontekst rynkowy
BBC Earth jest jednym z sześciu 
kanałów tematycznych w port-
folio BBC Studios w Polsce 
dostępnych w telewizji kablowej 
i satelitarnej. 

Wyzwania i cele
Celem kampanii był wzrost 
oglądalności cyklu programo-
wego „Cała prawda o…” oraz 
serii „Zaufaj lekarzowi” w BBC 
Earth przy użyciu jedynie onli-
ne’owych aktywności.

Wyzwania:
1)  brak świadomości, że kanały  

BBC Studios są dostępne w Polsce 
i po polsku,

2)  kampania tylko do posiadaczy płat-
nej telewizji kablowej i satelitarnej,

3)  późne godziny emisji,
4)  niekorzystny timing kampanii: pod-

czas długiego weekendu majowego 
(najniższe ratingi w TV od lat).
 

Strategia
Zamiast szerokich działań zasięgo-
wych, postawiliśmy na precy-
zyjny marketing skierowany do 
kluczowej grupy docelowej: osób 
posiadających telewizję kablową 
lub satelitarną oraz korzystających 
z aplikacji mobilnych: Play Now, 
Ipla czy WP Pilot, gdzie również 
dostępne są kanały BBC Studios. 
Wprowadziliśmy pierwiastek per-
formance marketingu do działań 
skierowanych na akcję offline, 
czyli obejrzenie programu. 

Kampania podzielona była na  
2 fazy: awareness i reminder. 

W fazie awareness postawiliśmy na 
kampanie wideo na Facebooku oraz 
w Programmatic, ponieważ to te  
2 kanały pozwalają na łączenie danych 
behawioralnych z danymi dotyczący-
mi telewizji kablowej i satelitarnej. 

W fazie reminder, dzięki użyciu 
technologii Double Click, zbiera-
liśmy dane użytkowników, którzy 
byli zaangażowani w fazie pierwszej: 
obejrzeli spot do końca lub kliknęli 

w reklamę, a następnie godzinę 
przed startem odcinka kierowaliśmy 
do nich bezpośrednio komunikat 
przypominający, że już za chwilę 
start programu.

Kreacja
Przed każdym odcinkiem zmie-
nialiśmy kreację, aby była dopa-
sowywana do aktualnego tematu 
programu: zawierała pytanie lub 
ciekawostkę dotyczącą odkryć 
naukowców, mierzyła się z mitami, 
grała na stereotypach, ale też 
przypominała, że odpowiedź na 
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wszystkie pytania będzie można 
znaleźć w BBC Earth, konkretnego 
dnia, o konkretnej godzinie. 

Innowacje
Została stworzona kampania per-
formance’owa, która miała realny 
wpływ na wyniki w świecie offline 
(podzielona na dwie fazy: awareness 
i reminder). 

Dzięki technologii Double 
Bid Manager mogliśmy połą-
czyć targetowaną behawioral-
nie kampanię wideo z zewnętrz-
nymi danymi dotyczącymi 
posiadania kablówki lub telewizji 
satelitarnej, co było kluczowe 
w kampanii, ponieważ kanał 
BBC Earth jest dostępny tylko 
w rozszerzonych pakietach. Po-
dobny zabieg zastosowaliśmy przy 
wyborze influencerów – najpierw 
przeprowadziliśmy ankiety na 
ich profilach, pytając, ilu ich 
fanów korzysta z płatnej telewizji 
kablowej i satelitarnej. Wybrali-
śmy tych, którzy w gronie swoich 
fanów mają najwięcej przedstawi-
cieli naszej grupy docelowej. In-
fluencerzy byli oczywiście dobrani 
również pod kątem dopasowania 

Działania na Facebooku 
rozpoczynały fazę awareness, ale 
dzięki zbieraniu danych możliwe 
było wykorzystanie tego kanału 
także w fazie reminder. W tej 
fazie również – dzięki emisji 
kreacji godzinę przed startem  
– działania na mobile odgrywały
istotną rolę.

Rezultaty
Dzięki przeprowadzonej kampanii 
dla BBC Earth przy użyciu jedynie 
online’owych aktywności, udało 
nam się zrealizować cel postawiony 
w świecie offline. 

Dzięki naszym działaniom kanał 
BBC Earth zyskał 46% nowych 
widzów vs 10% – taki cel był po-
stawiony w briefie. Natomiast jeśli 
chodzi o udział widowni, to uzy-
skaliśmy wzrost o 17% względem 
celu postawionego przez klienta.

Podsumowanie
Kampania pokazuje, że sku-
tecznie zaplanowana kampania 
w świecie online jest w stanie 
zrealizować cel postawiony 
w świecie offline. 

Czas trwania kampanii 
19.04-28.05.2018
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tematycznego. Zdecydowaliśmy 
się na zaangażowanie twórców 
z kategorii edukacja i nauka: Kasię 
Gandor i Radka Kotarskiego. Są to 
influencerzy, którzy swoją działal-
nością, nie tylko w sieci, reprezen-
tują wysoki poziom merytoryczny 
i jakościowy contentu. 

Media mix
100% budżetu przeznaczone  
było na działania digitalowe.

Ponad 30% budżetu zostało 
przeznaczone na kampanię wideo 
w Programmatic, ponieważ to 
właśnie ten kanał najskuteczniej 
pozwalał łączyć dane behawioralne 
z danymi zewnętrznymi dotyczą-
cymi dostawców płatnej telewizji 
kablowej i satelitarnej.

Kolejnym najważniejszym 
etapem promocji była współpraca 
z influencerami, która odgrywała 
kluczową rolę w fazie awareness, 
wywołując buzz wokół nowych 
programów.

W kampanii nie można było 
zapomnieć także o Filmwebie jako 
największym w Polsce serwisie 
filmowym, gdzie informowaliśmy 
o premierach.
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Orange Finanse mierzy pełną 
ścieżkę użytkownika!

Klient: Orange Polska
Produkt: Usługa finansowa 
Zgłaszający: Initiative
Współzgłaszający: Reprise, InMobi

Kontekst rynkowy
Na rynku istnieje duża konkurencja ze 
strony banków oraz firm pożyczkowych. 
Przewagą produktu Orange Finanse Kre-
dyt Gotówkowy było jedno z najniższych 
oprocentowań nominalnych na rynku. 
Dodatkowo klienci Orange zyskiwali 
bonus w postaci szybkiej kalkulacji 
wiarygodności kredytowej. Mogli wziąć 
pożyczkę szybko, podobnie jak w tzw. 
„chwilówkach”, ale na warunkach takich 
jak w bankach (długi okres kredytowa-
nia/mniejsza rata).

Główną grupą docelową komuni-
kacji byli klienci Orange niemający 
konta w usłudze Orange Finanse. Są to 
osoby poszukujące dla siebie najlepszych 
i równocześnie optymalnych kosztowo 
rozwiązań. Ceniące wygodę oraz chcące 
realizować swoje plany tu i teraz. Korzysta-
jące z Internetu, w wieku od 18 do 34 lat.

Wyzwania i cele
Wyzwaniem dla każdej usługi sprzeda-
wanej online i w salonach jest zmierzenie 
wpływu kampanii digitalowej na wzrost 
footfallu w wybranych lokalizacjach.

Podstawowym celem kampanii było 
skierowanie użytkowników do salo-
nów Orange. Kolejnym było oparcie 
mediów na komunikacji momentów. 
Okres wakacyjny sprzyjał wydatkom 
na podróże, dlatego komunikacja 
miała dotrzeć do osób planujących 
wyjazd rekreacyjny.

Strategia
Szukaliśmy rozwiązania, które 
pozwoli nam na mierzenie skutecz-
ności kampanii, uwzględniając wizyty 

użytkowników w salonach Orange. 
Punktem styku między naszą kampa-
nią a pobytem w danej lokalizacji stało 
się urządzenie mobilne. Smartfon to 
jedyna rzecz, którą mamy ze sobą cały 
czas – niezależnie od tego, czy jesteśmy 
w domu czy poruszamy się w prze-
strzeni miejskiej.

Zadaniem agencji było zbudowanie 
modelu atrybucyjnego, opartego na 
geolokalizacji użytkownika oraz na 
liście salonów Orange, w których nasz 
potencjalny odbiorca mógł podpisać 
umowę na kredyt gotówkowy.

Kolejnym elementem była ko-
munikacja momentów. Dane ze 
smartfonów pozwalają nam określić, 
czy dany użytkownik jest w trakcie 
planowania wycieczki wakacyjnej. 
Wybierając się za granicę, instalu-
jemy aplikacje do rezerwacji hoteli 
oraz wyszukujemy lokalne atrakcje 
np. poprzez serwis TripAdvisor.

W samej kampanii istotne było 
również wskazanie najbliższego punktu, 
w którym użytkownik może podpisać 
umowę. Tu ponownie wybraliśmy 
reklamę na smartfonach, wykorzystującą 
aktualną pozycję użytkownika, która mo-
głaby poprowadzić go do salonu Orange.

Kreacja 
Do kampanii wykorzystaliśmy wize-
runkowe formaty interstitial, reklamę 
natywną oraz rich media. Poprzez 
kreację, która wyświetla mapę 
z najbliższymi punktami, mogliśmy 
w szybki sposób poprowadzić użyt-
kowników do najbliższego salonu.

Razem z naszym partnerem tech-
nologicznym InMobi wykorzystaliśmy 

identyfikator urządzenia jako unikalny 
parametr i sprawdziliśmy, czy dany 
numer ID wszedł w interakcję z naszą 
reklamą. Następnie, bazując na danych 
geolokalizacyjnych, zweryfikowali-
śmy, czy dane urządzenie znalazło się 
w wybranych salonach Orange. Na 
podstawie tych danych stworzyliśmy 
centra w całej Polsce, które kierowały 
użytkowników do najbliższego salonu, 
aby odbiorcy nie musieli pokonywać 
dużych odległości. Dodatkowo, aby 
zmierzyć konwersję w salonie, ustawi-
liśmy czas analizy pozycji na minimum 
15 minut, ponieważ co najmniej tyle 
trwa weryfikacja zdolności kredytowej.

Badanie na grupie kontrolnej miało 
potwierdzić, że dzięki reklamie online 
grupa docelowa byłaby bardziej skłon-
na do wizyty w salonie Orange i zaku-
pie produktu Kredyt Gotówkowy.

Ponieważ oferta była skierowana do 
obecnych klientów Orange, nieposia-
dających produktów OFIN, ograniczy-
liśmy emisję na mobile’u tylko do użyt-
kowników Orange nieposiadających 
aplikacji mobilnej Orange Finanse.

Do komunikacji momentów 
wykorzystaliśmy mobilne big data 
i stworzyliśmy segment, który planuje 
obecnie wycieczkę wakacyjną. Ustali-
liśmy to poprzez analizę zainstalowa-
nych aplikacji (służących do podróży), 
profilów behawioralnych oraz kontek-
stu. Połączenie tych danych pozwoliło 
nam na identyfikację użytkowników, 
którzy w najbliższej przyszłości będą 
wyjeżdżać na wakacje.

Innowacje 
Kampanie online nie wykorzystują 
potencjału oraz wiedzy z zastosowa-
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niem urządzeń mobilnych. Geolokali-
zacyjny model atrybucyjny, który wy-
korzystaliśmy jako pierwsi w Polsce, 
to obecnie najbardziej zaawansowane 
narzędzie do pomiaru skuteczności 
kampanii online na wyniki offline. 
Dzięki naszemu modelowi, stworzo-
nemu wspólnie z InMobi, mogliśmy 
połączyć wszystkie możliwe ścieżki 
konsumenta. Potwierdziliśmy sku-
teczność kampanii mobile w zupełnie 
inny sposób – bez patrzenia na kon-
wersyjność online. Prawdziwy efekt 
kampanii jesteśmy w stanie zmierzyć 
dopiero wtedy, jeśli przeanalizujemy 
wszystkie możliwości zakupu usługi 
przez konsumenta. Nasz model atry-
bucyjny potwierdził te założenia. 

Media mix 
Biorąc pod uwagę cele i założenia 
kampanii, postanowiliśmy wyko-
rzystać 100% budżetu na kanał 
mobile. Dzięki możliwościom 
targetowania mogliśmy sprawdzić 
wpływ kampanii na wizytę w sa-

lonie Orange, oprzeć komuni-
kację na momentach oraz dzięki 
formatom rich media skierować 
konsumentów do najbliższego 
punktu z ofertą Orange Finanse 
Kredyt Gotówkowy. 

Rezultaty
Kampania potwierdziła wpływ 
działań online na wizytę w sklepie. 
Dzięki szerokiej kampanii dotar-
liśmy do 1 300 000 unikalnych 
użytkowników. Blisko 6 500 z nich 
zobaczyło reklamę i znalazło się 
w salonie Orange. Ostateczny wy-
nik przerósł oczekiwania klienta.

Model atrybucyjny wskazał, że 
dzięki kampanii online użytkow-
nicy byli ponad 2,5 razy bardziej 
skłonni do wizyty w salonie 
Orange niż osoby które nie miały 
styczności z komunikatem.

Badanie pozwoliło Orange na 
pozyskanie dodatkowych informacji 
o konsumencie. Dzięki danym z kam-
panii dowiedzieliśmy się, jaka grupa 

demograficzna oraz behawioralna 
odwiedziła salony Orange. 

Kampania wpłynęła także na 
dynamikę wizyt w salonie Oran-
ge. Blisko 70% osób spośród 
odwiedzających salony Orange 
podczas trwania kampanii pod-
jęło decyzję o tej wizycie w ciągu 
od 3 do 5 dni od chwili zobacze-
nia reklamy.

Podsumowanie
Jako pierwsi w Polsce zastoso-
waliśmy geolokalizacyjny model 
atrybucyjny. Jest to obecnie 
najbardziej zaawansowane narzę-
dzie do pomiaru skuteczności 
kampanii online na wyniki offli-
ne. Dzięki naszemu modelowi, 
stworzonemu wspólnie z InMo-
bi, mogliśmy połączyć wszystkie 
możliwe ścieżki konsumenta. 
Potwierdziliśmy skuteczność 
kampanii mobile w zupełnie 
inny sposób – bez patrzenia na 
konwersyjność online. 
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Kampanie, w których zbiór doświadczeń 
konsumenta w środowisku digital przyczynił się 
do osiągnięcia celów marketingowych marki. 
Działania obejmują bardzo szeroki wachlarz 
doświadczeń cyfrowych – zarówno storytelling 
(jeśli dodatkowo wykorzystuje możliwości 
digital), jak i jednorazowe rozwiązania taktyczne, 
które sprawiły, że kontakt konsumenta z marką 
w Internecie był wartością dodaną. Doceniamy 
rozwiązania  ponadprzeciętnie wykorzystujące 
specyfikę środowiska cyfrowego, zapewniając 
konsumentowi doświadczenia, których nie sposób 
zbudować w kontakcie poprzez inne media. 



Digital 
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srebro   IKEA ASMR  
„Dźwięki Wypoczynku”

srebro   Tymbark Funbot

wyróżnienie   18:45 Okocim. Czas na zasady

wyróżnienie   ALL YOU NEED

https://www.facebook.com/MediaImpactpl


IKEA ASMR „Dźwięki 
Wypoczynku”

Klient: IKEA
Produkt: Asortyment wypoczynkowy IKEA
Zgłaszający: Saatchi&Saatchi IS
Zespól kreatywny: Patrycja Lukjanow, Dagmara Grzanka,  
Paweł Nowak, Katarzyna Jasińska

Czy da się w Internecie poczuć miękkość? 
Czy da się poczuć, jak miękki jest koc, 

jak przyjemna kanapa i jak delikatna jest 
poduszka i to wszystko bez wychodzenia 
z domu i wyprawy do IKEA? Siedząc wy-
godnie w pracy czy domu, mając przed 
sobą ekran komputera lub komórki? 

W tej kampanii udowodniliśmy, że 
się da, że dzięki Internetowi możemy 
nie tylko skutecznie sprzedać produkt, 
ale sprawić, żeby konsument poczuł 
fizyczną przyjemność obcowania z na-
turalnymi fakturami produktów IKEA. 
I po prostu – chwilę odpoczął.

Wyzwania i cele
Polacy są zapracowanym narodem. 
A odpoczywanie często postrze-

gamy jako „lenienie się”. Tymcza-
sem odpoczynek jest dla każdego 
ważny, pożyteczny i warto znaleźć 
na niego choćby chwilę. W tej 
kampanii wraz z IKEA chcieliśmy 
zainspirować Polaków do „nicnie-
robienia”. Chcieliśmy, żeby zwol-
nili. Odpoczęli. Zamknęli oczy. 
Zrelaksowali się.

Dlatego postanowiliśmy przedsta-
wić asortyment IKEA jako ten, na 
którym najlepiej się wypoczywa. 

Tylko jak pokazać tę sensualną 
przyjemność z nicnierobienia? Jak 
pokazać to, jak wygodna jest podusz-
ka DAGRUTA, to jak miękki jest koc 
KOPENHAMN, czy jak przyjemnie 
jest usiąść w fotelu STRANDMON?

A co więcej – jak to zrobić online? 
W medium, w którym każdy się 
gdzieś spieszy, uwaga konsumenta 
jest tylko na chwilę i przez które 
(czego nie trzeba uzasadniać) koca 
dotknąć się nie da. Znaleźliśmy spo-
sób, jak to zrobić.

Biznesowym celem kampanii był 
wzrost sprzedaży asortymentu IKEA 
z kategorii Sofy i Fotele oraz Teksty-
lia (poduszki, koce, zasłony).

Marketingowo chcieliśmy zachęcić 
konsumenta do odprężenia się 
wśród naturalnych produktów IKEA. 
Pokazać, jak przyjemne są w dotyku 
i sprawić, żeby konsument chociaż 
na chwilę zatrzymał się i odpoczął.

A potem poszedł kupić poduszkę.
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Strategia
W kampanii wykorzystaliśmy technikę 
ASMR, czyli zjawisko przyjemnego 
mrowienia w okolicach głowy, szyi 
i innych obszarach ludzkiego ciała, 
które może być wywołane przez bodźce 
wizualne i słuchowe – to właśnie posta-
nowiliśmy wykorzystać. 

Wykorzystaliśmy asortyment wypo-
czynkowy IKEA, który był przedmiotem 
kampanii i w studiu dźwiękowym za 
pomocą ultraczułych binauralnych mi-
krofonów nagraliśmy dźwięki produktów. 
Uchwyciliśmy brzmienie stukania w stoik, 
szurania po kanapie, głaskania poduszki, 
włączania lampki, wiercenia się w fotelu, 
przewracania z boku na bok na kanapie 
itd. Dzięki technice ASMR mogliśmy 
dać konsumentom realną przyjemność 
wynikającą z obcowania z konkretnymi 
produktami IKEA, bez konieczności wi-
zyty w sklepie, przed swoim komputerem 
lub telefonem, zakładając słuchawki. 

Telewizja pokazała, jak odpoczywać, 
podczas gdy w digitalu pozwoliliśmy 
konsumentom realnie odpocząć! 
W przypadku tej konkretnej kampanii 
świadomie poszliśmy na przekór temu, 
co mówi się o konsumencie online. 
„Uwaga na poziomie złotej rybki”, 
„3 sekundy to jest max, na ile uda się 
utrzymać uwagę” – wszystko prawda. 

Tylko jak odpocząć w 3 sekundy?
Nie da się, dlatego nasze materiały 

były dłuższe. Konsument natykał się 
na nie głównie w pracy lub wieczorem, 
gdzie zwykle miał pod ręką słuchawki. 
Włączając dany materiał ASMR mógł 
realnie odpocząć, na chwilę uwolnić 
się od tych wszystkich krzykliwych 
trzysekundówek z wielkim logiem na 
starcie, po prostu mieć chwilę dla siebie. 
I okazało się, że konsumenci masowo 
z tej okazji do chwilowego wyłączenia 
się z tego zgiełku online – korzystali!

Na potrzeby akcji stworzyliśmy specjalną 
playlistę na YouTubie (którą później udo-
stępniliśmy również w serwisach streamu-
jących muzykę: Spotify, Tidal, Apple Music, 
Deezer), żeby zwiększyć zasięg kampanii 
podjęliśmy współpracę z influencerami 
i stworzyliśmy 8-minutowe wideo, czyli fa-
bularyzowaną sesję wypoczynkową ASMR, 
powstał dedykowany ASMR-owy content 
na Instagramie i na Facebooku. Wszystko 
stanowiło spójną całość. A konsumento-
wi zostało już tylko odprężyć się, założyć 
słuchawki i odpocząć.

Kreacja
Razem z Grupą Filmową Darwin stwo-
rzyliśmy najbardziej zasięgowy film na 
kanale YouTube IKEA Polska, podczas 
którego nasi bohaterowie w trakcie sesji 
wypoczynkowej pocierali produkty 
wydobywając z nich przyjemne relaksu-
jące dźwięki. 

Do filmu na kanale IKEA prowadził 
film opublikowany na kanale Grupy 
Filmowej Darwin, w którym bohatero-
wie zostali wystawieni na wysoki stres 
i pod koniec filmu postanowili udać się 
do specjalistki od technik relaksacyj-
nych. Właśnie na kanał IKEA.

Na YouTube stworzyliśmy też playli-
stę z utworami nagranymi na konkret-
nych produktach.  

Poszliśmy dalej – to nie tylko dźwięki 
szurania, ale unikalne utwory stworzo-
ne z tych dźwięków. Każdy jest osobną 
kompozycją ze swoją unikalną rytmiką 
i jeśli nie wiecie, co tak brzmi – może-
cie to też sprawdzić aplikacją Shazam, 
tak jak każdy inny „normalny” utwór 
muzyczny.

Rezultaty 
Konsumenci zakochali się w „Dźwię-
kach Wypoczynku” IKEA. I dali 
sobie pozwolenie na chwilę odpo-
czynku w goniącym w szalonym 
pędzie Internecie.

Główny film z Grupą Filmową Dar-
win na kanale IKEA „Wypoczynkowa 
Sesja ASMR” jest najpopularniejszym 
filmem wszech czasów na kanale IKEA 
Polska! Konsumenci obejrzeli ponad 
6 mln minut, przy ponad 1,2 mln wy-
świetleń filmu. 

Średni czas oglądania wyniósł 4,49 
minuty (i również jest najdłuższy 
w historii IKEA). Ale nie było to tylko 

pasywne oglądanie: filmik uzyskał 
ponad 11 tys. pozytywnych ocen i setki 
pozytywnych komentarzy. Polacy na-
prawdę potrzebowali odpocząć!

Wszystkie „utwory” z playlisty 
„Dźwięki Wypoczynku” na YouTu-
bie miały ponad 312 tys. wyświetleń. 
Facebook uzupełnił całość ze swoim 
zasięgiem, gdzie dotarliśmy z ASMR-
-owym wideo do ponad 4,5 mln 
użytkowników.

Kampania dotarła więc szeroko 
do konsumenta w Internecie i spo-
tkała się z zachwytem odbiorców. 
Dwa przykłady: 

„Świetna kampania, przepiękna 
dziewczyna i rzeczywiście skuteczna. 
Idę się położyć na łóżku od was :P”. 

„Pierwszy raz od dawna usnąłem 
w dzień :)” (wyjątkowo w przypadku tej 
reklamy – o to nam chodziło).

To tylko mały wycinek pozytywnych 
reakcji, które wywołała kampania. 
Ale jak to wszystko przełożyło się na 
sprzedaż? 

Efekty są takie:
•  118% – wzrost sprzedaży asorty-

mentu z kategorii: Sofy i Fotele 
w tygodniach, kiedy trwała kampa-
nia 14-22 (cała akcja) rok do roku 
(porównywalne okresy – z promo-
cją na dany asortyment).

•  104% – wzrost sprzedaży asortymen-
tu z kategorii: Tekstylia – poduszki 
dekoracyjne, koce, zasłony) w tygo-
dniach 14-22 (cała akcja) rok do roku 
(porównywalne okresy).

Tak więc nie tylko daliśmy Polakom 
odpocząć, ale dzięki temu, że Polacy 
poczuli, jak przyjemnie jest odpoczy-
wać z IKEA, po odpoczynku ruszyli na 
zakupy. 

Oczywiście tylko po to, żeby po po-
wrocie odpoczywać jeszcze wygodniej.  
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Tymbark Funbot
Klient: Tymbark Funbot
Produkt: Tymbark
Zgłaszający: GONG
Współzgłaszający: Tymbark, Mindshare
Zespół kreatywny: Michał Bucholc, Grzegorz Luft, Tomasz Loska,  
Marta Bajtała, Łukasz Bujakowski, Wojciech Rymaszewski, Waldemar Kaim,  
Karolina Niegłos, Cezary Nowak, Karolina Zagórska, Paulina Staruszniak,  
Beata Guzińska-Tasak, Emilia Kostka, Jacek Sielski, Alicja Rutkiewicz

Kontekst rynkowy
Wakacje to dla młodych idealny 
czas na spędzenie chwil w gronie 
znajomych. I na zrobienie przy tej 
okazji zdjęcia. Wielu zdjęć. Tymbark, 
producent kultowych napojów, chce 
być częścią wakacyjnych wspomnień 
młodych. Tylko jak zachęcić konsu-
mentów do podzielenia się swoimi 
fotkami z marką?

Wyzwania i cele
1. Wśród konsumentów napojów 
on-the-go główną grupę docelową 
stanowią młodzi 15-24 lata. Tymbark 
jako lider ma tutaj szczególne wyzwania 
wizerunkowe. Atakowany jest przez 
marki typowo młodzieżowe (Frugo, 
Roko), a także gigatnów jak Cola, Fanta 
czy Sprite. Drugim istotnym wyzwa-
niem dla marki napoju jest zatrzymanie 

uwagi i zaangażowanie współczesnego 
młodego konsumenta w okresie waka-
cyjnym.

2. Pozycja lidera wymaga, by ten wy-
znaczał trendy i sięgał po innowacyjne 
rozwiązania, docierające do młodych 
konsumentów. Dlatego marka szukała 
pomysłu na innowacyjną aktywację, 
która wyróżni się na tle wszystkich 
aktywacji prowadzonych w tym czasie 
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przez marki FMCG i pozostanie w zgo-
dzie z DNA i wartościami marki.

3. Wakacje to dla młodych (16-25)  
idealny czas na spędzenie chwil 
w gronie znajomych. I do zrobienia 
sobie przy tej okazji zdjęć. Tymbark 
chciał stać się częścią wakacyjnych 
wspomnień młodych i wejść z nimi 
w interakcję. Naszym wyzwaniem było 
stworzenie aktywacji digital, która 
sprawi, że młodzi konsumenci chętnie 
podzielą się swoimi wakacyjnymi 
wspomnieniami uwiecznionymi na 
zdjęciach.

KPI 1: 50 tys. zdjęć w aktywacji.
KPI 2: Co najmniej 2 zdjęcia na 

użytkownika.
4. Głowna grupa docelowa: młodzi 

konsumenci (15-24), uczniowie i stu-
denci, spędzający wakacje w gronie 
znajomych, korzystający na co dzień 
ze smartfonów i otwarci na nowe 
technologie.

Strategia
Pokolenie młodych jest otwarte na 
aplikacje dające im innowacyjne 
doświadczenie, zwłaszcza takie, za 
którymi stoi zabawa i odrobina „ma-
gii”. Wystarczy spojrzeć jak wciągnęły 
ich Filtry do Snapczata/Instagrama. 
Dlatego, aby zachęcić ich do dzielenia 
się z nami zdjęciami, musieliśmy dać 
młodym „fun” i odrobinę magii, jakiej 
jeszcze nie było.

Szczególne znaczenie w akcji miał 
dla nas Kapsel Tymbark, a konkretnie 
jego digitalowe wcielenie – messen-
gerowy chatbot. Zauważyliśmy, że 
młodzi konsumenci chętnie rozma-
wiali z Kapslem i pytali go o hasełka. 
Dlatego dostrzegliśmy w tym kanale 
ogromny potencjał do zbudowania 
nowego, unikalnego doświadczenia 
kontaktu z marką.

Kreacja 
Funbot jest aplikacją opartą o kul-
towego brand hero marki – Kapsel 
Tymbark – która komentuje zdję-
cia. Aplikacja na żywo rozpoznaje 
fotki i opatruje spersonalizowanym 
komentarzem. Zabawa z Funbotem 
opiera się na rozwiązaniach z obszaru 
sztucznej inteligencji do rozpoznawa-
nia obrazów.

Aby Funbot skomentował zdjęcie, 
wystarczy zrobić je aparatem w telefo-
nie lub załadować z dysku, Instagrama 
czy Facebooka. Aplikacja w kilka 
sekund analizuje zdjęcie i dobiera pięć 
najlepiej dopasowanych komentarzy. 
Użytkownik wybiera jeden i otrzymuje 
obrandowaną grafikę z komentarzem 
na Kapslu, którą może zapisać lub 
podzielić się w social mediach.

Aplikacja została stworzona z myślą 
o kanałach mobile.

Funbot stał się integralną częścią 
chatbota marki Tymbark na Messen-
gerze. Dzięki temu wykorzystaliśmy 
ogromny, dotychczasowy potencjał 
drzemiący w brand hero – Kapslu Tym-
bark – i połączyliśmy go z nowoczesną 
technologią. 

Aplikacja działa również jako 
mobilna strona WWW w technolo-
gii RWD, nie wymagając instalacji 
dodatkowych narzędzi. W ten sposób 
idealnie wpisaliśmy się w nawyki grupy 
docelowej, która większość fotek robi 
smartfonami.

Aby podkręcić zabawę i zwiększyć 
szerowalność akcji, nauczyliśmy 
Funbota rozpoznawać i komentować 
elementy popkultury: celebrytów, filmy, 
znane obrazy, a nawet logotypy innych 
marek.

Innowacje 
Wykorzystując kilka algorytmów do 
rozpoznawania obrazów, stworzyliśmy 
autorskie rozwiązanie o wyjątkowej 
skuteczności. Algorytm opisuje zdjęcie 
kilkunastoma, a nawet kilkudziesięcio-
ma słowami kluczowymi – rozpoznaje 
obiekty, pogodę, wakacje, celebrytów, 
logotypy innych marek, a nawet emocje 
osób na fotce.

Następnie przeanalizowaliśmy 
naszym algorytmem tysiące typowych 
zdjęć z wakacji pod kątem najbardziej 
popularnych fraz. Tak powstał słownik 
składający się z kilku tysięcy fraz i ich 
kombinacji, do których napisaliśmy 
ponad 3000 kreatywnych komentarzy. 
Algorytm z każdym przeanalizowanym 
zdjęciem „uczył się” najlepszych odpo-
wiedzi, optymalizując wagi w słowniku. 
Możemy śmiało powiedzieć, że Funbot 
jest najbardziej zaawansowanym 
narzędziem do rozpoznawania oznak 
wakacji na fotkach.

Media mix
Funbot był częścią kampanii 360, 
która w telewizji promowała nowy 
produkt – Tymbark arbuzowo-mię-
towy. W ramach działań digital 
w określonym budżecie mediowym 
budowaliśmy świadomość kampanii 
ATL oraz promowaliśmy Funbota. 
Działania te przenikały się.

Najbardziej efektywne okazało się 
wsparcie mediowe bota na Messen-
gerze. O efektywności tego podejścia 
niech świadczy fakt, że konsumenci 
wracają do niego nawet pół roku po 
kampanii. Przez 6 miesięcy od zakoń-
czenia wsparcia mediowego użytkow-
nicy zostawili Funbotowi kolejne 200 
tys. zdjęć (vs 100 tys. zdjęć w czasie 
aktywacji). 

Media split kampanii:
•  display – 74%,
•  social media – 24%,
•  search – 2%.

Rezultaty
Innowacyjny algorytm, niespotykana 
precyzja i tysiące śmiesznych komen-
tarzy przyniosły zamierzony efekt. 
Młodzi oszaleli na punkcie Funbota 
i oprócz fotek z wakacji zaczęli wrzu-
cać inne zdjęcia, próbując „zagiąć” 
aplikację.

Kapsel Tymbarku, wyposażony 
w sztuczną inteligencję, sprawił że 
młodzi zaczęli dzielić się z marką 
swoimi fotkami na niespotykaną 
dotąd skalę. Każdy, kto zaczął zabawę 
z Funbotem, zostawił w czasie akty-
wacji średnio prawie 5 zdjęć (250% 
realizacji KPI 1).

Kampania trwała przez 6 wakacyj-
nych tygodni i w jej trakcie otrzy-
maliśmy prawie 100 tys. zdjęć (200% 
realizacji KPI 2). 

Pół roku po zakończeniu wsparcia 
mediowego liczba zdjęć przekroczyła 
300 tys. i każdego dnia rosła średnio 
o kolejny 1000.

Podsumowanie
Wykorzystanie innowacji 
w zabawny i przystępny sposób 
pozwoliło marce na stworzenie 
unikalnego Brand Experience 
i zaangażowało konsumentów na 
niespotykaną dotąd skalę.
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18:45 Okocim. Czas na zasady
Klient: Carlsberg Polska Sp. z o. o. marka OKOCIM
Produkt: Piwo Okocim
Zgłaszający: Ringier Axel Springer Polska Sp. z o. o.
Współzgłaszający: Carlsberg Polska Sp. z o. o.
Zespół kreatywny: Marek Dorobisz, Bart Biały, Alicja Popiel,  
Magdalena Milewska, Klaudia Mierosławska, Michał Wojak,  
Aleksandra Koszewska, Aleksandra Niemczyk, Maciej Banaszkiewicz

Kontekst rynkowy
 „18:45. Czas na zasady” to internetowy 
talk-show Onetu i marki Okocim, który 
łączy możliwości największego portalu, 
digitalowy ekosystem dystrybucji oraz 
telewizyjny rozmach (w tym telewizyj-
nego prowadzącego – Filipa Chajzera). 
Dzięki tym 3 składnikom zaserwowa-
liśmy odbiorcom pełne doświadcze-
nie świata marki w sposób, który ich 
zaangażował i przypadł do gustu. Skąd 
to wiemy? Nasz format budził 2,5 razy 
więcej emocji niż typowa reklama TV 
i sprowokował komentarze typu: „Wolę 
Filipa tutaj niż w Hipnozie”.

Okocim nie kryje się z mainstreamo-
wym charakterem, ale podkreśla, że 
nawet za większą marką może stać wy-

soka jakość. Dzięki kampaniom w TV 
z udziałem prawdziwych piwowarów, 
Polacy poznali wizerunek browaru, 
w którym „warzy się z zasadami”. 

Marka odczuwa presję ze strony clut-
teru marek masowych, komunikujących 
historię i tradycję często w bardziej atrak-
cyjny, ale nieautentyczny sposób. Okocim 
chce się zbliżyć do konsumentów piwa ze 
szczerym przekazem oraz świeżym po-
mysłem, który wyróżni markę na rynku.

Cele
Cel strategiczny: zbudowanie 
emocjonalnego pomostu między 
konsumentami a światem marki 
Okocim.

Cel mediowy: szeroki zasięg w gru-
pie (18-55), a szczególnie w segmencie 
18-35.

Strategia
Ludzie potrzebują czasem dowodu na 
słuszność, że życie według zasad ma 
sens, dlatego stworzyliśmy stricte digi-
talowy program, w którym powszech-
nie cenione gwiazdy opowiedziały 
o swoich zasadach. Ich kariery stały się 
najlepszym reason-to-belive, że trzyma-
nie się zasad przynosi widoczne efekty. 
Taki przekaz stanowił naturalne odnie-
sienie do efektów wierności zasadom 
w piwowarstwie. Puentą komunikacji 
stało się poczucie, że wierność zasa-
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dom to sposób na znakomite rezultaty 
– w piwowarstwie i w życiu.

Chcieliśmy, aby konsument zbliżył 
się do świata marki, poznał „na żywo” 
piwowarów zapamiętanych z reklam 
TV i porozmawiał z nami o mniej lub 
bardziej poważnych sprawach w at-
mosferze koleżeńskiej szczerości.

Kreacja
Zrealizowaliśmy rozrywkowy talk-show 
z prowadzącym Filipem Chajzerem 
i udziałem piwowarów z Okocimia, które-
mu nadaliśmy tytuł „18:45. Czas na zasa-
dy”. Do studia zaaranżowanego na flagowy 
pub browaru zaprosiliśmy gości, którzy na 
co dzień kierują się zasadami i reprezen-
tują wysoką jakość swoją twórczością  (np. 
Mateusz Borek, Robert Makłowicz, Łukasz 
Palkowski, Maria Sadowska). Tytuł oraz 
godzina premierowej emisji programu 
nawiązuje do daty powstania browaru.

Program stworzył naturalne pole 
do opowieści o historii browarnic-
twa. Stałymi elementami programu 
zostały: Anegdota Szczepana Zydronia 
– piwowara Okocimia oraz konkurs, 
w którym piwowar Okocimia jako 
ekspert ocenia piwa uwarzone przez 
domowych piwowarów.

„Czas na zasady” to nie tylko pro-
gram - to również miejsce w Internecie 
(czasnazasady.onet.pl), gdzie docenialiśmy 
dobre piwa, opowiadaliśmy o bogactwie 
ich gatunków oraz wprowadzaliśmy 
użytkowników w sekrety piwowarstwa 
i kulturę barową.

Rezultaty
•  Osiągnęliśmy wysoki poziom zaanga-

żowania emocjonalnego odbiorców 
programu. Program angażował niemal 
2,5 razy bardziej niż benchmark 
reklamy telewizyjnej. Dominującymi 
emocjami, pojawiającymi się wśród 
respondentów badania efektywności 
contentu, były radość i zaskoczenie 
(badanie Content Efficiency Check zre-
alizowane dla programu „18:45. Czas 
na zasady” przez firmę Neuroidea).

•  W istotny sposób wzrosły atrybuty marki 
takie jak: marka wyznaczająca trendy, piwo 
o dobrym smaku, marka dla mnie. Do-
datkowo w przypadku trzech atrybutów 
(Marka z bogatą tradycją; Piwo o dobrym 
smaku; Uczciwa marka) ugruntowało się 
przekonanie o ich dopasowaniu do marki 
i produktu – krótszy czas reakcji (j.w.).

Ponad 18 mln projekcji programu, w tym 
10 mln wygenerowały osoby w wieku 

18-35 lat (źródło: opracowanie własne 
Wydawcy RASP).

Podsumowanie
•  To pierwszy taki projekt, zrealizowany 

z telewizyjnym rozmachem talk-show, 
który stał się centrum ekosystemu kam-
panii w portalu horyzontalnym.

•  Stworzyliśmy program, który choć szcze-
rze manifestował, że jest 20-minutową 
ekspozycją świata marki sponsora, był 
oglądany dobrowolnie i z przyjemnością. 

•  W pełni skorzystaliśmy ze społecznej 
mocy Filipa Chajzera, którego wpisy 
stały się okazją do kontaktu z konsu-
mentami.

•  Wieloplatformowe dotarcie zbudowa-
ło głębokie i angażujące doświadcze-
nie online, które nie byłoby możliwe 
poprzez działania w linearnej telewizji.

•  Działania promocyjne dookoła po-
szczególnych odcinków wydłużyły ich 
cykl życia do całego tygodnia.

„18:45. Czas na zasady” dzięki prze-
wagom digitalu zbliżył konsumen-
tów do świata marki tak bardzo, że 
niektórzy nasi respondenci mówili 
nam wprost: „właśnie samemu by 
się chciało spróbować, jak opowia-
dali o tych smakach (…).”
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ALL YOU NEED
Klient: ADIDAS
Produkt: Kolekcja „Women Must Haves”
Zgłaszający: Isobar (Dentsu Aegis Network Polska)
Współzgłaszający: Carat Polska (Dentsu Aegis Network Polska)
Zespół kreatywny: Joanna Biernacka, Maciej Kozina, Sonia Łukomska,  
Konrad Białek, Tomasz Bartnik, Marta Zamorowska, Patrycja Pachnik,  
Marta Kartasińska, Janek Szczeniowski, Ola Pudło, Mateusz Dziekoński,  
Tomasz Bartosik, Kuba Żukowski, Paweł Kuczyński-Gensler

Kontekst rynkowy
Mobile odgrywa ważną rolę w komuni-
kacji marek sportowych i odzieżowych 
z konsumentami. Wiele z nich posiada 
dedykowane formy i narzędzia komu-
nikacji, a za ich pomocą kreuje modę 
na swoje produkty.

Wyzwania i cele
Celem kampanii było przekonanie 
kobiet w grupie wiekowej 20-35 lat do 
zakupienia produktów z nowej kolekcji 
Adidasa „Women Must Haves”. 

Wyzwaniem było przełamanie  
komunikacyjnej dominacji  
Nike’a i Reebok’a wśród tej grupy. 

Strategia
Zauważyliśmy, że kobiety myślące 
o uprawianiu sportu często odwleka-
ją rozpoczęcie treningów. Tłumaczą 
sobie, że aktywność tego typu wymaga 
drogiego, specjalistycznego sprzętu. 
No i oczywiście właściwej lokaliza-
cji, np. siłownia. To takie wspaniałe 
rozgrzeszenie. Dlatego postanowili-
śmy udowodnić im, że ćwiczyć mogą 
w zaciszu domowym, a wszystko, czego 
potrzebują, to adidas „Women Must 
Haves” i odrobina determinacji.

Wszystkie treści o charakterze 
tutoriali na urządzeniach przenośnych 
robią zawrotną karierę. W wielu przy-
padkach odtworzenie treści na smart-

fonie jest po prostu najprostsze. W tym 
przypadku kluczowe było specyficzne 
wykorzystanie formatów dostępnych na 
urządzeniach przenośnych, podkre-
ślających główną ideę ćwiczenia tam, 
gdzie się da.

Kreacja 
Postanowiliśmy stworzyć modę na pro-
sty, odarty ze wszystkich ozdobników, 
efektywny trening dostępny dla każdej 
kobiety. Wybraliśmy Ewę Chodakow-
ską, aby jej przykład motywował kobie-
ty z grupy docelowej. Ewa wykonywała 
ćwiczenia o różnym stopniu trudności, 
wykorzystując ogólnie dostępne frag-
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menty mieszkania. Wszystko, co było 
jej potrzebne, to właściwy strój i nastrój. 
Prościej się nie da.

Innowacje
Innowacją w tej kampanii jest wy-
korzystanie formatów dostępnych 
jedynie w kanałach social media oraz 
ich dokładne dopasowanie nie tylko do 
specyfiki grupy oraz produktu, ale także 
do idei kreatywnej kampanii. Werty-
kalne wideo pokazywało wykorzystanie 
ścian w prostych ćwiczeniach, Insta-
stories ilustrowało każdą z faz ruchu 
podczas danego ćwiczenia, natomiast 
Boomerangi podkreślały rolę repetycji. 

Prostota przekazu i formy odzwiercie-
dlały ideę kampanii – nic ponad to, co  
niezbędne i funkcjonalne.

Media mix
Kampania, co pokazują rezultaty, 
była prowadzona bardzo precy-
zyjnie w obrębie dwóch kanałów: 
online oraz OOH, 66% budżetu 
kampanii przeznaczyliśmy na emi-
sje w Internecie. 

Facebook/Instagram stanowił 38% 
budżetu, a YouTube 20% budżetu. 

Filmy promowane były w kanałach 
własnych Adidas oraz w kanałach Ewy 
Chodakowskiej.

Rezultaty
Udało nam się zbudować taką 
świadomość i wizerunek marki, 
które bezpośrednio przełożyły się na 
zyski klienta. Komunikacja online 
wygenerowała łącznie ponad 80 mln 
wyświetleń, docierając do ponad 
90% użytkowników z grupy docelo-
wej. Posty publikowane przez Ewę 
Chodakowską również organicznie 
odnotowywały szeroki zasięg (około 
250 tys. wyświetleń dla postu). 

Klient uznał, że wynik sprzedażowy 
jest najlepszą ilustracją przekroczenia 
zakładanych celów i całości KPI.

Podsumowanie
Kampania była w 100% prawdzi-
wa i skupiona na marce. Oszczędna 
i efektywna w formie dokładnie oddała 
ideę produktu. Jako pierwsza kampa-
nia w Polsce udowadnia, że ćwiczenie 
z pomocą Facebooka i Instagrama jest 
nie tylko możliwe, ale i proste.

Czas trwania kampanii 
Kampania była realizowana 
w okresie: 7.08-30.09.2017.

Budżet kampanii 
800 000 – 1 000 000 zł

wyróżnienie

67

https://isobar.prowly.com/30206-adidas-all-you-need-case-study


Kampanie, których celem jest wygenerowanie 
bezpośredniej akcji, takiej jak sprzedaż lub 
inny rodzaj konwersji, w tym: kampanie 
wykorzystujące mechanizmy marketingu 
w wyszukiwarkach, e-mail marketing, 
pozycjonowanie, reklamę kontekstową, 
remarketing oraz wszelkie narzędzia wsparcia 
sprzedaży, np. marketing automation.
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Nowy model biznesowy 
sprzedaży karty kredytowej

Klient: Citi Handlowy
Produkt: Karta kredytowa
Zgłaszający: Performics
Współzgłaszający: Spark Foundry

Kontekst rynkowy
Polacy obawiają się kart kredytowych, 
utożsamiając je z ryzykiem utraty 
kontroli nad wydatkami. Kiedy muszą 
się zadłużyć, wybierają raczej kredyt 
gotówkowy lub „chwilówkę”. W re-
zultacie rynek kart co roku maleje 
o około 8%.

Większość banków sprzedaje 
karty kredytowe obecnym klien-
tom bądź proponuje je w zamian 
za lepsze warunki prowadzenia 
konta czy niższą marżę kredytu 
hipotecznego. Citi Handlowy 
ma odmienną strategię – karta 
kredytowa jest jego głównym 
produktem i najważniejszym na-
rzędziem pozyskiwania nowych 

klientów. Sprzedaż w tym obsza-
rze musi więc stale rosnąć mimo 
niekorzystnych trendów.

Wyzwania i cele
Od 2014 roku z dużym sukcesem 
prowadziliśmy dla Citi Handlo-
wy działania efektywnościowe, 
zdawaliśmy więc sobie sprawę, że 
potencjał tradycyjnych narzędzi 
reklamowych i komunikacyjnych 
powoli się wysyca i nie gwarantuje 
osiągania założonych wyników. 
Tymczasem cel, jaki przed nami 
postawił klient, to 20% wzrost rok 
do roku sprzedaży kart kredyto-
wych z kanału online. 

Strategia
Żeby złagodzić opór konsumentów 
przed otwarciem/aplikowaniem 
o kartę, wymyśliliśmy innowacyjny 
model jej sprzedaży. Stworzyliśmy 
unikalne oferty z najpopularniejszy-
mi serwisami e-commerce (np. Alle-
gro, Morele, Mall, OleOle, Douglas 
i inne – w sumie 13 podmiotów). 
Wykorzystaliśmy przy tym wiedzę 
o realnych potrzebach zakupowych 
ich klientów i popularności konkret-
nych produktów. Osoba odwiedzają-
ca partnerski sklep w poszukiwaniu 
jednego z nich widziała, że może go 
kupić taniej (ze znaczącym rabatem 
kwotowym), wyrabiając sobie kartę 
kredytową Citi Handlowy. 
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Kreacja
Oferty komunikowaliśmy przede 
wszystkim w najbardziej wiarygod-
nych w oczach kupujących mediach 
własnych partnerów (strony sklepów, 
ich kanały społecznościowe, newslet-
tery). Po raz pierwszy nasza oferta 
stanowiła integralny element oferty 
produktowej e-sklepu – najdobit-
niej pokazując realną korzyść dla 
kupującego.

W mediach płatnych koncentro-
waliśmy się na dotarciu do osób 
zainteresowanych kategoriami 
produktowymi naszych partne-
rów. W tym celu wykorzystaliśmy 
precyzyjnie targetowane kampanie 
programatyczne i poszerzyliśmy 
działania w wyszukiwarce Google 
o frazy powiązane ze słowami pro-
duktowymi partnerów.

Blogerzy finansowi obiektywnie 
opisywali ofertę i pozostając w ciągłej 
komunikacji ze swoimi czytelnikami, na 
bieżąco odpowiadali na ich pytania od-
nośnie procesu założenia karty kredy-
towej i warunków oferty. Komunikacja 
ta odbywała się wielokanałowo – przez 
ich blogi, media społecznościowe oraz 
korespondencję prywatną.

Nasi partnerzy afiliacyjni mieli swo-
bodę dopasowywania ofert do profili 
swoich użytkowników, maksymalizu-
jąc efektywność swoich działań.

Rezultaty
Ambitny cel, jaki przed nami 
postawiono, został zrealizowany 
i przekroczony – sprzedaż kart 
Citi Handlowy w kanale online 
wzrosła rok do roku o 22% przy 

jednoczesnym spadku kosztu 
pozyskania klienta o 8%. W tym 
czasie rynek kart kredytowych 
odnotował kolejny spadek 
(-8,5%). Nowy sposób akwizycji 
stanowi obecnie osobny kanał 
sprzedażowy w strukturach 
klienta i jest rozwijany globalnie 
w kolejnych regionach.

Podsumowanie
Każda ze stron transakcji odniosła 
wymierną korzyść. Klienci kupili 
produkty, których potrzebują, z od-
czuwalnym rabatem. Nasi partnerzy 
nie tylko zwiększyli wartość swoich 
koszyków (kwota, która zostawała 
w kieszeni klienta, była często prze-
znaczana na dodatkowe zakupy) 
i konwersje (dzięki cenowej prze-
wadze konkurencyjnej), ale także 
uzyskiwali dodatkowe przychody ze 
sprzedaży kart. Zaś Citi Handlowy 
pozyskał w ten sposób nowych, 
wartościowych klientów. 
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Kontekst rynkowy
Castorama jest od lat liderem sprzedaży 
offline w kategorii do it yourself (DIY). 
W ofercie sklepów znajdują się dziesiąt-
ki tysięcy produktów oraz szereg usług 
związanych z budową, remontami 
oraz urządzeniem wnętrz i ogrodów. 
W związku z rosnącym zaintereso-
waniem zakupami w Internecie, na 
początku 2017 roku Castorama podjęła 
kroki mające na celu wykorzystanie 
pełnego potencjału sprzedaży online.

Gdy rozpoczynaliśmy działania dla 
rozwijającego się e-commerce Castorama, 
sytuacja nie była sprzyjająca. Największy 
konkurent prowadził wówczas swój 
e-sklep już od 5 lat, utrzymując pozycję 
lidera kategorii w sprzedaży online, zaś 
drugi duży gracz z impetem wszedł 
w działania promujące sprzedaż interne-
tową w pierwszym kwartale 2017 r.

Wyzwania i cele
Cel postawiony nam przez Castoramę 
był następujący: osiągnięcie pozycji 
lidera sprzedaży online tak szybko, jak 

będzie to możliwe, przy ograniczonym 
budżecie zapewniającym rentowność 
działań. Wyzwanie stanowiła rów-
nież relatywnie nieduża świadomość 
istnienia sklepu e-commerce naszego 
klienta. By sprostać zadaniu, musieli-
śmy w szybki sposób doprowadzić do 
podwojenia sprzedaży w stosunku do 
osiąganych dotąd wyników.

 

Strategia
W kampanii zdecydowaliśmy się 
wyjść poza standardowe podejście 
do grupy docelowej przyjmowane 
w kategorii DIY. Aby mieć pewność, 
że docieramy do właściwych osób, 
wykorzystaliśmy narzędzie Xaxis 
Audience Discovery Report, dzięki 
któremu przeprowadziliśmy badanie 
demografii, zainteresowań i zacho-
wań użytkowników wchodzących 
w interakcję z reklamami marki oraz 
z kupującymi na stronie. 

Ważny insight, jaki wykorzystali-
śmy w kampanii, to fakt, iż zmiany 
w przestrzeni domowej zwykle inicjują 

kobiety. Mężczyźni natomiast najchęt-
niej włączają się w działania obejmujące 
realizację projektów, które spełniają 
marzenia ich partnerek.

Przeanalizowaliśmy zachowania 
klientów Castoramy w środowisku 
online i offline. W oparciu o poczynio-
ne spostrzeżenia postawiliśmy na ko-
munikację projektową, która pomogła 
zmienić postrzeganie Castoramy jako 
marketu budowlanego. Jej idea oparta 
była na inspiracji i personalizacji 
naszej komunikacji z uwzględnieniem 
etapu na ścieżce zakupowej użytkow-
nika oraz jego profilu.

W planowanej kampanii postanowili-
śmy wykorzystać innowacyjne podejście 
do danych, pozwalające na personalizo-
wanie przekazu od momentu pierwszej 
odsłony aż po zakup z uwzględnieniem 
płci, zainteresowań i zachowań użyt-
kowników, mając na uwadze również 
aktualne trendy sprzedażowe. 

Optymalizując budżet,  uwzględnia-
liśmy rolę poszczególnych kanałów na 
ścieżce zakupowej. Dbaliśmy o spój-
ność w obszarze online i offline.

Direct Response and Lead Generation

72

Kampania sprzedażowa: 
CASTORAMA INSPIRUJE

Klient: Castorama Polska sp. z o. o.
Produkt: Cała gama produktów sprzedawanych na castorama.pl
Zgłaszający: GroupM Polska sp. z o. o.
Współzgłaszający: Mindshare Polska sp. z o. o.
Zespół kreatywny: Aleksander Szeluga i Marta Ananicz
Stworzenie i realizacja strategii:
Rafał Mroczek – Competence & Technology Development Manager
Mariola Karaś – Performance Manager
Anna Kozłowska – Executive Performance Marketing
Agnieszka Dudzik – Senior Executive, Performance Marketing
Anna Deck – Senior Programmatic Specialist
Ewelina Rułkowska – Senior SEM Specialist 
Marek Majewski – Team Leader SEM
Mariusz Halbina – Senior Social Media Specialist
Karolina Pawluk – Senior Social Media Specialist
Anna Bienkowska – Director, Client Leadership

http://www.castorama.pl


Kreacja 
Idea komunikacji projektowej i perso-
nalizacji, która była głównym elemen-
tem naszej strategii, zdeterminowała 
podejście do tworzenia kreacji. 

Banery dynamiczne, statyczne 
i kreacje mailingowe oraz landing 
page, które wykorzystywaliśmy 
w działaniach sprzedażowych, różniły 
się w zależności od typu działań. Na 
pierwszym etapie – działań wizerun-
kowych – których głównym celem 
było angażowanie nowych użytkowni-
ków, serwowaliśmy reklamy prezentu-
jące najciekawsze aranżacje, powstałe 
z doboru produktów Castorama 
cieszących się w danym okresie dużą 
popularnością. 

Już w tym kroku nasze komunikaty 
kierowane do kobiet i mężczyzn były zróż-
nicowane i spersonalizowane. Panie sta-
raliśmy się przede wszystkim inspirować. 
W komunikacji z mężczyznami propono-
waliśmy podjęcie się wspólnie z Castorama 
realizacji projektów, których efekt końcowy 
wizualizowany był w kreacji.

Unikatowym podejściem, jakie 
zastosowaliśmy, było wykorzystanie 
personalizacji kreacji już na początku 
ścieżki konwersji. Następnie rozbu-
dowanie komunikacji o kilkadziesiąt 
scenariuszy, determinujących wygląd 
kolejnych odsłon naszych banerów.

W drugim kroku – na etapie działań 
wpływających na decyzję zakupową  
– emitowaliśmy kreacje prezentujące 
inspiracje i konkretne produkty, przy wy-
korzystaniu których efekt został osiągnięty.

W działaniach retargetingowych, bli-
sko ostatnich kroków ścieżki konwersji, 
wykorzystywaliśmy dynamiczne kreacje 
HTML5 oparte o mechanizm LemonPi, 
który w automatyczny sposób zarządzał 
treścią banerów, pobierając w czasie 
rzeczywistym dane o produktach bez-
pośrednio ze strony sklepu.

Innowacje
W celu szybkiego osiągnięcia wyników, 
nad którymi pracowaliśmy, sięgaliśmy po 
najnowsze rozwiązania. Wykorzystaliśmy 
zarówno innowacje dostępne na rynku, 
jak i w niestandardowy sposób użyliśmy 
naszych autorskich rozwiązań. Warto tu 
wspomnieć o wykorzystaniu przełomo-
wego rozwiązania w komunikacji real 
time niewymagającego tworzenia i regu-

larnych aktualizacji product feeda  
– LemonPi. Narzędzie w zautomaty-
zowany sposób zaciągało dane bez-
pośrednio ze strony castorama.pl oraz 
umożliwiało nam serwowanie spersona-
lizowanych banerów pokazujących w au-
tomatyczny sposób bestsellery  (co uni-
katowe, narzędzie nie wymaga product 
feeda). Nasza komunikacja pozostawała 
zawsze aktualna dzięki pełnemu zgraniu 
z zawartością strony Castorama. 

Zachowaliśmy spójną warstwę 
komunikacyjną digital&TV dzięki TV 
Sync i optymalizację emisji telewizyjnej 
dzięki insightom z kanału digital.

Media mix
Prowadzone działania obejmowały wy-
łącznie kanał digital. Podejście do opty-
malizacji media mixu i budżetu oparli-
śmy o Lean Conversion Management, 
co oznaczało, że mierzyliśmy atrybucję 
wszystkich aktywności i rozliczaliśmy je 
za wpływ na sprzedaż przy uwzględnie-
niu całej ścieżki customer journey (CJ).

Podsumowanie i rezultaty
Wyniki:
•  ponad 2-krotny wzrost wolumenu 

sprzedaży,
•  3-krotny wzrost wskaźnika CR (conver-

sion rate),
•  obniżenie kosztu pozyskania sprzeda-

ży niemal o 50%.
Po 6 miesiącach od wdrożenia kampa-
nia pozwoliła nam uczynić e-commerce 
Castorama najpopularniejszym skle-
pem online w kategorii DIY. Nastąpiła 
też zauważalna zmiana zachowania 
klientów w sklepach stacjonarnych.

Inspirując, nie tylko sprawiliśmy, 
że klienci zaczęli kupować więcej na 
castorama.pl, ale dzięki naszym dzia-
łaniom wzrosła również zauważalnie 
średnia wartość koszyka zakupowego.

Jak wskazały badania Millward Brown, 
podsumowujące drugi kwartał 2018: poza 
świetnymi wskaźnikami osiągniętymi 
w e-sklepie Castoramy, doszło również do 
zauważalnych zmian w zachowaniu klien-
tów w sklepach stacjonarnych. W czasie 
prowadzonej przez nas kampanii  wzrosły 
średnie wydatki klientów Castoramy 
(przewyższyły wyniki u konkurencji) 
i osiągnęły najwyższy poziom odnotowa-
ny w ciągu ostatnich lat.
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PANDORA E-STORE 2017
Klient: PANDORA
Produkt: PANDORA e-store   
Zgłaszający: Digital Resolution

Kontekst rynkowy
PANDORA konkuruje z silnymi 
markami lokalnymi. Łączny udział 
w rynku marek Apart, YES i W. Kruk 
w 2017 r. wyniósł prawie 40% (wg 
Euromonitor International, Jewellery 
in Poland, 07.2018). Koncept biżuterii 
oparty o kolekcjonowanie charmsów 
świetnie wpisuje się w trend impulso-
wych zakupów biżuterii, który obser-
wujemy wśród konsumentów, jednak 
produkty PANDORA są stosunkowo 
drogie dla polskiego konsumenta 
(Polka za średnią pensję może kupić 
33 charmsy, a np. Niemka, Brytyjka 
czy Holenderka aż 91 charmsów).

Wyzwania i cele
Głównym celem kampanii było równo-
czesne zwiększanie sprzedaży w e-store 
i wzrost efektywności działań medio-

wych. Oczekiwany wzrost ROI (return on 
investment) był bardzo ambitny – wynosił 
73% rok do roku. Budżet mediowy był 
o 81% wyższy niż w 2016 r. Ważnym 
celem biznesowym było zwiększenie 
marży od e-sprzedaży produktów w skali 
roku. W okresach promocji cenowych/
wyprzedaży liczba zamówień znacznie 
przewyższa średnią roczną, jednak mar-
żowość znacząco spada. Podsumowując, 
PANDORA postawiła agencji wyzwanie 
jednoczesnego zwiększania zyskowno-
ści ze sprzedaży generowanych online 
(+73%) przy rozwoju skali tej sprzedaży 
(+81%). Uzyskanie równoczesnego wzro-
stu tych dwóch kluczowych wskaźników 
to marzenie większości reklamodawców 
prowadzących kampanie performance.

Strategia
Analizując dane dotyczące sprze-
daży w sklepie online w poprzed-

nich okresach oraz włączając do 
analizy obserwacje jakościowe 
(wypowiedzi online użytkowni-
czek marki) wyodrębniliśmy  
3 segmenty ze względu na różną 
motywację oraz różne poziomy 
zaangażowania w markę. Dla 
każdej z grup zidentyfikowaliśmy 
insighty związane z jej stylem 
zakupowym w kategorii biżuterii:
1)  „Prezentowicze” – stanowią 20% 

użytkowników w sklepie online, ale 
odpowiadają za ponad 30% war-
tości sprzedaży; szukają tu i teraz, 
potrzebują prezentu na konkretną 
okazję, nie czekają na specjalne 
oferty, szukają zaufanej (sprawdzo-
nej) marki.

2)  „Kolekcjonerki” – to fanki marki 
PANDORA; kupują dużo i często, ale 
są smart shopperkami, polują na naj-
lepsze okazje lub na nowe kolekcje.
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3)  „Hedonistki” – grupa kobiet, które 
kupują biżuterię dla przyjemności, 
wybierają spośród wielu marek; 
szukają unikatowej biżuterii, dzięki 
której wyrażają swoją indywidual-
ność (personalizacja).

Kreacja
Kreacje były dostosowane do charak-
terystyki danego segmentu – zarówno 
pod kątem treści, jak i formatu. Wspól-
nie z lokalnym oddziałem PANDORA 
przygotowywaliśmy różne copy 
pojawiające się na kreacjach – każde 
odpowiadające na potrzeby danego 
segmentu w odpowiednim czasie:
1)  „Prezentowicze” – wyjątkowy/za-

wsze trafiony prezent dla ukochanej 
osoby, kreacje oparte były na bene-
fitach emocjonalnych: „Podaruj to, 
czego ona pragnie najbardziej”.

2)  „Kolekcjonerki” – marka, która 
zawsze o Tobie myśli i informuje 
Cię o kolekcjach/promocjach. 

3)  „Hedonistki” – poczujesz się 
wyjątkowo z biżuterią PANDORA 
(każdy zestaw biżuterii jest unikal-
ny i spersonalizowany).

Media mix
Głównym celem kampanii było zwięk-
szanie sprzedaży w e-store PANDORA, 
dlatego jedynym wykorzystywanym 
medium był Internet. W obrębie tego 
medium wykorzystaliśmy kanały, 
które pozwalały na użycie danych oraz 
precyzyjne targetowanie (np. rozróż-

nienie komunikatu dla płci w kampanii 
searchowej, czy dotarcie do użytkow-
ników „w związku” na Facebooku). 
Strategia kreatywna i mediowa były 
ściśle powiązane ze zidentyfikowanymi 
3 segmentami grupy docelowej. 

Kampania trwała cały rok, ale była 
wzmacniana taktycznymi flightami 
w okresach kluczowych dla sprzeda-
ży w kategorii, przy uwzględnieniu 
receptywności poszczególnych seg-
mentów na dany komunikat.

Rezultaty
W roku 2017 wartość sprzedaży 
wzrosła o 220,6% vs 2016 r. Równole-

gle obniżyliśmy CPO (cost per order) 
o 50,5% w stosunku do roku 2016, 
przy jednoczesnym podwyższeniu 
wskaźnika konwersji o 108,7%. 

W tym samym czasie wzrost warto-
ści rynku biżuterii osiągnął w Polsce 
5,6% (Euromonitor International). 

Wzrost sprzedaży, przy jednocze-
snym wzroście efektywności kosztowej, 
udało się osiągnąć dzięki wyodrębnie-
niu poszczególnych segmentów użyt-
kowników i zróżnicowaniu zarówno 
komunikacji, jak i strategii dotarcia do 
nich w momentach, kiedy są najbar-
dziej receptywni na dany przekaz.

Zróżnicowanie stawek w kampanii 
afiliacyjnej na okresy cen regularnych 
oraz promocji cenowych pozwoliło na 
wzrost ROI w stosunku do poprzed-
nich okresów. W roku 2017 ROI 
wzrosło o 91% rok do roku.

Podsumowanie
Pokazaliśmy, że można osiągać dosko-
nałe efekty sprzedażowe przy wykorzy-
staniu prostych narzędzi mediowych 
i komunikacyjnych. Warunkiem osią-
gnięcia sukcesu jest jednak postawienie 
danych w centrum strategii, uważna 
analiza zachowań konsumentów oraz 
precyzyjne dostosowanie komunikacji 
do każdego z segmentów.

Czas trwania kampanii 
Styczeń-grudzień 2017
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Strażnik Dzieciństwa  
– Oczami Matki

Klient: Nationale-Nederlanden
Produkt: Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne
Zgłaszający: PHD Media Direction
Współzgłaszający: DDB&Tribal

Kontekst rynkowy
Mimo poprawy sytuacji ekonomicznej 
w Polsce – spadającej stopy bezrobocia, 
wzrostu płac oraz dodatkowych docho-
dów, tj. 500+ – kategoria ubezpieczeń 
na życie każdego roku się kurczy. Jedną 
z przyczyn problemu jest negatywne 
podejście Polaków do zakupu polisy 
na życie, którego potrzeba wypierana 
jest ze świadomości, a sam produkt 
uznawany jest za niepotrzebny.

Wyzwania i cele
Bariera wynikająca z niewygodnej 
tematyki związanej ze zdrowiem 
sprawiła, iż aby zachęcić potencjalnych 
klientów, Nationale-Nederlanden 
przygotowało pakiet zawierający dwa 
produkty: ubezpieczenie na życie oraz 
dodatkowe ubezpieczenie dziecka 
NNW, którego promocja rozpoczęła się 
jeszcze w 2016 i na początku 2017 roku 
w ramach kampanii „Strażnik Przy-
szłości”. We wrześniu stanęliśmy przed 
wyzwaniem, aby wygenerować taką 
samą lub wyższą liczbę sprzedaży jak 
w 2016 roku, mając do dyspozycji dużo 
niższy budżet. Dodatkowym celem biz-
nesowym było utrzymanie udziałów na 
rynku na poziomie osiągniętym w 2016 
roku (5,7%) .

Strategia
Analiza wyników sprzedażowych 
z poprzednich kampanii, zestawiona 
z danymi wewnętrznymi Nationa-
le-Nederlanden, doprowadziła do 
obserwacji, iż inicjatorem zakupu 
polisy są w dużej mierze kobiety, zaś 
decyzja podejmowana jest wspólnie 
przez oboje małżonków. Powstało 

pytanie, jak skutecznie dotrzeć do 
wspomnianych inicjatorek zakupu. 
Strategia, którą obraliśmy, opierała 
się na trzech, silnie skorelowanych 
fundamentach:
1)  Idea kreatywna wynikająca z insi-

ghtu, iż nikt nie martwi się o swoje 
zdrowie równie mocno jak matki, 
które dbają o zapewnienie bezpie-
czeństwa swoim dzieciom. Bazując 
na tej idei, stworzyliśmy nacechowa-
ny emocjonalnie przekaz, którego 
celem było empatyczne utożsamienie 
się z matkami. Kreacje przedstawiały 
świat widziany oczami troskliwej 
matki, która drży na myśl o poten-
cjalnych zagrożeniach czyhających 
na zdrowie jej dziecka. Kwintesencją 
komunikacji został główny przekaz 
– „Rozumiemy, co to znaczy patrzeć 
oczami matki”.

2)  Rewizja pakietu oferty sprzedażowej, 
polegająca na zmianie komunika-
cyjnego brand hero z ubezpieczenia 
na życie na NNW dziecka. Aby 
zachować spójność z poprzednimi 
kampaniami, produkt otrzymał 
nazwę „Strażnik Dzieciństwa”. De-
cyzja o zmianie wynikała z potrzeby 
lepszego dopasowania produktu do 
kluczowej grupy docelowej – matek.

3)  Reorganizacja media mixu poprzez 
zrezygnowanie z mediów offline, na 
rzecz kanałów digital 360. Zdecy-
dowaliśmy się na skoncentrowa-
niu całej komunikacji w digitalu, 
z uwagi na możliwość precyzyjnego 
targetowania i skutecznego dotarcia 
do grupy docelowej. Miarą precyzji 
dotarcia do matek miał być 10% 
wzrost sprzedaży w trakcie trwania 
kampanii. Wzrost mierzony był na 
podstawie porównania efektywności 

w pierwszym i ostatnim miesiącu 
kampanii.

Komunikacja opierała się na precy-
zyjnym dotarciu do osób powyżej 
30. roku życia będących w stałym 
związku, których generowany dochód 
był definiowany jako średni i wyższy. 
Wśród użytkowników z wymienionej 
grupy koncentrowaliśmy się głównie 
na kobietach, potencjalnych matkach, 
które troszczą się o bezpieczeństwo 
swoich dzieci, dbając by kierowany do 
nich komunikat był nasycony emocjami 
i empatią.

Kreacja
Mieliśmy przed sobą dwie bariery do 
pokonania:
1)  malejącą potrzebę zakupu polisy na 

życie,
2)  niską świadomość możliwości ubez-

pieczenia dziecka poza szkołą.
Oba czynniki wymagały zastosowania 
silnego blendu performance z wizerun-
kiem, by wzmocnić prawdopodobień-
stwo pozostawienia leada. Kampania 
rozpoczęła się budowaniem zasięgu 
poprzez emisję emocjonalnego wideo, 
ukazującego dzieci w sytuacji potencjal-
nego zagrożenia, oraz wygenerowania 
szerokiego dotarcia już na początku 
kampanii poprzez współpracę z najwięk-
szymi portalami (artykuły sponsorowa-
ne oraz FF (flat fee) na stronach głów-
nych). Kolejnym etapem było włączenie 
kampanii RTM (real time marketing), 
zasilanej danymi z DMP Nationale-Ne-
derlanden, w którym na bazie danych 
behawioralnych o zebranych cookies’ach 
stworzyliśmy segmenty użytkowników, 
dla których prawdopodobieństwo 
pozostawienia leada i jego konwersji 

Direct Response and Lead Generation

76

https://www.nn.pl/
https://www.phdmedia.com/poland/
https://ddbtribal.pl/


na sprzedaż była najwyższa. Segmenty 
zestawione z danymi z CRM umożliwiły 
przygotowanie centroidy i look-a-like’ów, 
tworząc bazę użytkowników, którym 
następnie zostały wyświetlone kreacje 
kampanijne. Kolejnym kanałem dla pro-
wadzonych działań były social media, 
dzięki jakości danych deklaratywnych 
zbieranych na Facebooku mieliśmy 
pewność, iż docieramy z komunikatem 
do potencjalnych matek. Wymienione 
działania stały się wsparciem dla pro-
wadzonej w tym czasie przez afiliację, 
intensywnej kampanii leadowej.

Celem sprawdzenia, czy skutecznie 
docieramy do obranej grupy doce-
lowej, było wykorzystanie narzędzia 
Nielsen DAR (Digital Ad Rating), które 
umożliwiło nam zdefiniowanie naj-

efektywniejszych placementów. Dzięki 
temu mieliśmy możliwość prowa-
dzenia ciągłej optymalizacji w trakcie 
kampanii, polegającej na wygaszaniu 
placementów, których efektywność spa-
dała poniżej średniej. Zdecydowaliśmy 
się pójść o krok dalej i wykorzystać na-
rzędzie do pogłębionej analizy. W tym 
celu zestawiliśmy wyniki pochodzące 
z DAR z innymi danymi sprzedażowy-
mi, aby jeszcze w trakcie kampanii móc 
potwierdzić skuteczność przełożenia 
wybranego targetowania na sprzedaż. 

Rezultaty
Przyjęta strategia sprawdziła się, czego po-
twierdzeniem było zrealizowanie wszyst-
kich celów założonych przed kampanią.

Wzrost składki przypisanej brutto o 46%  
w kampanijnym kwartale względem po-
przedniego roku nie tyle umożliwił utrzy-
manie pozycji na rynku, co spowodował 
zwiększenie ich o 1,2 punktu procentowe-
go, do poziomu 6,9%, powodując awans 
Nationale-Nederlanden na 4. pozycję 
w rankingu KNF. Generowanie jakościo-
wych leadów dostarczyło o 46,3% więcej 
sprzedanych polis przy wyższej o 165,1% 
składce urocznionej ze sprzedanych polis 
(APE), niż podczas poprzedniej kampanii. 
Wykorzystując precyzyjne dotarcie w digi-
talu, zredukowaliśmy koszt pozyskania po-
lisy 6,5-krotnie. Co więcej, dzięki skutecznej 
optymalizacji zwiększyliśmy skuteczność 
dotarcia do grupy docelowej o 15%, tym 
samym realizując KPI z nawiązką. 

Dodatkowym sukcesem było 
osiągnięcie 23% liftu dla YouTube Ad 
Recall, mierzącego kojarzenie reklamy 
wideo z właściwą marką, gdzie ben-
chmarkiem uznawanym jako dobry 
wynik dla branży ubezpieczeniowo- 
-finansowej jest 20%. 

Podsumowanie
Już od samego początku kampania 
została zbudowana w oparciu o fuzję 
danych pochodzących z różnych 
źródeł. Właściwe dopasowanie media 
mixu do obranej strategii kreatywnej 
sprawiło, iż „Strażnik Dzieciństwa” 
umożliwił zburzenie bariery dotarcia 
do potencjalnych klientów, pozwala-
jąc na skuteczne przeciwstawienie się 
negatywnej tendencji na rynku. 

Czas trwania kampanii 
1.09-30.11.2017
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Kampanie wykorzystujące gry lub e-sport 
w komunikacji skierowanej do grupy docelowej 
(graczy). To zarówno te, które potraktowały gaming 
jako nośnik lub kontekst komunikacji czy stworzyły 
dedykowaną grę, jak również takie, w efekcie 
których marka wzbogaciła swoją obecną ofertę 
o pozycje skierowane do graczy.
Doceniamy dopasowanie komunikacji do grupy 
docelowej graczy, umiejętność wykorzystania 
gier i e-sportu w niestandardowy sposób (np. 
nie tylko advergaming), a także precyzyjność, 
poprawność metodologiczną danych oraz 
istotność biznesową efektów.
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Hope County FM – głos nadziei 
w Twoim domu

Klient: UBISOFT Poland
Produkt: Far Cry 5
Zgłaszający: MSLGROUP
Współzgłaszający: Dom produkcyjny FoszerSawicki
Zespół kreatywny: Magdalena Czyżewska, Jakub Świętochowski,  
Marcin Lewandowski, Grzegorz Kuźnik, Maciej Sawicki, Karol Mroziński

Kontekst rynkowy
Przedmiotem kampanii „Hope County 
FM – głos nadziei w Twoim domu” była 
gra Far Cry 5.  Była to piąta odsłona tej 
serii, która ukazuje się na rynku od 2004 
roku. Tytuł z gatunku first-person shooter, 
którego fabuła toczy się w otwartym 
świecie, został wydany na platformy: 
PC, PlayStation 4, Xbox One.  W czasie 
premiery gra miała wyróżnić się pro-
mocją na tle konkurencyjnych tytułów, 
które również  w okresie luty-marzec 
2018 ukazywały się na rynku gamingo-
wym. Kampania do promocji gry Far 
Cry 5  wykorzystała nośnik digitalowy, 
czyli platformę streamingową Spotify. 
Aktywacja ta z jednej strony wpisywała 

się w założenia fabularne gry, a z drugiej 
była innowacyjnym rozwiązaniem na 
polskim rynku gamingowym. 

Wyzwania i cele
Naszym zadaniem było stworzenie kon-
cepcji kreatywnej, dzięki której gra Far Cry 
5 miała stać się najbardziej pożądanym 
tytułem wśród graczy w marcu 2018 roku. 
Wyzwaniem, jakie na nas czekało, był brak 
eventu premierowego dla przedstawicieli 
mediów i fanów tego tytułu. Naszym zada-
niem było rozszerzenie grupy docelowej 
o nowych graczy, którzy nie mieli jeszcze 
styczności z poprzednimi częściami gry 
Far Cry oraz dotarcie i zaintrygowanie 

akcją promocyjną fanów poprzednich 4 
odsłon tego tytułu. Postanowiliśmy w tym 
celu zainspirować się fikcyjnym światem 
gry, jej fabułą i postaciami. 

Zadecydowaliśmy się wykorzystać 
kontrowersyjny fakt istnienia w grze 
sekty religijnej, której członkowie wierzą 
w koniec świata i prowadzą propa-
gandową stację radiową. Rozgłośnia 
stała się główną inspiracją dla naszego 
pomysłu. Stworzyliśmy radio w serwisie 
Spotify z interesującym, unikalnym i an-
gażującym contentem dla wszystkich 
fanów oraz nowych słuchaczy w okresie 
poprzedzającym premierę gry. 

Wyniki, jakie planowaliśmy osiągnąć 
w ciągu miesiąca trwania akcji, to 50 
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publikacji w mediach, 1 mln AVE (ROI 
x 10), 2 mln zasięgu i 2 tys. słuchaczy 
na kanale Spotify. Chcieliśmy również 
zrealizować cel nadrzędny – zaciekawić 
opinię publiczną nowym tytułem.

Strategia
Strategia, którą zastosowaliśmy do promo-
cji tego projektu opierała się na wykorzysta-
niu niestandardowych narzędzi komuni-
kacji, które były pionierskim rozwiązaniem 
na polskim rynku gamingowym. Zainspi-
rowani fabułą gry Far Cry 5 i występującą 
tam rozgłośnią radiową, postanowiliśmy 
stworzyć „własne radio”, które byłoby 
platformą komunikacji między fanami ze 
świata realnego i postaciami z fikcyjnego 
świata gry. Mając na uwadze ograniczone 
możliwości budżetowe, postanowiliśmy 
wykorzystać do stworzenia autorskiego 
radia serwis streamingowy Spotify. Nasz 
wybór był poparty rosnącą popularnością 
muzycznych serwisów streamingowych, 
które w coraz większym stopniu wypierają 
standardowe rozgłośnie radiowe. 

Serwis Spotify posiada na całym świecie 
180 mln użytkowników. Jego popularność 
na rynku polskim stale rośnie, o czym 
świadczą dane dotyczące coraz większej licz-
by aktywnych kont oraz statystyki na temat 
rosnącej liczby abonamentów premium. 
Słuchacze Spotify to osoby w wieku 18-36 
lat, mieszkańcy dużych i średnich miast, 
o średnich i wyższych zarobkach. Opisany 
target w dużym stopniu pokrywał się z gru-
pą docelową odbiorców nowej gry Far Cry 
5, co utwierdziło nas w przekonaniu, że jest 
to słuszny kierunek komunikacyjny.

Radio Hope County FM, którego 
nazwa była inspirowana amerykańskim 
hrabstwem, w którym toczy się fabuła gry, 
miało swojego prowadzącego: Macieja 
Sawickiego, cykliczne audycje z udziałem 
gości ze świata gry, w które wcielali się 
profesjonalni aktorzy dubbingowi oraz wy-
wiady z topowymi polskimi youtuberami: 
Rojsonem i AdBusterem, którzy w ramach 
działań promocyjnych Far Cry 5 odwie-
dzili amerykańską Montanę. Słuchacze 
byli również edukowani na temat survivalu 
oraz pogłębiali swoją wiedzę o USA. 

Aby słuchacze, w tym przedstawiciele 
mediów, nie byli jedynie biernymi słucha-
czami emitowanych treści, wykreowali-
śmy również materiały, które miały anga-
żować fanów do działania i wygrywania 
atrakcyjnych nagród. 

W tym celu stworzyliśmy również de-
dykowaną stronę internetową rozgłośni 
hopecountyfm.pl, gdzie publikowaliśmy 
audycje oraz pytania konkursowe, które 
pojawiały się jednocześnie w 3 miejscach: 
w rozmowach toczących się na kanale 
Hope County FM na Spotify, na stronie 
internetowej oraz w postach social mediów. 
Zaproponowane przez nas niestandar-
dowa kampania miała trafić do mediów: 
technologicznych, kulturalnych i marke-
tingowych.  

Kreacja 
Z okazji premiery Far Cry 5 uruchomili-
śmy w Spotify fikcyjną stację radiową pod 
nazwą Hope County FM. Dwa miesiące 
przed startem kampanii przygotowaliśmy 
wraz z domem produkcyjnym Foszer-
Sawicki scenariusze audycji z gośćmi 
radia, treści dżingli promocyjnych oraz 
wyselekcjonowaliśmy odpowiednie utwo-
ry związane z klimatem amerykańskiej 
Montany. Na naszym kanale znalazł się 
soundtrack z gry Far Cry 5, amerykańska 
muzyka, rozmowy z głównymi bohatera-
mi: Josephem Seedem (przywódcą sekty), 
członkami ruchu oporu,  preppersem oraz 
youtuberami: Rojsonem i AdBustrem. 
Audycje prowadził prezenter Sawik. 

Programy radiowe zawierały informacje 
i wskazówki pozwalające rozwiązać po-
jawiające się w grze zadania oraz pytania 
konkursowe, dzięki którym słuchacze 
mogli wygrywać atrakcyjne nagrody: kon-
sole PlayStation z grą Far Cry 5 oraz inne 
gadżety. Aby odtworzyć jak najwierniej 
atmosferę Hope County (lokalizację gry), 
stworzyliśmy specjalne dżingle radiowe 
z udziałem bohaterów gry, a także serię 
spotów promujących występujące w grze 
fikcyjne marki: napojów, firm i aut. 

Aby jeszcze bardziej zwiększyć zaanga-
żowania słuchaczy, stworzyliśmy oficjalną 
stronę stacji radiowej Hope County FM, 
z naukami lidera sekty Josepha Seeda, 
na której istniała możliwość zamówienia 
książki jego autorstwa stanowiącej rodzaj 
manifestu religijnego. Na stronie znaj-
dowały się również audycje oraz pytania 
konkursowe, które pojawiały się 2 razy 
w tygodniu, w tym samym czasie, w jakim 
były publikowane wywiady na Spotify. 

W ramach promocji stacji prowadzili-
śmy komunikację social media na profilu 
Far Cry oraz na kanałach partnerów: 
Spotify, PlayStation oraz przygotowaliśmy 

różne komunikaty prasowe na temat 
Hope County FM skierowane do różnych 
grup mediów.

Innowacje 
Innowacją było zastosowanie platformy 
streamingowej Spotify do promocji gry, 
czego jeszcze nikt na polskim rynku 
gamingowym nie zrobił. 

Media mix
Budżet został podzielony 50/50. 

Na digital, przez co rozumiemy przy-
gotowanie treści na kanał Spotify: audycji, 
wywiadów, spotów promocyjnych, upload 
plików, stworzenie strony internetowej 
rozgłośni, zostało wydane 50% budżetu.

Na działania PR’owe i koszty ze-
wnętrzne również 50%. 

Do kampanii zostały wykorzystane 
również kanały social media klienta 
oraz partnerów projektu: Spotify Polska 
i PlayStation Polska. 

Rezultaty
Kampania miała wymiar PR-owy 
i komunikacyjny.  

W czasie jednego miesiąca trwania 
projektu udało nam się uzyskać prawie 
200 artykułów i postów w social mediach 
o łącznym zasięgu 6 mln  i AVE na pozio-
mie 4,5 mln zł. Stronę hopecountyfm.pl 
odwiedziło 15 tys. unikalnych użytkow-
ników. Otrzymaliśmy 2000 e-maili z od-
powiedziami od uczestników konkursu. 
1200 ksiąg Josepha zostało rozesłanych 
w ciągu 48 godzin, a liczba słuchaczy 
audycji na Spotify wyniosła 5000 osób.

Podsumowanie
Kampania spotkała się z ciepłym przy-
jęciem zarówno mediów, jak i samych 
graczy. Ukazała nieznane możliwości, 
jakie dają platformy streamingowe w dzia-
łaniach komunikacyjno-marketingowych. 
Radio Hope County FM na Spotify było 
pomostem między fikcją a rzeczywisto-
ścią, w której na co dzień żyją gamerzy. 
Projekt został nagrodzony w wielu  kon-
kursach branżowych.

Czas trwania kampanii
Luty-marzec 2018 
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Wielka Bitwa Streamerów 
w Fortnite

Klient: Epic Games
Produkt: Fortnite
Zgłaszający: Gameset
Zespół kreatywny: Piotr Bombol, Łukasz Turkowski,  
Maciej Skrzypczak, Filip Gapiński, Bartosz Królikowski

Kontekst rynkowy
Fortnite jest dziś grą komputero-
wą numer 1, absolutnym hitem, 
w którą gra ponad 200 mln  
ludzi na całym świecie. Do 
sukcesu prowadziła jednak długa 
droga. Od momentu wydania gry 
(wrzesień 2017 r.) do kwietnia 
2018 r. Fortnite piął się w ran-
kingach popularności, zaciekle 
rywalizując z innymi wielkimi 
tytułami, m.in. konkurencyjnym 
PlayerUnknown’s Battlegrounds, 
królem FPS Counter Strike oraz 
liderem oglądalności – League 
of Legends. Celem postawionym 
przed agencją było zorganizowa-
nie takiej kampanii, która sprawi, 

że Fortnite stanie się najważ-
niejszą grą na polskim Twitchu 
i YouTube Gaming.

Wyzwania i cele
Fortnite należy do tytułów, 
w które gra się często, nawet co-
dziennie. Gry nie można przejść, 
skonstruowana jest tak, że 
można do niej codziennie wra-
cać. Gra jest darmowa, a twórcy 
czerpią zyski ze sprzedaży skó-
rek i przedmiotów, które mają 
charakter wyłącznie estetycz-
ny – nie wpływają na przebieg 
rozgrywki. Dlatego z punktu 
widzenia biznesu kluczowym 

celem było to, by gra była często 
streamowana przez influencerów 
gamingowych – odpowiednio 
częsta ekspozycja gry i ciągłe 
dostarczanie emocji z nią zwią-
zanych przyciąga nowych graczy 
oraz zwiększa retencję tych, 
którzy już spróbowali. Popular-
ność gry wśród znajomych oraz 
jej masowość powoduje presję 
na wyróżnianie się z tłumu. Im 
więcej osób gra, tym bardziej 
pożądane są unikalne skiny 
(często eksponowane właśnie 
przez kluczowych influence-
rów), co wprost przekłada się na 
zakupy i w konsekwencji biznes 
wydawcy.
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Strategia
W momencie gdy Fortnite zaczął być 
coraz bardziej popularny, siłą rzeczy 
musiał znaleźć się w polu widzenia 
każdego streamera zajmującego się 
grami. To jednak nie wystarczało, by 
stać się grą numer jeden. Potrzebo-
waliśmy dużego wydarzenia, które 
nakręci emocje wokół gry i zbuduje 
masową widownię. Influencerzy 
uwielbiają wyzwania, muszą podążać 
za trendami, potrzebują być wciąż 
w centrum uwagi. Wszystko, co 
nakręca emocje, ich przyciąga. 
YouTube i Twitch znają wiele historii 
animozji i napięć pomiędzy znanymi 
osobowościami gamingu. Tego 
rodzaju konflikty czy rywalizacje 
gromadzą największą widownię. 
Postanowiliśmy to wykorzystać, two-
rząc największe pole bitwy pomiędzy 
influencerami. Nie mieliśmy budże-
tu, by zapłacić gwiazdom za udział 
w akcji, ale założyliśmy, że jeśli nasza 
idea będzie wystarczająco mocna 
i uda nam się namówić pierwszych 
uczestników, to kolejni dołączą już 
sami. Chcieliśmy tutaj skorzystać 
z prostego tricku psychologicznego 
FOMO (fear of missing out): namó-
wić dzięki relacjom kilku ważnych 
influencerów, by wzrosła presja na 
resztę, która powinna zacząć dołą-
czać jak domino. Wykorzystaliśmy 
do tego bardzo proste i darmowe na-
rzędzie – publicznie dostępną i stale 
aktualizowaną listę na Google Docs. 
Listę oglądali zarówno influencerzy, 
jak i fani, którzy wywierali dodatko-
wą presję na swoich idoli.

Kreacja 
Wielka Bitwa Streamerów. 100 influen-
cerów na jednej mapie, którzy walczą 
ze sobą tak długo, aż zostanie tylko 
jeden. Bez nagród, bez wynagrodzenia, 
za to dla emocji i dla widzów. Tworząc 
materiały promocyjne, inspirowaliśmy 
się wielkimi, masowymi rywaliza-
cjami sportowymi, gdzie ważna jest 
nie tylko sama walka, ale również 
przygotowania do niej i budowanie 
napięcia. Ogłosiliśmy publiczną listę 
uczestników, która regularnie była 
aktualizowana. Przygotowaliśmy posty 
na Facebooka oraz artykuły zawiera-
jące zgrabnie podane zasady oraz listę 

uczestników. Podsycaliśmy rywalizację 
pomiędzy influencerami, moderując 
odpowiednio dyskusję w social me-
diach. Przy tej kampanii wiedzieliśmy, 
że sukces osiągniemy, jeśli jak najwię-
cej z naszych streamerów przygotuje 
materiały od siebie i po swojemu, 
dlatego nawet nie próbowaliśmy ogra-
niczać ich swobody. Przygotowaliśmy 
treningi, zapowiedzi, relacje, aftermo-
vies. Jeszcze więcej materiałów przygo-
towali fani, którzy rejestrowali najcie-
kawsze momenty z bitwy, tworząc tzw. 
„shoty” – ujęcia wideo z najlepszych 
żartów i najbardziej emocjonujących 
wydarzeń.

Innowacje 
Innowacyjne podejście polegało 
na postawieniu przy promocji gry 
bardziej na rozrywkę niż czystą, pro-
fesjonalną rywalizację. Największe 
dotychczasowe hity, czyli League of 
Legends, Counter Strike, Starcraft  
– opierają swoją popularność na 
wielkich turniejach z dużą pulą 
nagród, drogich studiach TV i reali-
zacji na wysokim poziomie, a wresz-
cie na e-sportowcach, świetnych 
graczach, którzy dzięki doskonałym 
umiejętnościom potrafią wygrywać 
z każdym. Tego rodzaju gracze często 
nie mają świetnej prezencji, nie są 
charyzmatyczni i poza doskonałą grą 
nie oferują wiele w kategoriach two-
rzenia widowiska. Tworząc Wielką 
Bitwę Streamerów, postawiliśmy na 
rozrywkę właśnie – aby znaleźć się 
w grze, nie potrzeba było wyjątko-
wych umiejętności, ale widownię 
i osobowość. To podejście, wówczas 
bardzo innowacyjne, zaczyna coraz 
częściej pojawiać się w promocji gier.

Media mix 
100% digital: 
•  Twitch i YouTube (zapowiedzi, 

streamy, aftermovies), 
•  Facebook (zapowiedzi),
•  PR (wysyłka notki prasowej przez 

agencję).

Rezultaty
100 influencerów na jednej 
mapie, 80 streamów naraz, 1 mln 

zasięgu, 200 tys. CCU (con- 
current users), czyli rekordowa 
w Polsce oglądalność akcji w jed-
nym momencie. Kolejne kilka 
milionów wyświetleń po akcji 
w postaci podsumowań i shotów. 
Fortnite stał się wtedy największą 
grą na polskim Twitchu i do dziś 
jest najczęściej streamowaną grą 
przez influencerów. 

Ciekawostki
•  Większość z uczestników Bitwy 

pobiło swoje rekordy, jeśli chodzi 
o liczbę widzów na ich streamach: 
Izak – 94 tys. CCU, Friz – 53 tys. 
CCU, Ewron – 27 tys. CUU, Leh  
– 28 tys. CCU.

•  Bitwę wygrał Izak, który udowod-
nił, że nieprzypadkowo jest  
najbardziej popularnym polskim 
streamerem. Wielu streamerów 
jeszcze przez długi czas nawią-
zywało do tego, gdy udało im się 
pokonać „Izaka Mistrza Polski”  
na serwerze. 

•  Bitwa była zdecydowanie najwięk-
szym wydarzeniem w historii pol-
skiego Twitcha i YouTube Gaming, 
bijąc dwukrotnie poprzedni rekord 
widzów w szczytowym momencie 
(200 tys. wobec 107 tys.). 

•  Streamy podczas Bitwy plasowały 
uczestników na szczytach rankin-
gów, jeśli chodzi o liczbę widzów  
– 2 na 5 największych na global-
nym Twitch i 32 największe na 
polskim Twitch. 

•  Było to pierwsze wydarzenie, które 
tak mocno połączyło całą scenę in-
fluencerską i na co dzień konkuru-
jące ze sobą podmioty. 

Podsumowanie
Wielka Bitwa Streamerów była jedną 
z największych marketingowych 
akcji gry Fortnite na świecie w 2018 
roku. Na bazie jej sukcesu klient 
zdecydował się zrealizować Bitwę 
Streamerów w Grecji oraz drugą edy-
cję w Polsce (jako rewanż). Format 
Bitwy Streamerów został także sko-
piowany przez innych wydawców do 
promocji swoich gier, jednak żadna 
nie osiągnęła takiego sukcesu jak ta 
w Fortnite.
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Kampania ELEAGUE Major  
na Twitch

Klient: Pyszne.pl
Produkt: Kampania brandowa
Zgłaszający: Gameset
Zespół kreatywny: Piotr Bombol, Łukasz Turkowski,  
Bartosz Królikowski

Kontekst rynkowy
Pyszne.pl jest najczęściej wybieranym 
serwisem do zamawiania jedzenia onli-
ne. Podstawą działań marketingowych 
marki jest szerokie i konsekwentne do-
cieranie do jak najszerszego audytorium 
– przez telewizję, outdoor. Pomimo tego 
Pyszne.pl nadal chce być najchętniej 
wybieranym serwisem do zamawiania 
jedzenia online wśród osób 18-35 lat. 

Wyzwania i cele
Historycznie firma prowadziła dzia-
łania skierowane m.in. do fanów piłki 
nożnej czy muzyki, jednak od pewnego 
momentu rozważany był gaming jako 
ważny trend konsumencki. Gracze 

jako grupa docelowa każdego roku 
zwiększają swoją populację (obecnie 
w Polsce jest ich 16 mln), a w konse-
kwencji ich znaczenie marketingowe 
rośnie. Trzon tej grupy stanowią młodzi 
ludzie w wieku 16-30 lat, co pokrywa 
się bardzo silnie z grupą docelową 
Pyszne.pl. Jednym z segmentów graczy 
są fani e-sportu, czyli osoby oglądające 
transmisje z zawodów w gry kompute-
rowe. Najbardziej atrakcyjną okazją do 
wejścia w ten obszar była polska trans-
misja z rozgrywek ELEAGUE Major 
Boston 2018, czyli największego turnie-
ju Counter Strike w pierwszej połowie 
2018 roku. Głównymi celami akcji była 
skuteczna akwizycja fanów e-spor-
tu pod kątem oceny ich potencjału 

zakupowego. Dodatkowym celem było 
szerokie dotarcie do grupy docelowej 
fanów e-sportu oraz wygenerowanie 
zaangażowania w komunikację marki.

Strategia
Kampania wykorzystywała względnie 
mało touchpointów i nie posiadała 
dodatkowego wsparcia mediowego 
w kanałach zewnętrznych, dlatego 
kluczowe było wykorzystanie do mak-
simum możliwości, jakie daje platforma 
Twitch. Głównym punktem zaczepienia 
dla marki był fakt, że w czasie rozgrywek 
ELEAGUE Major 2018 zaplanowano 
wiele meczów z rzędu każdego dnia 
(od 8 do nawet 14 godzin), co powinno 
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w naturalny sposób wspierać zamawia-
nie jedzenia z dostawą. Grupa fanów 
e-sportu jest ogólnie znana z tego, że 
dysponuje ograniczonym budżetem 
i w konsekwencji cechuje się wysoką 
elastycznością popytu. W związku z tym 
na okres kampanii przygotowano spe-
cjalne kody zniżkowe dla fanów Counter 
Strike. W celu lepszej weryfikacji efek-
tywności zdecydowano się na wysoką 
kontrolę serwowania kodów – podzielo-
no je na mniejsze paczki i udostępniano 
na streamie w nieregularnych odstępach. 
Komunikacja kodu odbywała się przez 
specjalną komendę, którą każdy mógł 
sam wywołać, wpisując na czacie hasło 
„!pyszne”. Zapobiegało to wyciekaniu 
kodów na zewnątrz (np. na strony takie 
jak Pepper czy Wykop) – najczęściej nikt 
spoza fanów e-sportu nie był w stanie 
skorzystać z nich przed ich zużyciem. 

Kreacja 
Kreacja podczas tej kampanii miała pełnić 
zadanie czysto informacyjne, jednak 
i w jej przypadku próbowano optymaliza-
cji. Analogicznie jak w innych obszarach 
działań zdecydowano się na hasło „Czas 
na e-sport, czas na Pyszne.pl”. W ten spo-
sób podjęto próbę silnego związania kon-
tekstu (oglądanie e-sportu, kibicowanie) 
z okazją do zamawiania jedzenia przez 
kanały marki. Wiarygodność takiego 
komunikatu podtrzymywał fakt, że marka 
zasponsorowała najważniejszy turniej 
w grę Counter Strike i postawiła się w roli 
sponsora – dostawcy dobrych wrażeń. 

Innowacje 
Kluczową innowacją był punkt styku, 
jaką jest Twitch. Jest to serwis należący 
do Amazona, który jest obecnie naj-

większą platformą do streamingu live. 
Twitch jako kanał marketingowy jest 
już szeroko wykorzystywany w krajach 
Zachodu (głównie w USA), jednak 
w Polsce jest to w dużej mierze niezna-
na i niewykorzystywana marketingowa 
platforma. Pomimo tego Twitch rośnie 
w siłę i daje bardzo duże możliwości 
dotarcia do młodych ludzi. Kluczowym 
elementem platformy jest czat, który 
pozwala w czasie rzeczywistym wymie-
niać komentarze użytkownikom, ale 
coraz częściej służy też do serwowania 
targetowanych komunikatów rekla-
mowych. Największy potencjał leży 
w ograniczonych czasowo promocjach, 
które silnie motywują użytkowników 
do skorzystania z nich (zanim zrobi to 
inny widz). Także dlatego konwersje 
z działań na Twitchu stoją na wyższym 
poziomie względem innych bardziej 
tradycyjnych kanałów digital. Marka 
Pyszne.pl jako pierwsza w Polsce na 
taką skalę wykorzystała Twitch do 
realizacji kampanii sprzedażowej.

Media mix 
Cały budżet kampanii został przezna-
czony na działania digital i to w obrębie 
jednej specjalistycznej platformy Twitch 
oraz jednego kanału na niej (prowa-
dzące stream z ELEAGUE Major) na 
zasadach sponsoringu. Poza powyż-
szym marka nie prowadziła działań 
z zakresu owned media ani innych paid 
media wspierających promocję kodów 
zniżkowych (były one dostępne tylko 
i wyłącznie podczas transmisji).

Rezultaty
Kampania odniosła sukces: każdy 
z założonych celów udało się zrealizo-

wać na wysokim poziomie, a do tego 
pojawiły się pozytywne efekty do-
datkowe. Przede wszystkim udało się 
w sposób efektywny rozdysponować 
kupony zniżkowe. Rozdysponowano 
wszystkie w bardzo zamkniętej grupie 
osób (dzięki temu zapewniono wyso-
ką kontrolą nad precyzyjną dystry-
bucją kodów), co z jednej strony dało 
jasny argument, że można na platfor-
mie Twitch odpowiednio wysterować 
kampanię performance, a z drugiej 
strony – dostarczyło informacji o po-
tencjale zakupowym grupy docelowej. 
Znaczący odsetek tej grupy stano-
wili zupełnie nowi klienci Pyszne.pl, 
a po kampanii okazało się, że także 
wielu uczestników stało się lojalny-
mi klientami. W czasie transmisji 
udało się wytworzyć wśród widzów 
nawyk spontanicznego wywoływania 
kodu – aż 5300 razy (prawie 500 razy 
dziennie) na czacie napisano komendę 
„!pyszne”, która wywoływała automa-
tycznie informację, czy jest dostępny 
kod zniżkowy. Sama transmisja dotarła 
do bardzo szerokiej grupy odbiorców: 
aż 440 tys. unikalnych użytkowników 
oglądało mecze (a w konsekwencji 
miało styczność z ofertą) przez  
680 tys. godzin (co daje średnio  
1,5 godziny oglądania na użytkownika, 
podczas gdy logo było widoczne  
cały czas). Stream wyświetlono  
2 300 000 razy, czyli ponad 5 razy 
przez jednego użytkownika. W szczy-
towym momencie polską transmisję 
oglądało 28 830 użytkowników. 

Podsumowanie
Była to pierwsza tak duża kampania 
akwizycyjna zrealizowana w czasie 
polskiej transmisji e-sportowej czy 
ogólnie na polskim Twitchu. Sukces 
kampanii znalazł potwierdzenie 
zarówno w krótkookresowych 
wskaźnikach zaangażowania, jak 
i w długotrwałym skojarzeniu 
marki z e-sportem, dając jej silne 
podstawy do budowania pozycji 
wśród fanów sportu elektroniczne-
go. Dzięki temu Pyszne.pl rozsze-
rzyło swoje działania marketingowe 
poza tradycyjnymi działaniami ATL 
(TV, outdoor) i online, aby dotrzeć 
do nowej grupy docelowej – fanów 
e-sportu.
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Turniej Króla
Klient: Grupa Żywiec / Królewskie
Produkt: Piwo Królewskie
Zgłaszający: TWIN .digital collective
Współzgłaszający: Panowie Programiści
Zespół kreatywny: Mateusz Felsmann, Mateusz Kawęczyński,  
Martyna Garbacz, Andrzej Rogoń, Agnieszka Kurek, Mai Tran,  
Adrian Zwierzyński, Adrian Hołota, Adrian Wieprzkowicz, Adrian Klimek,  
Piotr Nowakowski, Piotr Szaciński, Grzegorz Szymborski, Dariusz Farancewicz

Wyzwania i cele 
Warszawskie piwo Królewskie jest 
wieloletnim sponsorem Legii War-
szawa. Marka zwróciła się do nas 
z prośbą o pomysł działań aktywa-
cyjnych podkreślających ten związek. 
Co ważne, musiał on być na tyle 
pojemny i specyficzny zarazem, by 
wzbudzić zaangażowanie kibiców, nie 
odcinając jednocześnie pozostałych 
fanów marki. Słowem – pomysł miał 
zatrzymać na dłużej fanów Legii, 
a jednocześnie być na tyle szeroki, by 
zdobyć zainteresowanie wśród całej 
grupy docelowej. 

Sprawę komplikował fakt, że 
drużyna znajdowała się w trudnym 

dla siebie momencie, bezpośrednie 
odwołanie do zawodników i odbywa-
jących się rozgrywek mogło prze-
nieść na markę część rozczarowania 
spowodowanego niezadowalającymi 
dla kibiców wynikami ich ukochanej 
drużyny. W grę wchodziły wyłącznie 
rozwiązania digitalowe, musieliśmy 
jednak uwzględnić specyfikę grupy 
docelowej, by nie proponować jej jedy-
nie technologicznego efektu WOW, ale 
raczej zaangażować na dłużej.

Strategia
Grupa docelowa Królewskiego to 
bardzo specyficzna grupa. Z jed-

nej strony bardzo zaangażowani  
– marka jest dla nich lovebran-
dem, angażującym w mediach 
społecznościowych i poza nimi. 
Z drugiej – nie są pozytywnie na-
stawieni do komunikatów rekla-
mowych. To także tradycjonaliści, 
niechętnie opuszczają znane im 
środowisko, lubią proste, funkcjo-
nalne rozwiązania. 

Aby do nich dotrzeć, potrzebny był 
krótki, przekonujący komunikat oraz 
prosty, ale angażujący mechanizm. 
Dlatego postawiliśmy na rozrywkę. 
Turniej Króla jest grą, która rozgrywa 
się bezpośrednio na Messengerze. 
Obsługiwana jest przez dedykowa-
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nego chatbota, a żeby zacząć grać, 
użytkownik nie musiał opuszczać 
znanego sobie środowiska komuni-
katora.

Kreacja
Użytkownik pisał do Królewskiego na 
Facebooku i zaczynał rozmowę z chat-
botem. Chatbot napisany był językiem 
adekwatnym do grupy docelowej  
– luźno i z dystansem przeprowadzał 
użytkownika przez zasady rozgrywki 
czy niezbędne zgody marketingowe. 
Po zaproszeniu jednego ze swoich 
znajomych użytkownik tworzył z nim 
drużynę i rozpoczynał grę, w której 
wcielał się w rolę bramkarza lub 
strzelca. 

Rozgrywka była prosta, wciągająca, 
nie wymagała dodatkowych aplikacji 
czy zrozumienia skomplikowanych 
zasad. Gra była obrandowana, akcja 
rozgrywała się w stworzonym przez 
nas świecie Królewskiego – co klu-
czowe w całej aktywacji, użytkownik 

miał stały kontakt z marką. Fakt bycia 
fanem Legii podbija tu pozytywne 
konotacje Królewskiego i ulubionej 
drużyny, a jednocześnie Turniej Króla 
był interesujący także dla innych 
segmentów grupy docelowej – jako 
porcja dobrej rozrywki i konkurs z na-
grodami. 

Gracze nagradzani byli w dwóch 
rankingach: indywidualnym oraz 
drużynowym. Chętnie zachęcali 
więc swoich znajomych z drużyny 
do aktywnego udziału, co sprzyjało 
zwiększaniu liczby unikalnych użyt-
kowników (UU).

Dzięki elementowi społecz-
nościowemu (gra drużynowa) 
nowi użytkownicy otrzymywali 
zaproszenia od swoich znajomych, 
którzy są dla nich wiarygodni 
bardziej niż sama tylko marka czy 
influencerzy.

Dzięki przeniesieniu gry na Mes-
sengera marka regularnie wysyłała 
użytkownikowi wiadomości informu-
jące o wynikach pozostałych graczy, 

co jeszcze bardziej zachęcało do bicia 
swoich rekordów.

Innowacje
Aktywacja w całości realizowana była 
na facebookowym Messengerze i ob-
sługiwana przez dedykowanego chat-
bota – bez konieczności budowania 
osobnego landing page’a, co pozwoliło 
na dwustronną komunikację użytkow-
nika z marką. Chatbot napisany był 
tak, aby poradzić sobie ze specyficzną 
i dość „zadziorną” grupą docelową. 

Świat gry został zbudowany za 
pomocą technologii 3D. Projekt był 
jedną z pierwszych polskich gier na 
Messengerze.

Media mix
Kampania była targetowana na woje-
wództwo mazowieckie – ze względu 
na lokalny charakter marki.

Kreacje display przygotowano 
głównie pod mobile + Facebook oraz 
reklamy wewnątrz komunikatora 
Messenger.

Powstały dedykowane warianty 
kreacji dla fanów Legii, fanów Kró-
lewskiego, graczy, konkursowiczów. 
Stworzyliśmy także specjalne wariacje 
na dni meczowe.

Rezultaty
Podczas trwania kampanii rozegrano 
ponad 100 tys. gier, co dało łącznie 
858 godzin spędzonych z marką. 
Podczas nich strzelono 300 tys. goli 
i obroniono prawie 600 tys. bramek. 
Najdłuższa rozgrywka trwała 5 godzin 
34 minuty i 8 sekund.

wyróżnienie

87

https://vimeo.com/293129778
https://vimeo.com/293129778


Rozwiązania oraz technologie wykraczające poza 
znane i powszechnie stosowane modele działań 
w digital marketingu. Są to projekty, które kształtują 
lub inicjują nowe trendy, wpływają na standardy 
marketingu digitalowego. Innowacja może 
dotyczyć w szczególności: planowania strategii 
i mediów, podejścia do tworzenia kreacji czy 
wykorzystania i tworzenia technologii. Innowacje 
to zarówno unikatowe wykorzystywanie obecnie 
istniejących rozwiązań, jak i zupełnie nowe pomysły 
o niedostępnych do tej pory możliwościach. 
Doceniamy nie tylko innowacyjność realizacji, 
ale także dopasowanie do strategii działań online 
i realizację założonych dla niej celów.
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Lydia – inteligentny telebot
Klient: Credit Agricole Bank Polska SA
Produkt: Produkty finansowe 
Zgłaszający: Publicis Media
Współzgłaszający: Credit Agricole Bank Polska SA
Zespół kreatywny: Wiktor Goliszek, Marcin Wysocki, Anna Płachta,  
Arkadiusz Łatko, Agnieszka Dmoch, Tomasz Dziedzic, Ania Filipowicz,  
Piotr Nowiński, Marek Rogala, Mateusz Mazur, Arkadiusz Dobiesz

Kontekst rynkowy
Contact Center to dla banku znaczą-
cy kanał sprzedaży. Od skuteczności 
i efektywności pracy konsultantów 
zależy znaczna część wyników 
sprzedażowych. Jednocześnie jest to 
struktura generująca wysokie koszty 
po stronie banku.

Istotnym czynnikiem kosztogennym 
jest konieczność obsługi dużej liczby 
leadów (wypełnionych formularzy kon-
taktowych) o niskiej jakości. Obciąża to 
Contact Center i wpływa negatywnie 
na poziom motywacji i zaangażowania 
konsultantów.

Główne powody niskiej jakości leadów 
to: błędne dane w formularzach, nie-
możliwość dodzwonienia się do klienta 
lub deklaracja braku zainteresowania 

kredytem podczas rozmowy. Konsultanci 
podejmują liczne próby kontaktu i prze-
prowadzają wiele rozmów nieefektyw-
nych sprzedażowo.  

Wyzwania i cele
Wspólnie z Credit Agricole szukali-
śmy sposobu na poprawę efektywno-
ści działania Contact Center Klienta 
i komfortu pracy zatrudnionych 
w nim osób.

Wierzyliśmy, że mądra automaty-
zacja procesu wstępnej weryfikacji 
leadów sprzedażowych jest w stanie 
skutecznie odsiać te bezwartościo-
we. Dzięki temu konsultanci będą 
mogli skupić się tylko na kontaktach 
z największym potencjałem sprzeda-

żowym, a faktycznie zainteresowane 
osoby będą obsługiwane w pierwszej 
kolejności. Oszczędność zasobów 
w Contact Center pozwoli też kon-
sultantom wykonywać inne, bardziej 
efektywne zadania. 

Tak powstała Lydia – inteligentny 
telebot wykorzystujący mechanizmy 
sztucznej inteligencji i rozpoznawa-
nia mowy.

Sposób realizacji 
Nasz bot oddzwania do potencjalne-
go klienta w ciągu kilku sekund od 
zostawienia przez niego danych kon-
taktowych. Zdobywamy w ten sposób 
przewagę w walce o najwartościowsze 
leady z sieci afiliacyjnych. 
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Lydia automatycznie sprawdza 
poprawność danych (takich jak numer 
telefonu) oraz odbywa z klientem 
krótką rozmowę, w której potwierdza 
jego zainteresowanie produktem. Po 
uzyskaniu potwierdzenia lead automa-
tycznie przekazywany jest do obsługi 
Contact Center, które kontynuuje 
proces sprzedażowy.

Lydia, co unikalne na rynku, nie jest 
syntezatorem mowy – mówi natural-
nym kobiecym głosem. Przygotowane 
i nagrane wcześniej sekwencje wypo-
wiedzi bota są w czasie rzeczywistym 

odpowiednio dobierane do wypowiedzi 
klienta, co sprawia, że rozmowa prze-
biega bardzo naturalnie. Dzięki temu 
klienci rozmawiają z Lydią jak z praw-
dziwym konsultantem – nie zauważają, 
że jest to programem komputerowy. 
Świadczy o tym fakt, że robią to chętnie 
– średnia długość rozmowy jest istotnie 
wyższa niż zakładaliśmy. 

Uproszczone zostało także działanie 
po stronie użytkownika. Zamiast wy-
bierać numery na klawiaturze, klienci 
w naturalnym dialogu odpowiadają na 
pytania Lydii.

Rezultaty 
Wykorzystanie Lydii w sposób spek-
takularny przyczyniło się do poprawy 
efektywności pracy Contact Center. 
Zmniejszyliśmy pracochłonność po 
stronie Contact Center o 87% (taki 
odsetek stanowiły leady zweryfiko-
wane przez Lydię jako niskiej jakości, 
nieprzekazane do dalszej obsługi). 
Obniżyliśmy tym samym koszt obsługi 
leada o ponad 50% (już po odliczeniu 
koszów telebota) i dodatkowo skró-
ciliśmy czas oczekiwania na kontakt 
inicjujący ze strony banku.
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Kontekst rynkowy
Wakacje to dla młodych idealny 
czas na spędzenie chwil w gronie 
znajomych. I na zrobienie przy tej 
okazji zdjęcia. Wielu zdjęć. Tymbark, 
producent kultowych napojów, chce 
być częścią wakacyjnych wspomnień 
młodych. Tylko jak zachęcić konsu-
mentów do podzielenia się swoimi 
fotkami z marką?

Wyzwania i cele
1. Wśród konsumentów napojów on-
-the-go główną grupę docelową stano-
wią młodzi 15-24 lata. Tymbark jako 
lider ma tutaj szczególne wyzwania 
wizerunkowe. Atakowany jest przez 
marki typowo młodzieżowe (Frugo, 
Roko), a także gigatnów jak Cola, 
Fanta czy Sprite. Drugim istotnym 
wyzwaniem dla marki napoju jest 

zatrzymanie uwagi i zaangażowanie 
współczesnego młodego konsumenta 
w okresie wakacyjnym.

2. Pozycja lidera wymaga, by ten 
wyznaczał trendy i sięgał po inno-
wacyjne rozwiązania, docierające 
do młodych konsumentów. Dlatego 
marka szukała pomysłu na innowacyj-
ną aktywację, która wyróżni się na tle 
wszystkich aktywacji prowadzonych 
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Tymbark Funbot
Klient: Tymbark Funbot
Produkt: Tymbark
Zgłaszający: GONG
Współzgłaszający: Tymbark, Mindshare
Zespół kreatywny: Michał Bucholc, Grzegorz Luft, Tomasz Loska,  
Marta Bajtała, Łukasz Bujakowski, Wojciech Rymaszewski, Waldemar Kaim,  
Karolina Niegłos, Cezary Nowak, Karolina Zagórska, Paulina Staruszniak,  
Beata Guzińska-Tasak, Emilia Kostka, Jacek Sielski, Alicja Rutkiewicz
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w tym czasie przez marki FMCG 
i pozostanie w zgodzie z DNA i warto-
ściami marki.

3. Wakacje to dla młodych (16-25)  
idealny czas na spędzenie chwil 
w gronie znajomych. I do zrobienia 
sobie przy tej okazji zdjęć. Tymbark 
chciał stać się częścią wakacyjnych 
wspomnień młodych i wejść z nimi 
w interakcję. Naszym wyzwaniem 
było stworzenie aktywacji digital, 
która sprawi, że młodzi konsumenci 
chętnie podzielą się swoimi wakacyj-
nymi wspomnieniami uwiecznionymi 
na zdjęciach.

KPI 1: 50 tys. zdjęć w aktywacji.
KPI 2: Co najmniej 2 zdjęcia na 

użytkownika.
4. Głowna grupa docelowa: młodzi 

konsumenci (15-24), uczniowie i stu-
denci, spędzający wakacje w gronie 
znajomych, korzystający na co dzień 
ze smartfonów i otwarci na nowe 
technologie.

Strategia
Pokolenie młodych jest otwarte na 
aplikacje dające im innowacyjne 
doświadczenie, zwłaszcza takie, za 
którymi stoi zabawa i odrobina „ma-
gii”. Wystarczy spojrzeć jak wciągnęły 
ich Filtry do Snapczata/Instagrama. 
Dlatego, aby zachęcić ich do dzielenia 
się z nami zdjęciami, musieliśmy dać 
młodym fun i odrobinę magii, jakiej 
jeszcze nie było.

Szczególne znaczenie w akcji miał 
dla nas Kapsel Tymbark, a konkret-
nie jego digitalowe wcielenie  
– messengerowy chatbot. Zauważy-
liśmy, że młodzi konsumenci chęt-
nie rozmawiali z Kapslem i pytali 
go o hasełka. Dlatego dostrzegliśmy 
w tym kanale ogromny potencjał 
do zbudowania nowego, unikalnego 
doświadczenia kontaktu z marką.

Kreacja 
Funbot jest aplikacją opartą o kultowe-
go brand hero marki – Kapsel Tymbark 
– która komentuje zdjęcia. Aplikacja na 
żywo rozpoznaje fotki i opatruje sper-
sonalizowanym komentarzem. Zabawa 
z Funbotem opiera się na rozwiąza-
niach z obszaru sztucznej inteligencji 
do rozpoznawania obrazów.

Aby Funbot skomentował zdjęcie, 
wystarczy zrobić je aparatem w telefo-
nie lub załadować z dysku, Instagrama 
czy Facebooka. Aplikacja w kilka 
sekund analizuje zdjęcie i dobiera pięć 
najlepiej dopasowanych komentarzy. 
Użytkownik wybiera jeden i otrzymuje 
obrandowaną grafikę z komentarzem 
na Kapslu, którą może zapisać lub 
podzielić się w social mediach.

Aplikacja została stworzona z myślą 
o kanałach mobile.

Funbot stał się integralną częścią 
chatbota marki Tymbark na Messen-
gerze. Dzięki temu wykorzystaliśmy 
ogromny, dotychczasowy potencjał 
drzemiący w brand hero – Kapslu Tym-
bark – i połączyliśmy go z nowoczesną 
technologią. 

Aplikacja działa również jako 
mobilna strona WWW w technolo-
gii RWD, nie wymagając instalacji 
dodatkowych narzędzi. W ten sposób 
idealnie wpisaliśmy się w nawyki grupy 
docelowej, która większość fotek robi 
smartfonami.

Aby podkręcić zabawę i zwiększyć 
szerowalność akcji, nauczyliśmy 
Funbota rozpoznawać i komentować 
elementy popkultury: celebrytów, filmy, 
znane obrazy, a nawet logotypy innych 
marek.

Innowacje 
Wykorzystując kilka algorytmów do 
rozpoznawania obrazów, stworzyliśmy 
autorskie rozwiązanie o wyjątkowej 
skuteczności. Algorytm opisuje zdjęcie 
kilkunastoma, a nawet kilkudziesięcio-
ma słowami kluczowymi – rozpoznaje 
obiekty, pogodę, wakacje, celebrytów, 
logotypy innych marek, a nawet emocje 
osób na fotce.

Następnie przeanalizowaliśmy 
naszym algorytmem tysiące typowych 
zdjęć z wakacji pod kątem najbardziej 
popularnych fraz. Tak powstał słownik 
składający się z kilku tysięcy fraz i ich 
kombinacji, do których napisaliśmy 
ponad 3000 kreatywnych komentarzy. 
Algorytm z każdym przeanalizowanym 
zdjęciem „uczył się” najlepszych odpo-
wiedzi, optymalizując wagi w słowniku. 
Możemy śmiało powiedzieć, że Funbot 
jest najbardziej zaawansowanym 
narzędziem do rozpoznawania oznak 
wakacji na fotkach.

Media mix
Funbot był częścią kampanii 360, 
która w telewizji promowała nowy 
produkt – Tymbark arbuzowo-mię-
towy. W ramach działań digital 
w określonym budżecie mediowym 
budowaliśmy świadomość kampanii 
ATL oraz promowaliśmy Funbota. 
Działania te przenikały się.

Najbardziej efektywne okazało się 
wsparcie mediowe bota na Messen-
gerze. O efektywności tego podejścia 
niech świadczy fakt, że konsumenci 
wracają do niego nawet pół roku po 
kampanii. Przez 6 miesięcy od zakoń-
czenia wsparcia mediowego użytkow-
nicy zostawili Funbotowi kolejne 200 
tys. zdjęć (vs 100 tys. zdjęć w czasie 
aktywacji). 

Media split kampanii:
•  display – 74%,
•  social media – 24%,
•  search – 2%.

Rezultaty
Innowacyjny algorytm, niespotykana 
precyzja i tysiące śmiesznych komen-
tarzy przyniosły zamierzony efekt. 
Młodzi oszaleli na punkcie Funbota 
i oprócz fotek z wakacji zaczęli wrzu-
cać inne zdjęcia, próbując „zagiąć” 
aplikację.

Kapsel Tymbarku, wyposażony 
w sztuczną inteligencję, sprawił że 
młodzi zaczęli dzielić się z marką 
swoimi fotkami na niespotykaną 
dotąd skalę. Każdy, kto zaczął zabawę 
z Funbotem, zostawił w czasie akty-
wacji średnio prawie 5 zdjęć (250% 
realizacji KPI 1).

Kampania trwała przez 6 wakacyj-
nych tygodni i w jej trakcie otrzy-
maliśmy prawie 100 tys. zdjęć (200% 
realizacji KPI 2). 

Pół roku po zakończeniu wsparcia 
mediowego liczba zdjęć przekroczyła 
300 tys. i każdego dnia rosła średnio 
o kolejny 1000.

Podsumowanie
Wykorzystanie innowacji 
w zabawny i przystępny sposób 
pozwoliło marce na stworzenie 
unikalnego Brand Experience 
i zaangażowało konsumentów na 
niespotykaną dotąd skalę.
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Projekty i kampanie, które oparte są na 
wykorzystaniu możliwości kanału mobilnego. 
Doceniamy wykazanie, że projekt mógł 
powstać tylko dzięki wykorzystaniu możliwości 
technologicznych (np. sposób targetowania, 
interakcja z ekranem) dostępnych na 
urządzeniach przenośnych i/lub kontekstom 
(sytuacje, miejsca, zachowania), w których sens 
ma docieranie tylko przez urządzenia przenośne.
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Kontekst rynkowy
Mobile odgrywa ważną rolę w komuni-
kacji marek sportowych i odzieżowych 
z konsumentami. Wiele z nich posiada 
dedykowane formy i narzędzia komu-
nikacji, a za ich pomocą kreuje modę 
na swoje produkty.

Wyzwania i cele
Celem kampanii było przekonanie 
kobiet w grupie wiekowej 20-35 lat do 
zakupienia produktów z nowej kolekcji 
Adidasa „Women Must Haves”. 

Wyzwaniem było przełamanie  
komunikacyjnej dominacji  
Nike’a i Reebok’a wśród tej grupy. 

Strategia
Zauważyliśmy, że kobiety myślące 
o uprawianiu sportu często odwleka-
ją rozpoczęcie treningów. Tłumaczą 
sobie, że aktywność tego typu wymaga 
drogiego, specjalistycznego sprzętu. 
No i oczywiście właściwej lokaliza-
cji, np. siłownia. To takie wspaniałe 
rozgrzeszenie. Dlatego postanowili-
śmy udowodnić im, że ćwiczyć mogą 
w zaciszu domowym, a wszystko, czego 
potrzebują, to adidas „Women Must 
Haves” i odrobina determinacji.

Wszystkie treści o charakterze 
tutoriali na urządzeniach przenośnych 
robią zawrotną karierę. W wielu przy-
padkach odtworzenie treści na smart-

fonie jest po prostu najprostsze. W tym 
przypadku kluczowe było specyficzne 
wykorzystanie formatów dostępnych na 
urządzeniach przenośnych, podkre-
ślających główną ideę ćwiczenia tam, 
gdzie się da.

Kreacja 
Postanowiliśmy stworzyć modę na 
prosty, odarty ze wszystkich ozdob-
ników, efektywny trening dostępny 
dla każdej kobiety. Wybraliśmy 
Ewę Chodakowską, aby jej przykład 
motywował kobiety z grupy doce-
lowej. Ewa wykonywała ćwiczenia 
o różnym stopniu trudności, wyko-
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ALL YOU NEED
Klient: ADIDAS
Produkt: Kolekcja „Women Must Haves”
Zgłaszający: Isobar (Dentsu Aegis Network Polska)
Współzgłaszający: Carat Polska (Dentsu Aegis Network Polska)
Zespół kreatywny: Joanna Biernacka, Maciej Kozina, Sonia Łukomska,  
Konrad Białek, Tomasz Bartnik, Marta Zamorowska, Patrycja Pachnik,  
Marta Kartasińska, Janek Szczeniowski, Ola Pudło, Mateusz Dziekoński,  
Tomasz Bartosik, Kuba Żukowski, Paweł Kuczyński-Gensler
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rzystując ogólnie dostępne fragmenty 
mieszkania. Wszystko, co było jej 
potrzebne, to właściwy strój i nastrój. 
Prościej się nie da.

Innowacje
Innowacją w tej kampanii jest 
wykorzystanie formatów dostęp-
nych jedynie w kanałach social 
media oraz ich dokładne dopaso-
wanie nie tylko do specyfiki grupy 
oraz produktu, ale także do idei 
kreatywnej kampanii. Wertykalne 
wideo pokazywało wykorzystanie 
ścian w prostych ćwiczeniach, 
Instastories ilustrowało każdą z faz 
ruchu podczas danego ćwiczenia, 
natomiast Boomerangi podkreślały 
rolę repetycji. Prostota przekazu 
i formy odzwierciedlały ideę kam-
panii – nic ponad to, co niezbędne 
i funkcjonalne.

Media mix
Kampania, co pokazują rezultaty, 
była prowadzona bardzo precyzyjnie 
w obrębie dwóch kanałów: online oraz 
OOH, 66% budżetu kampanii przezna-
czyliśmy na emisje w Internecie. 

Facebook/Instagram stanowił 38% 
budżetu, a YouTube 20% budżetu. 

Filmy promowane były w kanałach 
własnych Adidas oraz w kanałach Ewy 
Chodakowskiej.

Rezultaty
Udało nam się zbudować taką 
świadomość i wizerunek marki, 
które bezpośrednio przełożyły się na 
zyski klienta. Komunikacja online 
wygenerowała łącznie ponad 80 mln 
wyświetleń, docierając do ponad 
90% użytkowników z grupy docelo-
wej. Posty publikowane przez Ewę 
Chodakowską również organicznie 

odnotowywały szeroki zasięg (około 
250 tys. wyświetleń dla postu). 

Klient uznał, że wynik sprzedażowy 
jest najlepszą ilustracją przekroczenia 
zakładanych celów i całości KPI.

 

Podsumowanie
Kampania była w 100% prawdziwa i skupio-
na na marce. Oszczędna i efektywna w for-
mie dokładnie oddała ideę produktu. Jako 
pierwsza kampania w Polsce udowadnia, że 
ćwiczenie z pomocą Facebooka i Instagrama 
jest nie tylko możliwe, ale i proste.

Czas trwania kampanii 
Kampania była realizowana 
w okresie: 7.08-30.09.2017.

Budżet kampanii 
800 000 – 1 000 000 zł
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Kontekst rynkowy
Wakacje to dla młodych idealny 
czas na spędzenie chwil w gronie 
znajomych. I na zrobienie przy tej 
okazji zdjęcia. Wielu zdjęć. Tymbark, 
producent kultowych napojów, chce 
być częścią wakacyjnych wspomnień 
młodych. Tylko jak zachęcić konsu-
mentów do podzielenia się swoimi 
fotkami z marką?

Wyzwania i cele
1. Wśród konsumentów napojów 
on-the-go główną grupę docelową 
stanowią młodzi 15-24 lata. Tymbark 
jako lider ma tutaj szczególne wyzwania 
wizerunkowe. Atakowany jest przez 
marki typowo młodzieżowe (Frugo, 
Roko), a także gigatnów jak Cola, Fanta 
czy Sprite. Drugim istotnym wyzwa-
niem dla marki napoju jest zatrzymanie 

uwagi i zaangażowanie współczesnego 
młodego konsumenta w okresie waka-
cyjnym.

2. Pozycja lidera wymaga, by ten 
wyznaczał trendy i sięgał po inno-
wacyjne rozwiązania, docierające 
do młodych konsumentów. Dlatego 
marka szukała pomysłu na innowacyj-
ną aktywację, która wyróżni się na tle 
wszystkich aktywacji prowadzonych 
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Tymbark Funbot
Klient: Tymbark Funbot
Produkt: Tymbark
Zgłaszający: GONG
Współzgłaszający: Tymbark, Mindshare
Zespół kreatywny: Michał Bucholc, Grzegorz Luft, Tomasz Loska,  
Marta Bajtała, Łukasz Bujakowski, Wojciech Rymaszewski, Waldemar Kaim,  
Karolina Niegłos, Cezary Nowak, Karolina Zagórska, Paulina Staruszniak,  
Beata Guzińska-Tasak, Emilia Kostka, Jacek Sielski, Alicja Rutkiewicz

https://funbot.tymbark.com
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w tym czasie przez marki FMCG 
i pozostanie w zgodzie z DNA i warto-
ściami marki.

3. Wakacje to dla młodych (16-25)  
idealny czas na spędzenie chwil 
w gronie znajomych. I do zrobienia 
sobie przy tej okazji zdjęć. Tymbark 
chciał stać się częścią wakacyjnych 
wspomnień młodych i wejść z nimi 
w interakcję. Naszym wyzwaniem było 
stworzenie aktywacji digital, która 
sprawi, że młodzi konsumenci chętnie 
podzielą się swoimi wakacyjnymi 
wspomnieniami uwiecznionymi na 
zdjęciach.

KPI 1: 50 tys. zdjęć w aktywacji.
KPI 2: Co najmniej 2 zdjęcia na 

użytkownika.
4. Głowna grupa docelowa: młodzi 

konsumenci (15-24), uczniowie i stu-
denci, spędzający wakacje w gronie 
znajomych, korzystający na co dzień 
ze smartfonów i otwarci na nowe 
technologie.

Strategia
Pokolenie młodych jest otwarte na apli-
kacje dające im innowacyjne doświad-
czenie, zwłaszcza takie, za którymi stoi 
zabawa i odrobina „magii”. Wystarczy 
spojrzeć jak wciągnęły ich Filtry do 
Snapczata/Instagrama. Dlatego, aby 
zachęcić ich do dzielenia się z nami 
zdjęciami, musieliśmy dać młodym fun 
i odrobinę magii, jakiej jeszcze nie było.

Szczególne znaczenie w akcji miał dla 
nas Kapsel Tymbark, a konkretnie jego 
digitalowe wcielenie – messengerowy 
chatbot. Zauważyliśmy, że młodzi kon-
sumenci chętnie rozmawiali z Kapslem 
i pytali go o hasełka. Dlatego dostrzegli-
śmy w tym kanale ogromny potencjał 
do zbudowania nowego, unikalnego 
doświadczenia kontaktu z marką.

  

Kreacja 
Funbot jest aplikacją opartą o kultowe-
go brand hero marki – Kapsel Tymbark 
– która komentuje zdjęcia. Aplikacja na 
żywo rozpoznaje fotki i opatruje sper-
sonalizowanym komentarzem. Zabawa 
z Funbotem opiera się na rozwiąza-
niach z obszaru sztucznej inteligencji 
do rozpoznawania obrazów.

Aby Funbot skomentował zdję-
cie, wystarczy zrobić je aparatem 

w telefonie lub załadować z dysku, 
Instagrama czy Facebooka. Aplikacja 
w kilka sekund analizuje zdjęcie 
i dobiera pięć najlepiej dopasowa-
nych komentarzy. Użytkownik wy-
biera jeden i otrzymuje obrandowa-
ną grafikę z komentarzem na Kapslu, 
którą może zapisać lub podzielić się 
w social mediach.

Aplikacja została stworzona z myślą 
o kanałach mobile.

Funbot stał się integralną częścią 
chatbota marki Tymbark na Messen-
gerze. Dzięki temu wykorzystaliśmy 
ogromny, dotychczasowy potencjał 
drzemiący w brand hero – Kapslu Tym-
bark – i połączyliśmy go z nowoczesną 
technologią. 

Aplikacja działa również jako 
mobilna strona WWW w technolo-
gii RWD, nie wymagając instalacji 
dodatkowych narzędzi. W ten sposób 
idealnie wpisaliśmy się w nawyki grupy 
docelowej, która większość fotek robi 
smartfonami.

Aby podkręcić zabawę i zwiększyć 
szerowalność akcji, nauczyliśmy 
Funbota rozpoznawać i komentować 
elementy popkultury: celebrytów, 
filmy, znane obrazy, a nawet logotypy 
innych marek.

Innowacje 
Wykorzystując kilka algorytmów do 
rozpoznawania obrazów, stworzyliśmy 
autorskie rozwiązanie o wyjątkowej 
skuteczności. Algorytm opisuje zdjęcie 
kilkunastoma, a nawet kilkudziesięcio-
ma słowami kluczowymi – rozpoznaje 
obiekty, pogodę, wakacje, celebrytów, 
logotypy innych marek, a nawet emocje 
osób na fotce.

Następnie przeanalizowaliśmy na-
szym algorytmem tysiące typowych 
zdjęć z wakacji pod kątem najbar-
dziej popularnych fraz. Tak powstał 
słownik składający się z kilku tysięcy 
fraz i ich kombinacji, do których 
napisaliśmy ponad 3000 kreatywnych 
komentarzy. Algorytm z każdym 
przeanalizowanym zdjęciem „uczył 
się” najlepszych odpowiedzi, opty-
malizując wagi w słowniku. Może-
my śmiało powiedzieć, że Funbot 
jest najbardziej zaawansowanym 
narzędziem do rozpoznawania oznak 
wakacji na fotkach.

Media mix
Funbot był częścią kampanii 
360, która w telewizji promo-
wała nowy produkt – Tymbark 
arbuzowo-miętowy. W ramach 
działań digital w określonym 
budżecie mediowym budowali-
śmy świadomość kampanii ATL 
oraz promowaliśmy Funbota. 
Działania te przenikały się.

Najbardziej efektywne okazało 
się wsparcie mediowe bota na 
Messengerze. O efektywności 
tego podejścia niech świadczy 
fakt, że konsumenci wracają do 
niego nawet pół roku po kampanii. 
Przez 6 miesięcy od zakończenia 
wsparcia mediowego użytkownicy 
zostawili Funbotowi kolejne 200 
tys. zdjęć (vs 100 tys. zdjęć w czasie 
aktywacji). 

Media split kampanii:
•  display – 74%,
•  social media – 24%,
•  search – 2%.

Rezultaty
Innowacyjny algorytm, niespotykana 
precyzja i tysiące śmiesznych komen-
tarzy przyniosły zamierzony efekt. 
Młodzi oszaleli na punkcie Funbota 
i oprócz fotek z wakacji zaczęli wrzu-
cać inne zdjęcia, próbując „zagiąć” 
aplikację.

Kapsel Tymbarku, wyposażony 
w sztuczną inteligencję, sprawił że mło-
dzi zaczęli dzielić się z marką swoimi 
fotkami na niespotykaną dotąd skalę. 
Każdy, kto zaczął zabawę z Funbotem, 
zostawił w czasie aktywacji średnio 
prawie 5 zdjęć (250% realizacji KPI 1).

Kampania trwała przez 6 wakacyj-
nych tygodni i w jej trakcie otrzy-
maliśmy prawie 100 tys. zdjęć (200% 
realizacji KPI 2). 

Pół roku po zakończeniu wsparcia 
mediowego liczba zdjęć przekroczyła 
300 tys. i każdego dnia rosła średnio 
o kolejny 1000.

Podsumowanie
Wykorzystanie innowacji w zabawny 
i przystępny sposób pozwoliło marce na 
stworzenie unikalnego Brand Expe-
rience i zaangażowało konsumentów na 
niespotykaną dotąd skalę.
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Kampanie wykorzystujące cyfrowe nośniki 
np.: billboardy, plakaty, interaktywne ekrany 
lub instalacje, których celem jest dotarcie 
do konsumentów w miejscach publicznych 
lub przestrzeniach komercyjnych. W tej 
kategorii są zarówno kampanie korzystające 
m.in. z Augmented Reality, QR codes, jak 
i korzystające z wszelkich innych technologii 
integrujących obszar offline z cyfrowym.



Offline 
Digitizing
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wyróżnienie   Philips – Jaki kolor  
ma powietrze w Twoim domu?

wyróżnienie   Wehikuł czasu



„Showmax na drogę”
Klient: Showmax
Produkt: „Showmax na drogę”
Zgłaszający: Screen Network
Współzgłaszający: FCB Bridge2Fun 
Zespół kreatywny: Jacek Wójcik, Szymon Demirkol,  
Marta Sawicka, Paulina Motyka, Damian Rezner, Mateusz Zawadzki

Kontekst rynkowy
„Showmax na drogę” to innowacyjna 
aktywacja, w której potencjał digitalu, 
czyli dane o czasie tras pociągów oraz 
opóźnień pociągów na Dworcu Cen-
tralnym – połączono z komunikatami 
kontekstowymi na nośnikach wokół i na 
terenie dworca. W czasie rzeczywistym 
reagowaliśmy na każde opóźnienie 
podczas wakacyjnego weekendu; czas 
oczekiwania podróżnych przeliczali-
śmy na konkretne propozycje filmów 
i seriali z katalogu Showmax. To przykład 
idealnie skrojonego real time marketing 
(RTM), z którego skorzystało tysiące 
podróżnych. 

Wyzwania i cele
Showmax wystartował na polskim rynku 
w lutym 2017 roku głośną kampa-

nią z udziałem Patryka Vegi i Wojtka 
Smarzowskiego. Złożył wtedy istotną 
obietnicę, że będzie produkował polski 
content – wysokiej jakości seriale. Od 
tego czasu na Showmax pojawiły się nowe 
produkcje: B. Walaszka „Egzorcysta” czy 
premiery serialu politycznego „Ucho 
Prezesa”. Po pięciu miesiącach od wejścia 
na polski rynek Showmax poszukiwał no-
wych sposobów rekrutowania użytkow-
ników. Platforma stale poszerzała liczbę 
abonentów, ale stanęła również przed 
licznymi wyzwaniami. Największym 
z nich było dotarcie do odpornych na 
tradycyjne kanały reklamowe młodych, 
wielkomiejskich i mobilnych mieszkań-
ców Polski i zachęcenie ich do założenia 
konta w serwisie. Z badań wewnętrznych 
wynika, iż użytkownicy, którzy założą 
konto, rzadziej z niego rezygnują, stając 

się tym samym „stałymi klientami” 
platformy. Aby wzmocnić liczbę akty-
wacji, postanowiliśmy bazować na tzw. 
„okazjach konsumenckich”, docierając 
do konsumenta kontekstowo w miejscu 
przebywania. Wykorzystaliśmy Dworzec 
Centralny w Warszawie jako miejsce 
wysokiego trafficu w miesiącach wakacyj-
nych (szczególnie podczas weekendów). 
To właśnie tam usytuowane były ekrany 
LED oraz cały zasób ekranów w kasach 
i na terenie dworca, które postanowiliśmy 
niestandardowo wykorzystać w akcji.

Postawiliśmy sobie następujące cele:
Cel 1. Wysoka konwersja osób biorą-

cych udział w aktywacji.
Cel 2. Wykorzystanie tradycyjnych 

nośników offline do aktywacji wpisującej 
się w RTM w celu podniesienia świado-
mości marki wśród grupy docelowej.

Offline Digitizing

102

http://www.screennetwork.pl


Strategia
Analizując okazje konsumenckie, wie-
dzieliśmy, że ważnym momentem, gdy 
użytkownicy oglądają filmy i seriale, są 
podróże. Lato jest okresem szczególnej 
aktywności podróżujących na Dwor-
cu Centralnym w Warszawie i dlatego 
właśnie w weekend 19-20.08.2017 
przeprowadziliśmy akcję ambientową. 
Postanowiliśmy dotrzeć do nich w miej-
scu, w którym podejmują decyzję: „co 
zrobić ze swoim czasem”. Skupiliśmy się 
na osobach, które oczekiwały na swój 
planowany odjazd oraz na tych, którzy 
czekali na opóźnione pociągi. Celem 
było maksymalne poszerzenie liczby 
abonentów platformy.

Dworzec jest też miejscem, gdzie w na-
turalnym otoczeniu znajdują się osoby 
korzystające z telefonów komórkowych, 
tabletów, laptopów. Tym, czego szuka się 
wówczas najchętniej, jest content. I to 
właśnie połączenie czasu z contentem 
stało się podstawą naszego pomysłu. 
Zarówno podróż, jak i opóźnienie mają 
swoją długość, podobnie film lub serial 
na Showmax. Dlatego postanowiliśmy 
idealnie sparować czas oczekiwania 
z contentem na Showmax. Podeszliśmy 
do tego od strony normalnego rozkładu 
jazdy pociągów i wtedy komunikowali-
śmy: „Weź Showmax na trasę Warszawa-
-Łódź i oglądnij dwa odcinki „Ucha Pre-
zesa” ”. Natomiast jeżeli było opóźnienie, 
wtedy mówiliśmy: „Twój pociąg ma 30 
minut opóźnienia, więc obejrzyj wszyst-
kie 3 etiudy top polskich reżyserów: Vegi, 
Smarzowskiego i Kowalskiego”. 

Kreacja 
„Czas podróży nie musi być czasem 
straconym, bo właśnie wtedy masz czas, 
by zobaczyć wszystkie ciekawe produkcje 
filmowe oferowane przez Showmax. Dla-
tego umil sobie podróż i zabierz ze sobą 
Showmax za darmo” – to idea kreatywna 
stojąca za naszym pomysłem. Obszarem 
działań uczyniliśmy Dworzec Centralny 
i jego okolice.

W hali głównej Dworca Centralnego 
ustawiliśmy elektroniczny totem, na 
którym wyświetlano informacje o po-
łączeniach i ich długości np. Warsza-
wa–Gdańsk (podróż trwa ok. 2 godziny 
40 minut). Ten czas przeliczyliśmy na 
liczbę filmów lub odcinków seriali na 
showmax.com (np. w ciągu podróży do 

Łodzi można obejrzeć 2 odcinki „Opo-
wieści podręcznej” oraz 2 odcinki „Ucha 
Prezesa”). Te komunikaty wyświetlały 
się na totemie w hali głównej, ale też na 
16 ekranach przy kasach, ekranie w hali 
głównej i 4 ekranach LED usytuowanych 
przy Dworcu Centralnym. Co ważne, 
wszystkie nośniki były programowane na 
bieżąco, w zależności od ruchu na stacji 
i informacji o opóźnieniach. 

Dodatkowo, specjalne zespoły hostów 
rozmawiały z pasażerami, oferując vo-
ucher Showmax, pomagając w instalacji 
i ściągnięciu filmów oraz wręczając 
słuchawki na drogę. Głównym tematem 
rozmowy była długość podróży i dosto-
sowanie do niej rekomendacji z katalogu 
Showmax. 

Dodatkowo Showmax ma funkcjo-
nalność „ściągnięcia na drogę”, gdy jest 
się offline, dzięki czemu korzystając 
z Internetu w hali Dworca Centralnego, 
podróżny mógł zainstalować aplikację 
Showmax i ściągnąć na drogę rekomen-
dowane tytuły lub dowolnie wybrane 
przez siebie pozycje.

Innowacja 
Wszystkie nośniki elektroniczne na 
terenie dworca oraz w jego okolicach 
były programowane live i zaraz po 
informacji o opóźnieniu, pojawiały się 
komunikaty kontekstowo powiązane 
z informacją na Dworcu Centralnym 
– jeśli opóźnienie pociągu Warszawa-
-Łódź wynosiło 30 minut, natychmiast 
pokazywaliśmy tę informację i podbi-
jaliśmy ją, pokazując podróżnym, które 
pozycje mogą obejrzeć w ciągu  
30 minut. Gdy nie było opóźnień – infor-
mowaliśmy o bieżących trasach i o tym, 
co można w tym czasie zobaczyć.

Dzięki akcji Showmax rekrutował no-
wych użytkowników, trafiając do nich 
w momencie dokładnego dopasowania 
do potrzeby, okazji i motywacji. To 
idealny przykład real time marketing.

Media mix 
Głównym medium w tej aktywacji były 
ekrany aktywne na terenie Dworca Cen-
tralnego oraz w jego okolicy. Budżet akcji 
został podzielony na części  związane z:
1)  pozyskaniem tych nośników oraz 

ich bieżące programowanie (50% 
budżetu),

2)  rekrutację, szkolenie i obecność 
2-osobowych grup hostów, którzy 
rozdawali darmowe vouchery na Sho-
wmax i pomagali w zainstalowaniu 
serwisu na urządzeniach podróżnych 
oraz doradzali w wyborze contentu na 
drogę (50% budżetu).

Akcja była realizowana na Dworcu 
Centralnym w Warszawie. Centrum 
aktywacji stanowił totem z ekranem 
LCD o przekątnej 55” ustawiony w hali 
głównej. Akcja była wsparta przez 20 
ekranów LCD (kasy biletowe oraz Cen-
trum Obsługi Pasażera) zlokalizowa-
nych na terenie dworca, które aktywnie 
informowały o akcji. Ponadto akcję na 
poziomie informacyjnym wspierały 
4 ekrany LED zlokalizowane w pro-
mieniu 2 km od Dworca Centralnego. 
Wszystkie te nośniki były programo-
wane live.

Rezultaty
Dzięki akcji zalogowało się około 2 tys. 
nowych użytkowników. Z tej grupy 
55% przekonwertowało po okresie 
próbnym (30 dni) na stałych, płacących 
użytkowników serwisu. Jest to wartość 
2 razy wyższa niż przy tradycyjnych 
okresach próbnych użytkowników lo-
gujących się przez stronę. Dzięki temu 
zrealizowany został cel 1. 

Akcja stała się początkiem sys-
tematycznej aktywacji Showmax 
w miejscach publicznych i w galeriach 
handlowych w całej Polsce. Trwała po-
tem w listopadzie i grudniu, a następnie 
w lutym i marcu w 10 galeriach han-
dlowych m.in. w Warszawie, Poznaniu, 
Gdyni, Toruniu i Olsztynie. 

Aktywacja na PKP była pierwszą pi-
lotażową próbą pozyskiwania klientów 
serwisu online, w sposób offline’owy 
i w miejscu rzeczywistego powstawania 
potrzeby.

Akcja idealnie zrealizowała również 
cel 2 stawiany przed projektem. 
Działania na ekranach LED wraz ze 
wsparciem grupy hostów, wykorzystane 
w pomysłowy i dokładnie trafiony kon-
tekst wsparły budowanie świadomości 
marki wśród konsumentów. Wspoma-
gana świadomość Showmax osiągnęła 
w sierpniu 2017 najwyższy w roku 
wynik (lipiec – 75%, sierpień – 87%, 
wrzesień – 83%, źródło:  Millward 
Brown za 2017 rok).
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Philips – Jaki kolor ma powietrze 
w Twoim domu?

Klient: Philips
Produkt: Oczyszczacz powietrza Philips Air
Zgłaszający: Screen Network
Współzgłaszający: Carat, Ogilvy, Posterscope, iProspect
Zespół kreatywny: Marta Jankowska-Dłubak, Damian Rezner,  
Mateusz Zawadzki, Jacek Chodziński, Szymon Jóźwiak,  
Aleksandra Chrapek, Ela Twardowska, Magdalena Jurek

Kontekst rynkowy
Phillips – „Jaki kolor ma powietrze 
w Twoim domu?” to pierwsza ogól-
nopolska kampania z wykorzystaniem 
ekranów digital OOH i największej 
sieci czujników jakości powietrza 
Airly. Dzięki innowacyjnej technologii 
setki tysięcy osób mogło zobaczyć, że 
smog to nie jest ogólny problem, ale 
coś, co dotyczy ich sąsiedztwa. Dzięki 
temu sprawiliśmy, że abstrakcyjny 
dotychczas problem stał się fizycznie 
zauważalny. Kampania przełożyła się 
na spektakularny wzrost sprzedaży 
i rozpoznawalność produktu.

Wyzwania i cele
Zanieczyszczenie powietrza jest jed-
nym z największych zagrożeń cywili-
zacyjnych, szacuje się, że około 40 tys.  
Polaków rocznie umiera z powodu 
chorób związanych ze złą jakością 
powietrza. Philips posiada w swoim 
portfolio oczyszczacze powietrza od 
2015 roku, ale świadomość istnienia 
kategorii powstała dopiero na prze-
łomie 2016 i 2017 roku, gdy media 
nagłośniły problem smogu w Polsce. 
Medialny boom doprowadził do 
większej aktywności głównych pro-
ducentów oczyszczaczy, dzięki temu 

znacznie wzrosła świadomość katego-
rii, a co za tym idzie – zainteresowanie 
konsumentów oczyszczaczami. Jednak 
nie przełożyło się to na zrozumienie 
zasad działania tych urządzeń oraz 
kryteriów, jakimi konsumenci po-
winni kierować się przy ich wyborze. 
Przed rozpoczęciem kampanii było 
dostępnych wiele urządzeń różnych 
producentów, w tym dużo tańszych od 
marki Philips. Istniało realne zagro-
żenie, że w sytuacji tak dużej różnicy 
w cenie (w niektórych przypadkach 
niemal 100%) i niskim zrozumieniu 
konsumentów, każde działanie komu-
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nikacyjne zadziała na korzyść dużo 
tańszej konkurencji. Największym 
wyzwaniem stojącym przed kampanią 
było stworzenie koncepcji, która sku-
tecznie wyróżni i zbuduje preferencję 
zakupową dla urządzeń z segmentu 
premium – oczyszczaczy Philips.

Strategia
Chcieliśmy zaciekawić konsumentów 
i wykorzystać ogólną dyskusję o smo-
gu, aby rozpocząć rozmowę o jakości 
powietrza w domu. Postawiliśmy na 
maksymalnie lokalną komunikację, 
tak by konsumenci poczuli, że smog 
to nie jest ogólny problem, ale coś, co 
dotyczy ich najbliższego sąsiedztwa 
(więc i domu). Zdecydowaliśmy się 
na wykorzystanie wyselekcjonowanej 
siatki ekranów digital OOH, które 
dzięki połączeniu z największą siecią 
czujników zanieczyszczenia powietrza 
informowały o bieżącym poziomie 
przekroczenia norm. Pozwoliło to 
konsumentom zobaczyć „niewidzial-
ny” dotychczas problem w swoim 
najbliższym otoczeniu.

Kreacja
Dyskusja o smogu zbudowała wśród 
konsumentów przekonanie, że pro-
blem dotyczy ich tylko wtedy, gdy 
wychodzą na zewnątrz. W praktyce 
powietrze w domu potrafi być nawet 
5 razy bardziej zanieczyszczone. 
Niestety, ponieważ tego nie widać, 
konsumenci nie są w stanie przekonać 
się o tym. Nie mogą też zweryfikować, 

czy oczyszczacz naprawdę działa. 
Dlatego zdecydowaliśmy się na prze-
kaz oparty na 3 głównych kolorach 
reprezentujących poziom jakości 
powietrza w oczyszczaczu powietrza 
Philips. Kolory podkreślały jedną 
z kluczowych przewag produktowych 
oczyszczacza Philips – kolory świateł 
(wskaźnik LED) pokazujące aktual-
ny stan jakości powietrza w naszym 
otoczeniu.

Tak powstało hasło „Powietrze ma 
trzy kolory – sprawdź, jaki kolor ma 
powietrze w Twoim domu”. Poprzez 
wykorzystanie skali kolorystycznej 
oraz wskaźnika zanieczyszczenia PM 
2,5 (numerycznego) sprawiliśmy, że 
abstrakcyjny dotychczas problem stał 
się namacalny oraz zbudowaliśmy 
bezpośrednie powiązanie pomiędzy 
jego rozwiązaniem i USP produktu.

Innowacje
Centrum naszej kampanii była strona 
usunsmog.pl podająca informację 
o jakości powietrza, pod warunkiem 
włączenia lokalizacji w Google. Wy-
korzystując dane z czujników Airly 
(najgęstszej sieci czujników w Polsce), 
pokazywaliśmy w czasie rzeczywistym 
(kampania RTM) poziom zanieczysz-
czenia powietrza w najbliższej okolicy. 
Ekrany digital OOH sprzężone ze 
stworzonym systemem były geolo-
kalizacyjnie połączone z najbliższym 
czujnikiem, dzięki czemu informacja 
na ekranie była bardzo dokładna 
i odpowiadająca bieżącej sytuacji 
smogowej. Jest to pierwsze na tak sze-

roką skalę wykorzystanie danych big 
data do celów customizacji przekazu 
na ekranach digital OOH.

Media mix
Aby unaocznić zarówno realność za-
grożenia, jak i skuteczne rozwiązanie 
problemu, postawiliśmy na emisję na 
wyselekcjonowanej siatce 15 ekranów 
LED umiejscowionych w centrach 
najbardziej zanieczyszczonym po-
wietrzem miast w Polsce (Katowice/
Kraków/Warszawa/Poznań/Wrocław) 
oraz na ich obrzeżach (lokalizacje 
satelitarne).

Akcja była również emitowana na 
5 600 ekranach in-store zlokalizowa-
nych w sieciach Media Markt i Saturn, 
będących jednocześnie miejscem 
sprzedaży produktów oraz jednymi 
z kluczowych partnerów sprzeda-
żowych. Równolegle kampania była 
wspierana w kanale digitalowym, TV 
oraz radiu (kreacje display rich media 
+ LP). Dzięki temu wzmocniliśmy siłę 
przekazu i poddaliśmy w wątpliwość 
jakość powietrza w domu, pokazując 
jednocześnie USP oczyszczacza.

Rezultaty
Kampania osiągnęła spektakularny 
wynik sprzedażowy. Wartość sprzeda-
ży w czasie kampanii wzrosła o 486% 
w porównaniu do tego samego okresu 
w roku 2017. 

Wskaźnik ROMI (return on marke-
ting investment) dla kampanii wyniósł 
71%, co oznacza, że każda złotówka 
wydana na działania, po uwzględnie-
niu wszystkich kosztów (w tym kosztu 
produktu), przyniosła niemal drugą 
złotówkę zysku. Udało się również 
osiągnąć wyraźny wzrost świadomo-
ści marki. Liczba wyszukiwań frazy 
„oczyszczacz Philips” osiągnęła 323% 
wyniku z analogicznego okresu 2017 
roku, zaś udział wyszukiwań Philips 
w kategorii wzrósł ponad 5-krotnie 
(z 5% do 29%).

Czas trwania kampanii 
Kampania była prowadzona w okresie: 
1.01-28.02.2018. Był to czas najwięk-
szego problemu jakości powietrza, 
które związane jest ze smogiem.
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Wehikuł czasu
Klient: Grupa Żywiec / Leżajsk
Produkt: Piwo Leżajsk Pełne
Zgłaszający: TWIN .digital collective
Współzgłaszający: Panowie Programiści
Zespół kreatywny: Mateusz Felsmann, Adrian Zwierzyński,  
Jakub Strusiński, Mai Tran, Martyna Garbacz, Tomek Popowski,  
Piotr Szaciński, Adrian Wieprzkowicz, Bartłomiej Wierciński, Adrian Hołota

Kontekst rynkowy
„Leżajsk Pełne” to piwo z wieloletnią 
tradycją, ważone w lokalnym browarze 
w Leżajsku. Swój smak zawdzięcza 
miejscu pochodzenia – naturalnemu, 
spokojnemu regionowi Podkarpacia, 
co podkreśla w swojej komunikacji. 
W latach 2012 – 2016 marka zanotowa-
ła spadki w homemarkecie. Trend spad-
kowy został odwrócony w roku 2016 
– marka powoli umacnia swoją pozycje 
i to nie tylko w regionie, realizując idee 
kreatywną „Duma z Podkarpacia”.

Wyzwania i cele 
W 2018 roku, w ramach jubileuszu 
browaru, marka wypuściła limitowaną 

edycję opakowań inspirowanych histo-
rycznymi etykietami pochodzącymi 
z lat 70., 80., i 90. ubiegłego wieku. Jej 
celem było umocnienie tradycyjnego 
charakteru, a także zwiększenie rotacji 
w punktach sprzedaży.

Naszym zadaniem było wprowadze-
nie ich na rynek w kanale digital.

Strategia
Przedstawiciele grupy docelowej z re-
gionu to głównie mężczyźni w wieku 
30-40 lat. Łączą w sobie tradycjonalizm 
oraz zainteresowanie nowinkami tech-
nologicznymi. Widzą, jak ich otocze-
nie zmienia się na lepsze i potrafią to 
docenić. Są zadowoleni z tego, gdzie 

żyją, jednak czują napięcie, gdy miesz-
kańcy innych części Polski patrzą na 
Podkarpacie przez pryzmat zacofania 
i marazmu. Wiedzą, że te opinie wyni-
kają z braku wiedzy. 

Dlatego w kampanii postanowiliśmy 
odwołać się do regionalnej dumy, a jed-
nocześnie zrobić to za pomocą nowocze-
snej technologii. Tak aby ona sama stała 
się dowodem innowacyjności regionu. 

Kluczowe było znalezienie rozwią-
zań technologicznych dostępnych dla 
osób nieposiadających najnowszych 
modeli smartfonów, ponieważ nasza 
grupa charakteryzuje się średnimi 
dochodami.

Bardzo ważnym aspektem kam-
panii było znalezienie rozwiązania, 
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które będzie dodatkowym atutem 
w negocjacjach sprzedawców z sieciami 
dystrybucji.

Kreacja
Przeczesując internetowe fora, znaleź-
liśmy wydarzenia z historii regionu, 
z których mieszkańcy są dumni. 
Wybraliśmy cztery z nich tak, aby 
każde pochodziło z okresu, do którego 
odnosiły się historyczne etykiety.

Pod etykietą z lat 70. ukryty jest 
symbol przypominający największy 
sukces w historii siatkarskiej drużyny 
Resovii Rzeszów – srebrny medal 
w Pucharze Europejskich Mistrzów 
Klubowych w 1973 r. Lata 80. to 

międzynarodowe sukcesy wychowan-
ków Aeroklubów Rzeszowskich. Lata 
90. to powstanie Magurskiego Parku 
Narodowego i województwa podkar-
packiego. 

Dla każdego z wydarzeń zaprojekto-
waliśmy model 3D. Aby go zobaczyć, 
wystarczyło wejść na dedykowaną 
stronę mobilną i zeskanować etykietę. 
Strona wykrywała jej charakterystycz-
ne elementy, a następnie wyświetlała 
odpowiedni model. Wszystko to bez 
konieczności pobierania aplikacji.

Modele 3D były opracowane tak, aby 
ich poziom skomplikowania pozwalał 
na wyświetlenie na starszych modelach 
telefonu przy jednoczesnym zachowa-
niu walorów estetycznych.

Innowacje
Chodź technologia Augmented Reality 
(AR) nie jest nowością, to dotych-
czas była dostępna tylko po pobraniu 
specjalnej aplikacji. Pobieranie aplikacji 
jest sporą barierą przy działaniach 
marketingowych. 

Naszym głównym wyzwaniem było 
napisanie silnika, który przeniesie AR 
do przeglądarki mobilnej. Użycie sfor-
mułowania „Jest to jedna z pierwszych 
tego typu realizacji na świecie” – nie jest 
w tym przypadku nadużyciem.

Drugim ogromnym wyzwaniem 
przy tej realizacji było wykrywanie 
przez smartfon etykiet. Niestety 
nie mogliśmy nadrukować na nich 
specjalnych markerów. Zamiast nich 
określiliśmy kilkadziesiąt charak-
terystycznych punktów dla każdej 
z etykiet i to na ich podstawie telefon 
„wiedział”, który model 3D wyświetlić.

Rezultaty
Głównym celem sprzedażowym było 
zwiększenie rotacji w punktach sprzeda-
ży. Według danych AC Nielsen wyniosła 
ona 118% vs zeszły rok. W efekcie 
kampanii regionalne piwo było zama-
wiane również przez dystrybutorów 
poza regionem, promując innowacyjne 
Podkarpacie na terenie całego kraju.
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Kampanie, które dzięki współpracy 
z celebrytą, online/social ambasadorem 
lub influencerem angażują odbiorców 
i realizują cele marki. 
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srebro   Uliczne Legendy 

srebro   Wielka Bitwa Streamerów  
w Fortnite

brąz  DO YOU

brąz 	 	Opowieść	podręcznej	 
–	„Na	początku	było	słowo”

wyróżnienie 	 	PKO	Konto	dla	Młodych	 
– „Maciej	Musiał,	a Ty	możesz”



Uliczne Legendy
Klient: PUMA
Produkt: PUMA SUEDE 
Zgłaszający: high&
Zespół kreatywny: Piotr Kujda, Marcin Pyszora,  
Natalia Pelczar, Katarzyna Węsławowicz

Kontekst rynkowy
Puma działa na bardzo konkurencyj-
nym rynku, gdzie karty zostały rozdane 
pomiędzy kilku dużych, międzynaro-
dowych graczy. Jako marka z relatywnie 
mniejszymi budżetami marketingowymi 
niż kluczowi rywale, Puma musi wykazy-
wać się sprytem w generowaniu zasięgów 
organicznych i buzzu wokół działań 
komunikacyjnych marki.

Wyzwania i cele
Suede – legendarny model butów Puma 
świętował  50-lecie. Chcieliśmy, aby od-
biło się to szerokim echem i tym samym 
przypomnieć o ikoniczności modelu, 
który towarzyszy kulturze ulicznej w Pol-
sce od momentu jej powstania. Problem 
w tym, że mieliśmy do czynienia z her-
metyczną i wymagającą grupą docelową 

skupioną wokół kultury hip-hop, która 
jest bardzo wyczulona na reklamową 
„ściemę”. Musieliśmy mieć również na 
uwadze to, że inne marki próbują ugrać 
coś na fali sentymentu do lat ubiegłych. 
Nawet jeśli nie posiadają tak ikonicznych 
i zasłużonych dla kultury ulicznej modeli 
butów. Naszym kluczowym wyzwaniem 
było zbudowanie autentyczności i znale-
zienie własnego języka, który nas wyróżni.

Strategia
Kto stworzył legendę Suede? Ulica, raperzy, 
b-boy’e, graficiarze i skejci. To właśnie oni 
sprawili, że Suede’y to ikona. Uznaliśmy, 
że za to im należą się podziękowania 
i „wysoka piątka” od marki. Kto ma prawo 
podziękować legendom? Ci, którzy sami 
zasługują na to miano. Nawiązaliśmy 
zatem współpracę z dwoma kultowymi 

raperami i kultowym producentem – Vie-
niem, Kosim i Magierą. Wspólnie z nimi 
złożyliśmy hołd polskiej kulturze ulicznej, 
opowiadając i pokazując jej historię w mu-
zycznej aktywacji „Uliczne Legendy”. To 
banalne, ale nikt wcześniej nie podziękował 
ogromnej grupie twórców, którzy przy-
czynili się do powstania i rozwoju bardzo 
kreatywnej, kolorowej (często dosłownie) 
i prężnie działającej subkultury.

Kreacja 
Składając hołd polskiej kulturze ulicznej, 
skondensowaliśmy jej historię i wraz z Vie-
niem i Kosim stworzyliśmy utwór „Uliczne 
Legendy”. Powstał zadziorny, prowokujący 
true school z przekleństwami, zbanowa-
nymi nie przez klienta, a przez YouTube. 
Zrobiliśmy go w starym stylu, idąc na prze-
kór aktualnej modzie na autotune.
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Do utworu powstał teledysk, który 
zrobiliśmy wbrew utartym sche-
matom, tworząc pierwsze w Polsce 
muzeum kultury ulicznej – pełne 
odniesień i symboli. Pokazaliśmy 
sztukę ulicy w muzealnych ścia-
nach. Wśród eksponatów znalazł się 
dym z pierwszej piątki spalonej na 
Ursynowie, Warszafski Deszcz, tagi, 
graffiti, języki raperów w formalinie 
oraz znaki takich ekip jak WWO, 
PCP i Molesta. Do tego wszystkie-
go dobudowaliśmy nietypowy plan 
komunikacji. Wykorzystaliśmy but 
jako narzędzie do wygenerowania 
buzzu wokół akcji. Spersonalizowa-
ną edycję Suede’ów wysłaliśmy do 
najważniejszych postaci związanych 
ze środowiskiem, zapowiadając tym 
samym premierę utworu. 

Hip-hop to czarne płyty, więc utwór 
został wydany na winylu i trafił do fanów, 
którzy wzięli udział w konkursie. 

Hip-hop to też boomboxy, więc „Uliczne 
Legendy” wydaliśmy również na kasetach. 
W ramach kampanii powstały dedykowane 
artykuły, tłumaczące utwór i odniesienia 
w nim zawarte. Powiedzieliśmy ludziom, 
gdzie przesiadywały i gdzie naprawdę kryją 
się Uliczne Legendy. Do tego dołożyliśmy 
minidokument, a w nim story o pierwszych 
Suede’ach Kosiego.

Innowacje 
W przypadku tej kampanii, aby zasłużyć 
na szacunek odbiorców, marka stała 
się prawdziwym do’ersem. W świecie 
hip-hopu każdy może być wydawcą 
i promotorem. Wzięliśmy zatem sprawę 
w swoje ręce i zgodnie z filozofią DIY (do 
it yourself) zostaliśmy wydawcą muzyki. 
Dzięki Pumie utwór „Uliczne Legendy” 
ukazał się w limitowanej edycji płyty 
winylowej i kasety. Nakład rozszedł się 
błyskawicznie i do dziś fani hop-hopu 
piszą do marki, aby go wznowić.

Patrząc z perspektywy konsumenta 
i pod kątem kategorii, w której operuje 
Puma, odróżniliśmy się od innych marek, 
stając się autentycznym twórcą kultury 
ulicznej, a nie jedynie „reklamodawcą”.

Media mix
Ponieważ mówimy o kampanii mu-
zycznej, a naszym głównym przekazem 
był teledysk – postawiliśmy mocno na 
działania wspierające content wideo. Ope-
rowaliśmy w ramach YouTube (true view), 
Facebooka (video ads) oraz Instagrama 
(Instagram wideo oraz Instatories). 

Dodatkowo przygotowaliśmy kreacje, 
które budowały traffic do sklepu Pumy 
i celem ich była sprzedaż butów (cel 
konwersyjny). Był to display kupowany 

w modelu Programmatic oraz formaty 
trafficowe na Facebooku (photo/video link 
post, carousel ad).

Patronem strategicznym kampanii 
był insiderski portal, poświęcony kul-
turze ulicznej – tj. newonce.net. Por-
tale: newonce.pl, Noizz oraz K-Mag 
wspierały  kampanię artykułami, 
które tłumaczyły i rozwijały historie 
opowiedziane w tekście utworu.

Dodatkowo zadbaliśmy o materiały 
sklepowe spójne z materiałami kreatyw-
nymi kampanii – na bazie key visuala 
z raperami powstały plakaty i zawieszki 
do sklepów Puma.

Podział budżetu:
•  YouTube – 42%,
•  Facebook – 47%,
• display – 11%.

Rezultaty
•  Ponad 4 mln obejrzeń teledysku – 3 121 053  

na YouTube + 1 053 337 na Facebooku.
•  Ponad 600 tys. obejrzeń pozostałych 

materiałów wideo.
•  104 tys. klików w ramach kampanii 

traffic’owej.
•  25 tys. lajków i „łapek w górę”.
Trudno oszacować dokładny zasięg pozy-
skany dzięki publikacjom raperów, którzy 
otrzymali personalizowane buty Suede 
– publikacji było kilkadziesiąt, a following 
takich osób jak Pezet czy Reto liczy się 
w setkach tysięcy. 

Dziesiątki darmowych artykułów o ak-
cji w czołowych mediach muzycznych 
i lifestyle’owych (earned media).

Ponad 350 wzmianek o akcji w social 
mediach (wzmianki przez redakcje 
tworzące treści muzyczne i dedykowane 
kulturze hip-hop).

Podsumowanie
Dzięki kampanii przełamaliśmy barierę 
i zbudowaliśmy szacunek do marki wśród 
wymagającej grupy docelowej, która jest 
bardzo wyczulona i odporna na reklamo-
wą „ściemę”. Klasyczne i oldschoolowe 
buty Puma Suede znowu stały się pożąda-
ne. Podobno tym wszystkim wkurzyliśmy 
konkurencję, która nie była zadowolona 
z powrotu Suede’ów do pierwszej ligi.

Czas trwania kampanii 
8.02-30.03.2018
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Kontekst rynkowy
Fortnite jest dziś grą komputero-
wą numer 1, absolutnym hitem, 
w którą gra ponad 200 mln ludzi 
na całym świecie. Do sukcesu pro-
wadziła jednak długa droga.  
Od momentu wydania gry (wrze-
sień 2017 r.) do kwietnia 2018 r.  
Fortnite piął się w rankingach 
popularności, zaciekle rywalizując 
z innymi wielkimi tytułami, m.in. 
konkurencyjnym PlayerUnknown’s 
Battlegrounds, królem FPS Coun-
ter Strike oraz liderem oglądalno-
ści – League of Legends. Celem 
postawionym przed agencją było 
zorganizowanie takiej kampanii, 

która sprawi, że Fortnite stanie 
się najważniejszą grą na polskim 
Twitchu i YouTube Gaming.

Wyzwania i cele
Fortnite należy do tytułów, 
w które gra się często, nawet co-
dziennie. Gry nie można przejść, 
skonstruowana jest tak, że można 
do niej codziennie wracać. Gra 
jest darmowa, a twórcy czerpią 
zyski ze sprzedaży skórek i przed-
miotów, które mają charakter wy-
łącznie estetyczny – nie wpływają 
na przebieg rozgrywki. Dlatego 
z punktu widzenia biznesu 
kluczowym celem było to, by gra 

była często streamowana przez 
influencerów gamingowych – od-
powiednio częsta ekspozycja gry 
i ciągłe dostarczanie emocji z nią 
związanych przyciąga nowych 
graczy oraz zwiększa retencję 
tych, którzy już spróbowali. Po-
pularność gry wśród znajomych 
oraz jej masowość powoduje pre-
sję na wyróżnianie się z tłumu. 
Im więcej osób gra, tym bardziej 
pożądane są unikalne „skiny” 
(często eksponowane właśnie 
przez kluczowych influence-
rów), co wprost przekłada się na 
zakupy i w konsekwencji biznes 
wydawcy.
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Wielka Bitwa Streamerów 
w Fortnite

Klient: Epic Games
Produkt: Fortnite
Zgłaszający: Gameset
Zespół kreatywny: Piotr Bombol, Łukasz Turkowski,  
Maciej Skrzypczak, Filip Gapiński, Bartosz Królikowski

https://www.epicgames.com/fortnite/pl/
http://gameset.co/
http://gameset.co/


Strategia
W momencie gdy Fortnite zaczął 
być coraz bardziej popularny, siłą 
rzeczy musiał znaleźć się w polu 
widzenia każdego streamera zaj-
mującego się grami. To jednak nie 
wystarczało, by stać się grą numer 
jeden. Potrzebowaliśmy dużego 
wydarzenia, które nakręci emocje 
wokół gry i zbuduje masową 
widownię. Influencerzy uwielbia-
ją wyzwania, muszą podążać za 
trendami, potrzebują być wciąż 
w centrum uwagi. Wszystko, co 
nakręca emocje, ich przyciąga. 
YouTube i Twitch znają wiele hi-
storii animozji i napięć pomiędzy 
znanymi osobowościami gamin-
gu. Tego rodzaju konflikty czy 
rywalizacje gromadzą największą 
widownię. Postanowiliśmy to wy-
korzystać, tworząc największe pole 
bitwy pomiędzy influencerami. 
Nie mieliśmy budżetu, by zapłacić 
gwiazdom za udział w akcji, ale 
założyliśmy, że jeśli nasza idea 
będzie wystarczająco mocna i uda 
nam się namówić pierwszych 
uczestników, to kolejni dołączą już 
sami. Chcieliśmy tutaj skorzystać 
z prostego tricku psychologicznego 
FOMO (fear of missing out): namó-
wić dzięki relacjom kilku ważnych 
influencerów, by wzrosła presja 
na resztę, która powinna zacząć 
dołączać jak domino. Wykorzy-
staliśmy do tego bardzo proste 
i darmowe narzędzie – publicznie 
dostępną i stale aktualizowaną listę 
na Google Docs. Listę oglądali 
zarówno influencerzy, jak i fani, 
którzy wywierali dodatkową presję 
na swoich idoli.

Kreacja 
Wielka Bitwa Streamerów. 100 in-
fluencerów na jednej mapie, którzy 
walczą ze sobą tak długo, aż zosta-
nie tylko jeden. Bez nagród, bez 
wynagrodzenia, za to dla emocji i dla 
widzów. Tworząc materiały promo-
cyjne, inspirowaliśmy się wielkimi, 
masowymi rywalizacjami sportowy-
mi, gdzie ważna jest nie tylko sama 
walka, ale również przygotowania do 
niej i budowanie napięcia. Ogłosi-
liśmy publiczną listę uczestników, 

która regularnie była aktualizowana. 
Przygotowaliśmy posty na Facebooka 
oraz artykuły zawierające zgrabnie 
podane zasady oraz listę uczestników. 
Podsycaliśmy rywalizację pomiędzy 
influencerami, moderując odpowied-
nio dyskusję w social mediach. Przy 
tej kampanii wiedzieliśmy, że sukces 
osiągniemy, jeśli jak najwięcej z na-
szych streamerów przygotuje materia-
ły od siebie i po swojemu, dlatego na-
wet nie próbowaliśmy ograniczać ich 
swobody. Przygotowaliśmy treningi, 
zapowiedzi, relacje, aftermovies. Jesz-
cze więcej materiałów przygotowali 
fani, którzy rejestrowali najciekaw-
sze momenty z bitwy, tworząc tzw. 
„shoty” – ujęcia wideo z najlepszych 
żartów i najbardziej emocjonujących 
wydarzeń.

Innowacje 
Innowacyjne podejście polegało 
na postawieniu przy promocji gry 
bardziej na rozrywkę niż czystą, 
profesjonalną rywalizację. Najwięk-
sze dotychczasowe hity, czyli League 
of Legends, Counter Strike, Starcraft 
– opierają swoją popularność na 
wielkich turniejach z dużą pulą 
nagród, drogich studiach TV i reali-
zacji na wysokim poziomie, a wresz-
cie na e-sportowcach, świetnych 
graczach, którzy dzięki doskonałym 
umiejętnościom potrafią wygrywać 
z każdym. Tego rodzaju gracze czę-
sto nie mają świetnej prezencji, nie 
są charyzmatyczni i poza doskonałą 
grą nie oferują wiele w kategoriach 
tworzenia widowiska. Tworząc 
Wielką Bitwę Streamerów, posta-
wiliśmy na rozrywkę właśnie – aby 
znaleźć się w grze, nie potrzeba 
było wyjątkowych umiejętności, ale 
widownię i osobowość. To podej-
ście, wówczas bardzo innowacyjne, 
zaczyna coraz częściej pojawiać się 
w promocji gier.

Media mix 
100% digital: 
•  Twitch i YouTube (zapowiedzi, stre-

amy, aftermovies),
•  Facebook (zapowiedzi),
•  PR (wysyłka notki prasowej przez 

agencję).

Rezultaty
100 influencerów na jednej 
mapie, 80 streamów naraz, 1 mln 
zasięgu, 200 tys. CCU (con- 
current users), czyli rekordowa 
w Polsce oglądalność akcji w jed-
nym momencie. Kolejne kilka 
milionów wyświetleń po akcji 
w postaci podsumowań i shotów. 
Fortnite stał się wtedy największą 
grą na polskim Twitchu i do dziś 
jest najczęściej streamowaną grą 
przez influencerów. 

Ciekawostki
•  Większość z uczestników Bitwy pobi-

ło swoje rekordy, jeśli chodzi o liczbę 
widzów na ich streamach: Izak  
– 94 tys. CCU, Friz – 53 tys. CCU, Ewron  
– 27 tys. CUU, Leh – 28 tys. CCU.

•  Bitwę wygrał Izak, który udowodnił, 
że nieprzypadkowo jest najbardziej 
popularnym polskim streamerem. 
Wielu streamerów jeszcze przez długi 
czas nawiązywało do tego, gdy udało 
im się pokonać „Izaka Mistrza Polski” 
na serwerze. 

•  Bitwa była zdecydowanie najwięk-
szym wydarzeniem w historii polskie-
go Twitcha i YouTube Gaming, bijąc 
dwukrotnie poprzedni rekord widzów 
w szczytowym momencie (200 tys. 
wobec 107 tys.). 

•  Streamy podczas Bitwy plasowały 
uczestników na szczytach rankingów, 
jeśli chodzi o liczbę widzów – 2 na 5 
największych na globalnym Twitch 
i 32 największe na polskim Twitch. 

•  Było to pierwsze wydarzenie, które 
tak mocno połączyło całą scenę influ-
encerską i na co dzień konkurujące ze 
sobą podmioty. 

Podsumowanie
Wielka Bitwa Streamerów była jedną 
z największych marketingowych 
akcji gry Fortnite na świecie w 2018 
roku. Na bazie jej sukcesu klient 
zdecydował się zrealizować Bitwę 
Streamerów w Grecji oraz drugą edy-
cję w Polsce (jako rewanż). Format 
Bitwy Streamerów został także sko-
piowany przez innych wydawców do 
promocji swoich gier, jednak żadna 
nie osiągnęła takiego sukcesu jak ta 
w Fortnite.
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Kontekst rynkowy
Puma działa na wysoce konkurencyjnym 
rynku, gdzie karty zostały rozdane pomię-
dzy kilku dużych, międzynarodowych gra-
czy. Jako marka z relatywnie mniejszymi 
budżetami marketingowymi niż kluczowi 
rywale, często w działaniach komunikacy-
nych posiłkuje się materiałami kreatyw-
nymi stworzonymi w centrali firmy. Nie 
zawsze są to kreacje dopasowane do spe-
cyfiki lokalnego rynku, odpowiadające na 
realne potrzeby polskich konsumentów.  

Wyzwania i cele
Puma jest marką, którą znają wszyscy. 
Czy aby na pewno? Co o niej wiemy 

oprócz tego, że produkuje fajne ubrania 
sportowe i współpracuje ze znakomi-
tymi atletami? Okazuje się, że niewiele. 
Puma nie prowadziła od lat na polskim 
rynku działań wizerunkowych skiero-
wanych do szerokiego grona odbior-
ców. Pomimo inwestycji w marketing 
na poziomie globalnym, tutaj w Polsce 
marka skupiona była głównie na dzia-
łaniach sprzedażowych i konsekwencją 
tego była stopniowa utrata bliskości 
i lokalnej „relewantności”.

Strategia
Postanowiliśmy to zmienić i zabraliśmy 
głos w sprawie, która jest kontrower-

syjna, ale niewątpliwie ważna. Powie-
dzieliśmy „DO YOU”, kierując te słowa 
do kobiet. Dlaczego? Bo wierzymy, że 
potrzebują wsparcia. Również ze strony 
marek. Stanęliśmy po stronie niezależno-
ści, dając kobietom siłę do robienia tego, 
co chcą, nie dla innych, ale dla siebie.

Kreacja 
Każda idea potrzebuje symbolu. Na-
szym stała się koszulka z nadrukiem, 
którego przekaz można odczytać tylko 
w lustrzanym odbiciu, albo robiąc 
selfie. Koszulkę wysłaliśmy do 300 
kobiet, które na co dzień „dają radę”. 
Wszystkie dołączyły do nas, wykorzy-
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DO YOU
Klient: PUMA
Produkt: PUMA  
Zgłaszający: high&
Zespół kreatywny: Piotr Kujda, Marcin Pyszora,  
Natalia Pelczar, Katarzyna Węsławowicz

https://youtu.be/86wWz0bY9XE
https://youtu.be/86wWz0bY9XE
https://youtu.be/86wWz0bY9XE


stując moc swoich social mediów, aby 
powiedzieć: DO YOU!

Idei potrzebny jest hymn. Dlatego 
sięgnęliśmy po coś epokowego – 
utwór „Jestem kobietą” Edyty Górniak. 
Nagraliśmy go na nowo, dając mu 
współczesną formę, a z oryginału zacho-
wując jedynie ponadczasowy przekaz. 
Zrobiliśmy to z Justyną Święs i Mary 
Komasą, bo o nich jest ta piosenka.

Do posenki powstał klip. O mło-
dych, wspierających się kobietach, 
które mają odwagę robić to, co 
chcą, bez względu na opinię innych. 
Zamiast obrazków z siłowni, kobiecą 
siłę pokazaliśmy jako determinację 
w realizacji własnych celów.

Utwór został wykonany podczas 
specjalnego eventu „DO YOU”, na 
który zaprosiliśmy influencerki, które 
żyją zgodnie z tymi wartościami. 
Dziewczyny przyjęły zaproszenie 
i przez jeden wieczór nasza idea za-
władnęła polskim Instastories.

Utwór trafił na warsztat gwiazd Tik 
Toka, które nagrały go w swoich wersjach. 
DO YOU dotarło do dziewczyn, które 
spędzają na Tik Toku więcej czasu niż na 
Facebooku i Instagramie razem wziętych.

Innowacje 
Tym, co wyróżniło kampanię, była 
wysyłka koszulki, której przekaz był 
odczytywalny wyłącznie w lustrzanym 
odbiciu – czyli w momencie gdy dokonu-
jemy samooceny. Koszulka podbiła serca 
influencerek i sprawiła, że dzięki zdjęciom 
zamieszczonym w social mediach idea 

trafiła do milionowej grupy odbiorczyń. 
Udało się to uzyskać bez wydatków 
poniesionych na wsparcie influencerskie. 
Wygrał dobry pomysł i mocna idea.

Strzałem w dziesiątką okazało się 
też pokazanie siły kobiecej zupełnie 
inaczej niż robią to konkurenci. Ode-
szliśmy od obrazków wysportowanych 
kobiet z siłowni, na rzecz bardziej 
subtelnego i mniej dystansującego spo-
sobu na motywowanie i wzmacnianie 
kobiet. Pokazaliśmy, że Puma docenia 
siłę charakteru, a nie siłę mięśni.

Media mix 
Nasze działania oparliśmy w dużej 
mierze na wsparciu contentu wideo 
– teledysku oraz testymoniali. Zrobili-
śmy to w ramach YouTube (true view), 
Facebooka (video ads) oraz Instagrama 
(Instastories).

Zdjęcia pochodzące ze specjalnej sesji 
zdjęciowej posłużyły nam do zbudowa-
nia komunikacji opartej na zasięgowych 
formatach na Facebooku (photo post) 
oraz Instagramie (photo post).

Zaprosiliśmy do współpracy re-
dakcje „K-Mag” oraz „Glamour” do 
wsparcia kampanii w ramach działań 
contentowych.

Nie zapomnieliśmy o obecności w skle-
pach – na monitorach wyświetlaliśmy 
teledysk oraz testymoniale, wykorzysta-
liśmy również materiały z sesji foto, aby 
przygotować POSM. Prowadziliśmy też 
działania w ramach kampanii Program-
matic. Nastawione one były na generowa-
nie ruchu do sklepu online Puma.

Rezultaty
•  Ponad 3,5 mln obejrzeń teledysku. 
•  Ponad 950 tys. obejrzeń pozostałych 

materiałów wideo (testymoniali).
•  99 500 lajków i „łapek w górę” pod 

contentem w ramach kanałów 
marki. 

Nie udało nam się zliczyć zaanga-
żowania pod postami influencerów, 
a przy 361 postach – musiało być tego 
o wiele więcej.

Jako efekt działań PR’owych, artyku-
ły o kampanii ukazały się na czoło-
wych redakcjach kobiecych, muzycz-
nych i lifestyle’owych, m.in.: „Vogue”, 
„Elle”, Onet, WP, „Glamour”, „K-Mag”, 
„Cosmopolitan”, „Styl”, „Shape”,  
„Women’s Health”, RMF FM,  
RMF MAXX, „Aktivist”, „Miumag”, 
Noizz, Terazmuzyka, Fashion Post, 
Newonce. Napisał o nas nawet sam 
Pudelek.

Trudno oszacować dokładny zasięg 
pozyskany dzięki publikacjom influ-
encerek, które otrzymały koszulkę, na 
pewno należy go szacować w milio-
nach. Łącznie influencerzy opubliko-
wali 361 wzmianek na temat Pumy 
i kampanii DO YOU.

Pozyskaliśmy setki bardzo pozy-
tywnych komentarzy, które świadczą 
o tym, że przesłanie kampanii i po-
stawa marki zyskała uznanie kobiet. 
Puma zabrała głos w ważnej sprawie, 
stała się bliższa Polkom. 

Podsumowanie
Dzięki kampanii DO YOU dla 
marki Puma sprawiliśmy, że kobie-
ty przypomniały sobie o niej i na 
nowo ją pokochały. Powiedzieliśmy 
coś ważnego i zrobiliśmy to w taki 
sposób, że zostało to usłyszane 
i zauważone. Byliśmy gorącym 
tematem rozmów, komentarzy 
i Instastories. Bez dedykowanego 
budżetu, udało nam się pozy-
skać kluczowe influencerki jako 
ambasadorki kampanii. Razem 
opublikowały one 361 wzmianek 
o kampanii, a było możliwe dzięki 
odważnej postawie marki i idei, 
która chwyciła kobiety za serce.

Czas trwania kampanii 
Lipiec 2018
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Opowieść podręcznej 
– „Na początku było słowo”

Klient: Showmax
Produkt: sVOD
Zgłaszający: Digital Kingdom
Współzgłaszający: Flywheel PR
Zespół kreatywny: Joanna Gerlee, Kaja Adamczewska,  
Magda Marzec, Karina Dudzińska, Ewa Gruczek-Rozwadowska 

Kontekst rynkowy
Rynek VOD w Polsce cechuje duża dyna-
mika i konkurencyjność, która na prze-
strzeni ostatniego roku zaostrzyła się jeszcze 
bardziej ze względu na launch kolejnych 
rozpoznawalnych marek z mocną ofertą.

Serial „Opowieść podręcznej” to 
flagowa pozycja w bibliotece Showmax, 
drugi sezon dostępny był wyłącznie na 
platformie, w cotygodniowym cyklu pre-
mier kolejnych odcinków, co stanowiło 
dodatkowe wyzwanie komunikacyjne. 

Wyzwania i cele
Utrzymanie zainteresowania użytkow-
ników możliwe jest wyłącznie poprzez 

dokładne zrozumienie potrzeb pol-
skiego widza oraz reagowanie na wciąż 
wzrastające wymagania względem 
wybranego usługodawcy. Kluczowa 
jest również dbałość o przywiązanie 
do marki, które kształtuje się poprzez 
docieranie do widza na poziomie emo-
cjonalnym.

Pozycja Showmax odznacza się na 
tle konkurencji licznymi inwestycjami 
w lokalne produkcje. Stanowi to zna-
czącą część strategii marki, realizowanej 
konsekwentnie od samego początku. 
Zajęcie silnej pozycji wśród dostawców 
polskich treści zapewnia firmie wymier-
ne efekty i pozwala zająć w świadomości 
odbiorcy miejsce lokalnej, silnej marki. 

Odbiorcami Showmaxa są zarówno 
kobiety i mężczyźni głównie w wieku 
25-35 lat z dużych i średnich miast. 
Przewagę stanowią widzowie świadomi, 
zorientowani w sytuacji politycznej 
i społecznej w kraju, ale przede wszyst-
kim aktywni użytkownicy mediów 
społecznościowych.

Pragnąc przemówić do widzów 
językiem ich przekonań oraz wykorzy-
stać konkurencyjną przewagę lokalnego 
ugruntowania marki, postanowiliśmy 
połączyć działania promocyjne jednej 
z najważniejszych premier roku z celem 
społecznym. Przy okazji premiery 
drugiego sezonu serialu „Opowieść 
podręcznej” przeprowadziliśmy cykl 
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akcji mających na celu zachęcenie do 
podjęcia ważnego społecznie tematu  
– sytuacji kobiet w Polsce. 

Cele kampanii:
Cel 1. Wygenerowanie buzzu w me-

diach wokół kluczowej premiery w bi-
bliotece Showmax – 2. sezonu serialu 
„Opowieść podręcznej” dostępnego 
wyłącznie na platformie Showmax.

Cel 2. Budowa organicznego zaanga-
żowania w social media – bez wsparcia 
reklamowego (płatnej promocji).

Cel 3. Wzmocnienie świadomości 
i znaczenia marki Showmax w grupie 
docelowej.

Strategia
Punktem wyjścia dla kampanii była 
premiera drugiego sezonu „Opowieści 
podręcznej” – serialu, który na całym 
świecie traktowany jest jako ostrzeżenie 
przed tym, jak może zmienić się rze-
czywistość, jeśli poprzez ignorowanie 
niepokojących sygnałów pozwolimy 
na rozwijanie się nienawiści wobec 
kobiet. Zdecydowaliśmy się wypro-
mować serial poprzez umieszczenie go 
w aktualnej sytuacji społeczno-poli-
tycznej w Polsce. Poprzez odnalezienie 
punktów wspólnych dla serialowej 
rzeczywistości i naszej codzienności 
pragnęliśmy zwiększyć świadomość na 
temat sytuacji kobiet oraz zaznaczyć, 
że przemoc i nienawiść widoczna na 
naszych ulicach tak naprawdę zawsze 
zaczyna się od słów.

Do projektu zaangażowaliśmy wpły-
wowe, znane w polskim show-biznesie 
kobiety. Z ich udziałem nagraliśmy 
wiralowe wideo, w którym każda 
z nich przed kamerami konfrontuje się 
z wyjątkowo brutalnymi komentarzami 
internautów na swój temat. W ten spo-
sób udało nam się pokazać, że nawet 
tak silne kobiety jak one, pomimo 
swoich kompetencji i wysokich kwali-
fikacji, doświadczają silnej przemocy 
werbalnej w sieci. Chcieliśmy przez to 
podkreślić konieczność przeciwsta-
wienia się wirtualnej nienawiści wobec 
kobiet, ponieważ ignorowanie jej może 
doprowadzić do jej dalszego rozwoju 
i w efekcie przyjęcia fizycznej formy, 
która (jeszcze) jest tylko dystopijną 
serialową fikcją. 

Postawiliśmy na zaangażowanie 
społeczne, dlatego do współpracy 

przy kampanii zaprosiliśmy fundację 
Centrum Praw Kobiet, której dofi-
nansowanie ze strony państwa zostało 
ograniczone. Wszystkie trzy bohaterki 
wideo nawołują do działania poprzez 
udostępnienie filmu. Każde udostępnie-
nie klipu w mediach społecznościowych 
powiększało pulę pieniędzy przekazy-
waną przez Showmax na rzecz fundacji.

Aby wzmocnić przekaz kampanii, 
zaplanowaliśmy ją w dwóch odsłonach  
– stricte digitalowej oraz finału łączące-
go świat serialu z przestrzenią miejską. 

Kreacja
Wiralowe wideo z udziałem Mał-
gorzaty Rozenek-Majdan, Weroniki 
Rosati i Hanny Lis zostało stworzone 
w surowej stylistyce podkreślającej 
powagę sytuacji. Odwróciliśmy znany 
z amerykańskich late night shows 
format „celebrities read mean tweets”. 
Pokazując problem społeczny, bez 
wygłupów, kpiny i śmiechu z off ’u. 
Mowa nienawiści dotyka wszystkich, 
przede wszystkim kobiety. Ocenia-
ne na każdym kroku, stereotypowo 
poniżane: piękna kobieta osiągająca 
sukces zawodowy  – na pewno się 
puszcza. Kochająca mama odkładają-
ca na jakiś czas swoje plany zawodo-
we – leniwa idiotka... Przykładów tak 
obrzydliwych i krzywdzących opinii 
są w Internecie tysiące. W naszym 
wideo podkreśliliśmy, że to nie 
powód do żartów. Musimy reago-
wać stanowczo zanim obudzimy 
się w dystopijnym świecie na wzór 
serialowego Gileadu, w końcu każdy 
totalitaryzm zaczynał się niewinnie 
– od słów. 

Jako finał aktywacji zaplanowaliśmy 
połączenie świata on- i offline. Kobiety 
przebrane za podręczne przemasze-
rowały przed Pałacem Prezydenckim 
i Sejmem, gdzie wcześniej odbywały się 
prawdziwe protesty. W ten sposób po-
kazaliśmy jak niedaleko od polskiej rze-
czywistości jest fikcyjna historia serialu. 
Relacja fotograficzna z wydarzenia 
była szeroko komentowana w mediach 
interaktywnych.  

Media mix
Działania były prowadzone w 100% 
organicznie w oparciu o media własne 

Showmax (Facebook / Instagram) bez 
kampanii social paid oraz bezpłatnego 
działania PR , e-PR.  

Ważną rolę mediową w projekcie sta-
nowiły kanały social media influencerek 
– celebrytek, które zgodziły się na udział 
w projekcie za symboliczne honoraria 
z uwagi na społeczny aspekt projektu. 
Celebrytki były pierwszymi osobami, 
które udostępniły umieszczone na fan-
page’u Showmax wideo, rozpoczynając 
efekt kuli śniegowej, który w ciągu 3 dni 
od publikacji przekroczył 11 tys. udo-
stępnień wideo i wygenerował dotarcie 
do blisko 2 mln użytkowników. 

Celowy brak wsparcia kampanijnego 
był spowodowany świadomością, że 
w erze adblocka i nachalnych sprzeda-
żowych komunikatów reklamowych 
projekt o tak silnym ładunku emocjo-
nalnym musi obronić się sam – orga-
nicznie. Mieliśmy świadomość, że jeśli 
po umieszczeniu materiału na kanałach 
influencerek użytkownicy social media 
nie zaangażują się w projekt, nie będą 
o nim dyskutować i udostępniać go na 
swoich profilach społecznościowych, to 
najlepiej kupione media nie przełożą się 
na realizację zakładanych celów.

Rezultaty 
1) Wygenerowanie buzzu wokół serialu 
„Opowieść podręcznej” w mediach in-
teraktywnych i tradycyjnych o ekwiwa-
lencie reklamowym (AVE) 288 tys. zł. 
2) Organiczne zaangażowania w social 
media przekroczyło zakładane KPI 
generując:
a)  4 280 000 – zasięg organiczny 

(Facebook insights),
b)  600 tys. + wyświetleń wideo  

(Facebook insights),
c)  wzrost interactivity index w trakcie 

kampanii do poziomu 54 tys. 
(Sotrender). 

3) Wzmocnienie świadomości 
i relevance marki Showmax w grupie 
docelowej.

Wskaźnik PTAT (people talk about) 
wynosił 13 908 i przewyższał o ponad 
100% drugiego pod względem relevan-
ce konkurenta  – Netflix. Oznacza 
to, że Showmax w trakcie kampanii 
był niekwestionowanym liderem 
pod względem liczby toczących się 
w mediach społecznościowych dyskusji 
i wzmianek o marce. 

117

brąz



PKO Konto dla Młodych  
– „Maciej Musiał, a Ty możesz”

Klient: PKO Bank Polski
Produkt: PKO Konto dla Młodych
Zgłaszający: Agencja Warszawa
Współzgłaszający: Artegence, Havas Media
Zespół kreatywny: Olga Wyszkowska, Adam Rashwan,  
Justyna Kowal, Adam Zdeb, Michał Orlikowski, Dariusz Grzywacz

Kontekst rynkowy
PKO Konto dla Młodych jest produk-
tem kierowanym do osób w wieku 18-
26 lat – wymagającej marketingowo 
grupy, która mocno liczy się z opinią 
swoich znajomych oraz influencerów. 
W komunikacji młodzi oczekują 
szczerości i partnerskiego podejścia, 
a wybierane przez nich marki to część 
ich osobowości. Dodatkowo banko-
wość to branża, która leży daleko poza 
obszarem ich zainteresowań.

Wyzwania i cele
Młodzi nie ufają komunikatom 
kierowanym do nich przez instytucje 
finansowe, a założenie własnego konta 
jest odbierane przez nich bardziej jako 
przymus niż potrzeba.

Jak więc dotrzeć do nich z reklamą 
PKO Konta dla Młodych i gdzie ją 
osadzić? 

Cele kampanii:
1)  Wygenerowanie jak największej 

sprzedaży PKO Kont dla Młodych 
wśród konsumentów w segmencie 
wiekowym 18-26.

2)  Zbudowanie wysokiego zaangażowa-
nia wśród grupy docelowej 18-26.

3)  Budowanie wizerunku PKO Banku 
Polskiego jako nowoczesnego, dopa-
sowanego do potrzeb młodych ludzi. 

Strategia
Znaleźliśmy rówieśnika naszej grupy do-
celowej – znanego, ale takiego, z którym 
chciałoby się kumplować. Normalnego 
chłopaka, który tak jak oni nie był za 
bardzo „ubankowiony”. Postawiliśmy 
na Maćka Musiała (wtedy – 23 lata) 
i pokazaliśmy młodym, co Maciek kiedyś 
musiał bez konta, a co teraz może.

No i oczywiście zrobiliśmy to w wielu 
kanałach w Internecie, bo gdzie indziej.

Na koniec chcieliśmy jeszcze 
zaoferować coś, co dodatkowo 
wesprze sprzedaż – „fajną” nagrodę, 
bo młodzi działają emocjonalnie, 
oczekują wzrostu przyjemności 
i szybkiej gratyfikacji. Tak więc 
za założenie konta i spełnienie 
pozostałych warunków promocji 
zaoferowaliśmy jeszcze 100 zł do 
wydania na Allegro.pl.

Weszliśmy w świat młodych osób 
w sposób najbardziej dla nich naturalny:
a)  przez odpowiednio dobrane 

miejsca, i to tylko w Internecie 
(YouTube, serwis VOD, media spo-
łecznościowe, dedykowany landing 
page, na który kierowała kampania 
display), 

b)  przy użyciu języka, którym się 
posługują,

c)  poprzez dobór dopasowanego do 
grupy docelowej influencera – osoby 
dla niej wiarygodnej. 
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Kreacja
Kampanię budujemy na miękkiej per-
swazji, a nie natrętnym przekonywaniu. 
Bo przecież teraz młodzi nic nie muszą, 
oni mogą. Idea i hasło sprzężone 
z nazwiskiem aktora: „Maciek Musiał, 
Ty możesz!”, przez zabawę słowem 
mówiła o sytuacjach, z którymi mierzą 
się młodzi. 

W czterech mocno  lifestyle’owych 
spotach (o aplikacji IKO i dodatkowych 
funkcjonalnościach konta) pokazaliśmy 
młodym, czego już nie muszą robić – bie-
gać do banku, pamiętać o gotówce, prosić 
o swoją kasę, znać numeru konta kumpla. 

Filmy zostały wyemitowane tam, 
gdzie młodzi oglądają wideo – na 
YouTubie, w serwisie VOD, w social 
mediach, a także na dedykowanym 
landing page’u. A ruch z displaya 
kierowaliśmy na stronę sprzedażową 
i terazmozeszwszystko.pl, gdzie można  
było, ale się nie musiało: obejrzeć spoty 
z Musiałem, zrobić sobie krótki quiz ze 
znajomości ukazanych w nich perypetii 
Maćka i na koniec – założyć PKO 
Konto dla Młodych, spełnić warunki 
promocji i zyskać 100 zł na zakupy.

Rezultaty
1)  O ponad 40% większa sprzedaż 

PKO Konto dla Młodych w okresie 
kampanii, wśród konsumentów 
w segmencie wiekowym 18-26, 
porównując do ubiegłego roku. 

2)  Zbudowanie zaangażowania wśród 
grupy docelowej kampanii 18-26: 
prawie 200 tys. kliknięć w kreacje 
display. Prawie połowa osób, które 
weszły na terazmozeszwszystko.pl,  
obejrzała na stronie wszystkie 

filmy z Musiałem, a główny spot 
na YouTube wyświetlono ponad 
1 300 000 razy. Średni czas obejrze-
nia to 81 sekund, co dało ponad  
29 000 godzin spędzonych z marką!

3)  Budowanie wizerunku PKO Banku 
Polskiego jako nowoczesnego, dopa-
sowanego do potrzeb młodych ludzi: 
bank odświeżył swój wizerunek i od-
notował wzrost na wskaźniku „jest to 
bank dobry dla mnie” z 24% w grud-
niu 2017 na 28% w marcu 2018 roku 

(źródło: Kantar MillwardBrown, 1Q 
2018, próba 18-35 lat, CAWI).

Podsumowanie
Poprzez kampanię weszliśmy do świata  
młodych osób w sposób najbardziej dla 
nich naturalny, wygenerowaliśmy ich 
zaangażowanie oraz ponad 40% większą 
sprzedaż niż rok wcześniej. Ponadto 
sprawiliśmy, że „nie muszą, a chcą” zało-
żyć konto w najstarszym banku w Polsce.
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Działania komunikacyjne towarzyszące 
wprowadzeniu na rynek nowego 
produktu lub usługi – kampanie, które 
integrują działania PR i reklamowe 
w różnych kanałach medialnych. 
Doceniamy nośność idei, spójne 
wykorzystanie narzędzi komunikacji oraz 
efekt kampanii, zmierzony odpowiednio 
dla danego celu (m.in. wizerunkowy, 
sprzedażowy, leady, followersi).
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złoto  #weekendING

srebro 	 Moda	to	więcej	niż	myślisz

wyróżnienie  Kto	powiedział,	że…

wyróżnienie   Zmixuj	swój	zapach	 
z	NIVEA	Soft	Mix	Me



Kontekst rynkowy
Młodzi (18-24) stanowią już niemal 
40% akwizycji kont osobistych na ryn-
ku finansowym. Banki coraz zacieklej 
ścigają się więc o ten kawałek rynku. 
Nie chodzi jednak tylko o to, żeby zdo-
być. Młodych trzeba jeszcze skutecznie 
zaangażować dopasowanymi do ich 
stylu usługami. 

Pozycja wyjściowa marki w tej 
grupie wśród młodych jest swoistym 
wyzwaniem: ING to bank ze stabilnym 
wizerunkiem, zbudowanym głównie na 
bazie produktów oszczędnościowych. 
Marka przyciąga również młodych 
klientów, jednak nie jest w stanie akwi-
zycyjnie wygrać z konkurencją w tej 
grupie. Jesteśmy często dopiero na 3. 
pozycji po PKO i mBanku.

Wyzwania i cele
Taka pozycja marki wynika z poczucia 
młodych, że ING jest „na potem” – dla 
dojrzalszych, ustabilizowanych, o wyż-
szym statusie. W głowach młodych 
funkcjonujemy jako bank, który nie 
posiada skierowanej do nich oferty ani 
komunikacji. Wyzwaniem było więc 
przekonanie młodych, że nasze DNA 
się zmienia i tym samym zbudowanie 
nowych skojarzeń z marką. Wyzwanie 
było tym większe, że do młodych coraz 
trudniej dotrzeć: nie oglądają TV, ma-
sowo stosują adblocki, więc nie widzą 
naszych reklam w Internecie – a nawet 
jeśli im się wyświetlają, to nie uznają 
przekazu za interesujący. 

Cel 1. Wypromowanie nowej usługi 
– funkcji natychmiastowych przelewów 
na numer telefonu w Moim ING (P2P 

– usługi finansowe, które pomagają 
natychmiastowo przesyłać pieniądze 
pomiędzy dwiema osobami) i przez 
to wzrost udziału rynkowego ING 
w akwizycji kont osobistych w kategorii 
wiekowej 18-26.

Cel 2.  Wzrost zauważalności ko-
munikacji banku w Internecie przez 
młodych (18-26) o 5 punktów procen-
towych w stosunku do analogicznego 
okresu w 2016 roku (w którym również 
w Internecie trwała kampania konta).

Cel 3.  Wzrost rozważania konta inter-
netowego przez młodych klientów 18-26 
o 5 punktów procentowych w trakcie 
kampanii w stosunku do analogicznego 
okresu w 2016 roku (w którym również 
trwała kampania konta).

  

Strategia
Młodzi są podwójnie wymagający dla 
marek: cenią „skrojoną pod nich” ko-
rzyść w produkcie i oryginalność w ko-
munikacji. Jeśli któryś z tych warunków 
nie zostanie spełniony, zareagują krytyką 
bądź w najlepszym razie obojętnością. 

Postawiliśmy sobie za cel spełnić 
obydwa warunki, opierając się o insight: 
Młodzi żyją weekendami. To pokolenie, 
które jest ciągle w ruchu i ciągle na te-
lefonie. Nie zna trybu idle – szczególnie 
w weekend. To wtedy wychodzi w mia-
sto, do klubów i barów, spotyka się ze 
znajomymi. Jednocześnie to właśnie 
wtedy banki standardowo „nie działają” 
– do zaksięgowania przelewu trzeba 
czekać do poniedziałku. To sprawia, że 
młodzi – mimo że są mobilni  
– w weekendowych rozliczeniach mię-
dzy sobą zmuszeni są sięgać po gotówkę. 

Wprowadzając na rynek natychmia-
stowe przelewy na numer telefonu: 
produkt, który działa tak jak oni (24/7) 
i pozwala na swobodne przelewy nawet 
w środku sobotniej imprezy, przygoto-
waliśmy kampanię bez precedensu dla 
ING: wyłamującą się z dotychczasowej 
konwencji komunikacji banku. 

Oparliśmy ją o ideę #weekending, czyli 
synonim wolnego czasu – bez ograni-
czeń i narzuconych przez banki reguł. Jej 
uosobieniem był Stefan, który dbał o to, 
żeby nic nie zakłóciło swobodnego stylu 
życia młodych. Mając za oręż nowy pro-
dukt, odwoływaliśmy się do naturalnych 
dla grupy docelowej sytuacji, takich jak 
szybkie poratowanie kumpla w weekend, 
sprawna zrzutka na pizzę czy oddanie 
od ręki kasy za wjazd do klubu. W ten 
sposób zyskaliśmy mocny pretekst do 
tego, żeby w autentyczny sposób zbliżyć 
się do świata grupy docelowej. 

Kreacja  
#weekendING był wielokanałową kam-
panią, której centralnym elementem 
stało się wideo online i historia Stefana 
– młodego pracownika ING z osobliwą 
przypadłością. Stefanowi w tygodniu 
po prostu nic nie szło. Za to wszystko 
wychodziło mu od piątku do niedzieli. 
Dlatego w ING odpowiadał za weeken-
dowe przelewy na telefon. 

Pełną historię Stefana opowiedzieliśmy 
w niespełna dwuminutowym wideo on-
line. Jak się okazało, dla młodych wcale 
nie za długim. Wcześniej testowaliśmy 
poszczególne epizody za pomocą Insta-
stories i krótkich filmów na Facebooku. 

Złamaliśmy konwencję zachowawczej 
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#weekendING
Klient: ING Bank Śląski
Produkt: Przelewy na telefon
Zgłaszający: GONG
Współzgłaszający: ING Bank Śląski, MullenLowe Mediahub
Zespół kreatywny: Michał Bucholc, Grzegorz Luft, Piotr Stawowiak, 
Lucyna Koba, Witold Adamski, Agnieszka Żur, Anna Walczak-Muszalska, 
Paweł Loedl, Anna Witecka, Łukasz Król, Magdalena Horzela,  
Barbara Pasterczyk

http://www.ing.pl
http://www.gong.pl
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=nrMdotyVuks


komunikacji banków i postawiliśmy na 
humor oraz częste odniesienia do świata 
grupy 18-26 lat. Dzięki temu Stefan zdo-
był serca, dosłownie milionów odbiorców 
w social media. Mówili o nim znani 
youtuberzy i instagramerzy, aż w końcu 
entuzjazm w sieci był tak duży, że powsta-
ła limitowana seria koszulek z najpopular-
niejszymi motywami z filmu. Te rozeszły 
się z prędkością przelewu na telefon.

Podążając za młodymi, aż 70% 
aktywności reklamowej prowadziliśmy 
tylko w weekendy.

Kampania wokół filmu toczyła się 
na Facebooku, YouTubie, Instagramie, 
Snapchacie i poza social mediami, 
w formie kreacji display.

  

Innowacje 
W ramach kampanii oprócz dopa-
sowanego do młodych podejścia 
do tworzenia kreacji czy zaplano-
wania mediów przygotowaliśmy 
pierwszą na tak dużą skalę akcję 
direct marketingową stargetowaną 

behawioralnie, która objęła rów-
nież młodą grupę. 

Od strony produkcyjnej podeszliśmy 
do kampanii nowatorsko. Jako pierwsi 
w branży zrealizowaliśmy główne wideo 
kampanii w formacie dedykowanym 
konsumpcji na urządzeniach mobilnych 
i natywnych formatach social medio-
wych, np. Instastories (pracowaliśmy 
jednocześnie na 3 formatach: 1:1, 9:16, 
16:9).

Media mix
Aby dotrzeć z przekazem do grupy 
docelowej, nie wystarczy umieścić go 
w internecie. Trzeba być obecnym:
•  tam, gdzie są młodzi – postawiliśmy 

na siłę Internetu (pierwsze miejsce, 
gdzie szukają rozrywki/informacji), 

•  tam, gdzie ad block nie działa – social 
media aż 42%, 

•  w kontekstach, które są dla nich ważne: 
muzyka, gaming, nowe technologie, sport, 

•  w porach, w których są aktywni: 70% 
działań zaplanowane w weekend. 

Kampania była w całości realizowana 
w Internecie, więc 100% budżetu stano-
wiły wydatki na digital w tym: 
• social media – 32%,
• wideo online – 24%,
•  display (wyraźnie mniej niż we wcze-

śniejszych kampaniach) – 44%.
Film o Stefanie pobił rekordy: zasięg 
spotu na YouTube wyniósł po kampanii 
3 243 717 wyświetleń – była to trzecia 
najchętniej oglądana reklama na polskim 
YouTube w 2017 r. po dwóch teledyskach. 
Relative brand lift reklamy na YouTube 
osiągnął poziom 35,3% i uplasował się 
w pierwszym kwartylu najlepszych wyników 
branży finansowej w ujęciu globalnym.

  

Rezultaty
Efekty kampanii:

Cel 1. Wzrost użytkowania funkcji 
P2P o 55,7% (tj. na koniec października 
2017 r. w stosunku do miesiąca przed 
kampanią). Dopasowany do mło-
dych produkt i oryginalna kampania 
zaprocentowały pozycją lidera w udziale 
rynkowym ING w akwizycji kont 
w przedziale wiekowym 19-25 lat: 13% 
bezpośrednio po kampanii i zdystanso-
waniem konkurencji w pierwszym kwar-
tale 2018 – rekordowy udział wyniósł 
22% (źródło: Dane wewnętrzne banku, 
Zoom on Finance Q1 2017 – Q1 2018).

Cel 2. Młodzi zaczęli nas dostrzegać: 
zauważalność komunikacji ING w In-
ternecie przez klientów 18-26 wzrosła 
o 9,6 punktu procentowego w okresie 
kampanii, w stosunku do analogiczne-
go okresu w 2016 roku (źródło: Kantar 
Millward Brown. Brand Tracking, 
CAWI, 2016-2017, grupa 18-26).

Cel 3. Wskaźnik rozważania konta 
internetowego przez klientów 18-26 
wzrósł w trakcie kampanii o 5,62 
punktów procentowych w stosunku 
do analogicznego okresu w 2016 roku 
(źródło: Millward Brown, Brand Trac-
king, CAWI, 09-10.2017).

Podsumowanie
Wykorzystanie bliskiego młodym kon-
tekstu weekendu do komunikacji nowej 
usługi, angażująca historia bliska kon-
sumentom i kampania dopasowana do 
nawyków młodych odbiorców przełożyły 
się na wyjątkowe wyniki wizerunkowe 
i sprzedażowe. 
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Moda to więcej  
niż myślisz

Klient: Vogue
Produkt: Vogue
Zgłaszający: Mets

Kontekst rynkowy
W 2017 r. wszystkie tytuły magazynów 
luksusowych zanotowały spadki sprze-
daży, a wydawcy w dalszym ciągu mieli 
problem w przeniesieniu luksusowego 
doświadczenia do Internetu. Polski rynek 
to ewenement na skalę europejską  
– czołowe pozycje w rankingu sprzedaży 
zajmują u nas nie globalne franczyzy, 
a lokalne tytuły. Niezagrożonym liderem 
jest „Twój Styl”. Dopiero daleko za nim 
znajdują się najbardziej znane światowe 
marki – „Ell” i „Glamour”, a jeszcze dalej 
„Harper’s Bazaar”. Pomimo różnych ak-
centów redakcyjnych, wszyscy wspierają 
dany numer, pokazując jego okładkę. 
Standardem jest też cena okładkowa 
„poniżej 10 zł”. W takie otoczenie wkra-
czał „Vogue” – międzynarodowa marka, 

która była tu kojarzona przede wszyst-
kim z „wysoką” modą. Cena okładkowa 
magazynu to 16,90 zł. 

Wyzwania i cele
Cele były następujące: 
1.  Sprzedaż pierwszego numeru  

„Vogue” na poziomie co najmniej  
120 tys. egz. (75% planowanego 
nakładu 160 tys. egz.). 

2.  Lojalizacja czytelników poprzez 
sprzedaż 3 500 prenumerat i pre-or-
derów.

3.  Odwiedziny serwisu vogue.pl na 
poziome 150 tys. użytkowników 
w pierwszym miesiącu od launchu.

4.  Zaangażowanie mediów i odbiorców 
w dyskusję o pierwszym numerze 

„Vogue”. Celem było, aby inkremen-
talna wartość reklamowa wygenero-
wanych publikacji była wyższa niż 
cennikowy koszt kampanii wprowa-
dzającej „Vogue” w mediach.

Strategia
Naszą strategią było spozycjonowanie 
„Vogue” jako marki „z pazurem”, która wy-
kracza poza wymiar mody. Dlaczego tak? 

Otóż moda nie kończy się na ubra-
niach i dodatkach. Jest dla naszej grupy 
docelowej nierozerwalną częścią stylu 
życia, przenika ich zainteresowania: 
kulturę, design, fotografię, społeczeń-
stwo. Postanowiliśmy jasno powiedzieć, 
że „Vogue” to więcej niż zbiór artyku-
łów, zdjęć i reklam – to określony styl, 

Product Launch
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piękny przedmiot, marka o odważnym 
punkcie widzenia. 

Chcieliśmy pokazać, że „Vogue” ma 
swój punkt widzenia: chce i ma kom-
petencje, aby poprzez pryzmat mody 
poruszać szerokie spektrum wątków: 
kultury, sztuki, praw kobiet (a nawet 
piękna czy polskości!). Aby to zrobić, 
od początku postawiliśmy na budowę 
marki, a nie konkretnych artykułów 
czy gwiazd numeru. Tylko tak byliśmy 
w stanie uzasadnić wysoką cenę i lokal-
ne kompetencje.

Nasza idea komunikacyjna brzmiała: 
„Moda to więcej niż myślisz”. W ramach 
tego pokazaliśmy, że moda przenika 
wiele aspektów stylu życia , a świat 
„Vogue” to więcej niż wąsko rozumiana 
„wysoka” moda. Byliśmy przewrotni 
– w komunikacji płatnej mówiliśmy 
o marce (pokazując ją w kontekście 
designu i sztuki), a nie promując 
konkretny numer. Równie przewrotnie 
wykorzystaliśmy okładkę: nie jako tło 
zajawek artykułów czy gwiazdy nume-

ru, ale jako wiralowy nośnik pokazujący 
odważny charakter marki.

Kreacja
Kampania wspierająca pierwszy 
numer w Polsce miała 2 główne fazy: 
teaser i reveal. 

W części Teaser budowaliśmy element 
wyczekiwania za pomocą nośników 
Citylights Premium, social media oraz 
YouTube poprzez umieszczenie mini-
malistycznej ilustracji z hasłem: „Moda 
to więcej niż myślisz”. Tym samym nie 
ujawnialiśmy wyglądu 1. okładki. 

Dopiero na dzień przed startem 
sprzedaży pokazaliśmy na Facebooku 
przewrotną okładkę 1. numeru: dwie 
najbardziej znane polskie modelki na tle 
naturalistycznej Warszawy w obiekty-
wie Jurgena Tellera. Tym odważnym 
zestawieniem wzbudziliśmy ogólnopol-
ską dyskusję, o skali nieporównywalnej 
z żadnym innym launchem w historii 
polskiej prasy. Również 13 lutego wy-

startowaliśmy z komunikacją TV, której 
częścią wspólną był key visual przedsta-
wiony już wcześniej za pomocą OOH.

14 lutego „Vogue” trafił na półki sklepów. 
Kilkanaście marek, dziesiątki mediów, 
setki influencerów i tysiące konsumen-
tów włączyły się w dyskusję; komentując, 
tworząc własne przeróbki okładki „Vogue”; 
interpretując, krytykując, chwaląc. 

Równocześnie wystartował portal 
vogue.pl. Inaczej niż portale konkuren-
cji, zaprojektowaliśmy go na pierwszym 
planie mając luksusowe doświadczenie 
użytkownika – piękne, pozbawione 
intruzywnych reklam i nawiązujące do 
obcowania z treściami w magazynie.

Po oficjalnej dacie premiery kontynu-
owaliśmy komunikację przedstawiającą 
już ujawnione hasło: „Vogue już w Pol-
sce” za pomocą OOH, YouTube, social 
mediów oraz serwisów horyzontalnych. 

Reasumując, dystrybucja wsparcia 
mediowego rysowała się następująco: 
•  TV – 28%, 
•  wideo – 16%, 
•  display – 16%, 
•  social media – 10%, 
•  OOH – 29%, 
•  print – 1%.

Rezultaty
Cel 1. Wynik: Sprzedaż pierwszego 
numeru wyniosła rekordowe 181 750 
egzemplarzy! „Vogue” to najlepszy launch 
w kategorii od 15 lat. Przebiliśmy zarów-
no „Harper’s Bazaar” z 2013 r., jak i ma-
sowy launch 3-krotnie tańszego „InStyle” 
z 2008 r. (źródło: Dystrybutor (ONET-
-RASP) – Vogue, ZKDP – pozostałe).

Cel 2. Wynik: Sprzedaliśmy 11 936 
prenumerat i pre-orderów, co wesprze 
wyniki kolejnych numerów (źródło: 
Dystrybutor (ONET-RASP).

Cel 3. Wynik: Vogue.pl odwiedziło 
w pierwszym miesiącu 379 tys. użyt-
kowników. Docenili oni doświadczenie 
strony: średni czas spędzony na stronie 
był o 45% dłuższy niż u konkurencji 
(źródło: Google Analytics).

Cel 4. Wynik: Tydzień od ukazania 
się okładki polskiego „Vogue” na jej 
temat ukazało się niemal 11 tys. publi-
kacji w mediach, których wartość ekwi-
walentu reklamowego to 11,6 mln zł  
(źródło: Instytut Monitorowania  
Mediów, na zlecenie portalu  
wirtualnemedia.pl).
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Kto powiedział, że...
Klient: Van Pur/Łomża
Produkt: Łomża 0,0%
Zgłaszający: MullenLowe Warsaw
Współzgłaszający: MediaCom Warszawa
Zespół kreatywny: Maciej Klimek, Artur Korycki

Kontekst rynkowy
W kategorii piw bezalkoholowych 
dominowały marki z największych 
browarów (Żywiec, Lech). Konku-
rencja miała się zaostrzyć w 2018 r.  
wraz z wejściem na rynek kolejnych 
graczy, m.in. Heinekena. Oznaczało 
to rosnące wydatki na komunikację 
i bardziej zaciętą rywalizację na półce. 
A dla marek mniejszych, jak Łomża 
0,0%, trudniejszy start.

Wyzwania i cele
Nowy wariant, Łomża 0,0%, stanął 
przed dużymi wyzwaniami, jakimi były:
•  dominacja 2 silnych marek na rynku,
•  ich znacznie wyższe wydatki na 

komunikację – w 2017 r. roku Lech 
i Żywiec wydali na reklamę piwa 

bezalkoholowego 23,8 mln zł (Łomża 
0,0% - 0 zł), z czego 91% w TV,

•  miażdżąca przewaga sił handlowych 
konkurencji (10:1),

•  znacznie lepsza dystrybucja produk-
tów konkurencji (Łomża 0,0% – 3%, 
natomiast: Lech Free – 70%,  
Żywiec Bezalkoholowe – 68%,  
Heineken 0.0 – 38%).

Wobec tak dużej dysproporcji sił nie 
można było liczyć na zajęcie czołowej 
pozycji w kategorii, dlatego główne cele 
kampanii to:
1)  rosnąć bardziej niż kategoria,
2)  rosnąć bardziej niż główni kon-

kurenci,
3)  budować świadomość marki  

Łomża 0,0%.
Grupa odbiorców była szeroka 
demograficznie (18-45). Naszym 

celem było dotarcie do ludzi 
aktywnych, którzy wybierają piwo 
bezalkoholowe, ponieważ pasuje 
do ich stylu i tempa życia, którzy 
potrafią zrezygnować z alkoholu, 
bo chcą następnego dnia pojechać 
samochodem na trening, natomiast 
nie chcą rezygnować ze smaku 
dobrego piwa. Ważną częścią grupy 
docelowej były kobiety, które często 
sięgają po napoje z niższą zawarto-
ścią alkoholu.

Strategia
Punktem wyjścia był insight: „Piwo 
bezalkoholowe to wyrób piwopodobny. 
Nie tylko nie ma procentów, ale nawet 
nie smakuje jak prawdziwe piwo. Zero 
procentów, zero przyjemności.”

Product Launch
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Łomża jako pierwsza postanowiła 
na niego odpowiedzieć. Łomża 0,0% 
jest produkowana dokładnie tak samo 
jak piwo alkoholowe („procenty” 
usuwa się na końcu procesu). Dzięki 
temu zachowuje prawdziwy piwny 
smak i w ogóle nie zawiera alkoholu 
(najpopularniejsze do tej pory piwa 
bezalkoholowe miały go ok. 0,5%). 
Hasło kampanii: „100% piwa, 0% 
alkoholu” akcentowało 2 główne 
wyróżniki, nieobecne wcześniej w ko-
munikacji kategorii.

Idea komunikacyjna: „Kto po-
wiedział, że prawdziwe piwo musi 
zawierać alkohol” łączyła wyróżnik 
nowego produktu oraz filozofię 
marki, której pozycjonowanie opi-
suje hasło „Swoją drogą”. Żeby lepiej 
dotrzeć do odbiorców, reklamy 
nie mówiły tylko o produkcie, ale 
dotyczyły ważnych dla nich kwestii: 
niezależności, pewności siebie, 
obawy przed porażkami. Kampa-
nia „Kto powiedział, że...” stawiała 
pytania o obiegowe „pewniki”, np. 
że kobiety nie mogą być dobrymi 
kierowcami. 

Dzięki temu opowieść o Łomży 0,0% 
przeszła z poziomu czysto funkcjo-
nalnego (piwo, które możesz pić, 
uprawiając sport albo prowadząc samo-
chód, o czym mówiła konkurencja) na 
poziom emocji i wartości ważnych dla 
odbiorców. 

Kreacja 
Nie mając szans na wyrównaną 
walkę w TV, kampania oparta była 
na precyzyjnej i kontekstowej ko-
munikacji w digitalu. Badania, ana-
lizy behawioralne i data targeting  
zdefiniowały zainteresowania od-
biorców oraz gdzie i kiedy do nich 
dotrzeć. 

Naszym założeniem było stworzenie 
kreacji dopasowanych do grupy docelo-
wej na kilku poziomach:
1)  TEMATYKI. Kreacje uwzględniały 

kontekst, w jakim zostaną wyświe-
tlone, zainteresowania odbiorców, 
ich wartości, a nawet płeć. Dlatego 
pojawiały się pytania m.in. o to, 
czy kobiety naprawdę są słabą 
płcią, czy narty to sport wyłącznie 
zimowy, a prawdziwe piwo musi 
mieć alkohol. 

2)  FORMATÓW. Odbiorcy konsumują 
różne treści na różnych urządze-
niach. Uwzględniliśmy to  podczas 
produkcji. Do serwisów VOD, 
oglądanych na ekranach kompu-
terów, i Smart TV powstały ujęcia 
w poziomie. Do mediów społeczno-
ściowych przeglądanych na smartfo-
nach – filmy w pionie. Winietkowa 
narracja pozwalała na elastyczne 
dopasowanie długości spotów do 
każdej z platform i założeń planu 
mediowego.

3)  NARZĘDZI. Media digitalowe 
wsparł content w postaci artykułów 
powiązanych zarówno z zaintereso-
waniami odbiorców, jak i kontek-
stami picia nowej Łomży, np.: „Kto 
powiedział, że najciekawsze plaże 
są za granicą?”, „Kto powiedział, że 
plażowanie musi być nudne?”.

Dzięki takiemu podejściu kampania 
docierała do odbiorców na wiele spo-
sobów, wiążąc nowy produkt z różnymi 
kontekstami życia codziennego.

Media mix 
Kampania Łomży 0,0%, nie mogąc 
rywalizować na budżety z konkurencją, 
zakładała mniejsze nakłady na TV na 
rzecz komunikacji w digitalu.

Podział budżetu mediowego:
1)  Digital – 38%: 
•   social media – 15%,
•   online wideo – 14%,
•   display – 7%,
•   content – 2%,
2)  TV – 32%,
3)  OOH – 21%,
4)  Kino – 9%.
Początek kampanii to silne uderze-
nie we wszystkich mediach. Potem 
działania przeniesiono do digitalu. 
Monitoring pokazał, że takie rozłoże-
nie zapewniło dobre dotarcie do grupy 
docelowej i budowanie świadomości 
marki, przy optymalnym wydawaniu 
budżetu.

Wydatki kategorii w tym okresie 
wyglądały następująco:
•  Całościowe wydatki reklamowe offline 

kategorii piwa: Łomża – 18. miejsce 
z 2% SOS (share of spendings) , Lech  
– 2. miejsce z 11% , Żywiec – 5. miejsce  
z 8%, Heineken – 12. miejsce z 3%.

•  Wydatki w TV: Łomża – 19. miejsce 
z 1% SOS, Lech – 2. miejsce z 10%, 

Żywiec – 4. miejsce z 9%, Heineken  
– 12. miejsce z 4%.

•  Wydatki 4 największych graczy bezal-
koholowych w TV: Łomża ostatnia  
– 13% SOS w porównaniu z 44% 
Lecha, 26% Żywca i 16% Heinekena.

•  W digitalu, głównym medium kampa-
nii, Łomża była pierwsza – 44% SOV 
(share of voice), Lech – 31%, Heineken 
– 17%, Żywiec – 9%. 

Rezultaty
Pomimo znacznie słabszej niż konku-
rencja pozycji wyjściowej Łomża 0,0% 
zrealizowała swoje cele.

Cel 1. Rosnąć bardziej niż kategoria 
piw bezalkoholowych. Od IV do  
VII 2018 r. sprzedaż piw bezalkoholo-
wych urosła o 126%. Łomży 0,0% aż 
o 873%. Jej udział w sprzedaży kate-
gorii wzrósł ponad 4-krotnie (z 0,58% 
do 2,48%). 

Cel 2. Rosnąć bardziej niż główna 
konkurencja. Sprzedaż najsilniejszych 
marek urosła: Żywca Bezalkoholo-
wego – o 64%, Lecha Free – o 162%, 
Heinekena 0.0 – o 151%. Wzrost 
Łomży 0,0% (+873%) był od 5 do 
ponad 13 razy większy. Jej udziały 
w sprzedaży czterech największych 
marek wzrosły blisko 4,5-krotnie 
(z 1,06% do 4,69%). 

Cel 3. Badania świadomości są pla-
nowane na 2019 rok. Na pewno udało 
się zaistnieć w świadomości odbior-
ców i zainteresować ich nową Łomżą, 
ponieważ:
a)  post z filmem otwierający kampanię 

dotarł na Facebooku do blisko  
830 tys. ludzi i wygenerował 1,9 tys.  
reakcji, w tym 286 komentarzy 
w dyskusji o wadach i zaletach piwa 
bezalkoholowego,

b)  konsumenci zgłaszali się do marki, 
pytając, gdzie można kupić Łomżę 
0,0% i prosząc o rozpoczęcie sprze-
daży w ich okolicy.

Podsumowanie
Kampania Łomży 0,0% pokazała, 
że dzięki dobrej idei i precyzyjnemu 
planowaniu nawet mniejsze marki są 
w stanie zdobywać udziały w rynku 
efektywniej niż duża, dysponująca wie-
lomilionowymi budżetami konkuren-
cja. Kampania będzie kontynuowana.

wyróżnienie
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Zmixuj swój zapach  
z NIVEA Soft Mix Me

Klient: NIVEA Polska 
Produkt: NIVEA Soft Mix Me – edycja limitowana
Zgłaszający: GoldenSubmarine

Kontekst rynkowy
NIVEA Soft został wprowadzony 
w 1994 r. i dzięki lekkiej, nietłustej 
formule od początku adresowany był 
do młodszych konsumentek, nieprze-
konanych do klasycznego wariantu 
NIVEA w granatowej puszce. Linia 
przez ponad 2 dekady rekrutowała 
młodsze użytkowniczki do kategorii, 
ale w ostatnich latach rynek kosme-
tyków jest silnie napędzany nowo-
ściami oraz trendami (np. specjali-
zacja produktów czy owocowość), 
co wpłynęło na wyniki m.in. NIVEA 
Soft, który przestał być zauważalny 
na półce, szczególnie dla młodszych 
dziewcząt. 

Aby linia mogła ponownie pełnić 
rolę rekrutera do marki, potrzebne 
były działania w zakresie rozwoju 
produktu i jego komunikacji, tak 
aby pokazać zrozumienie generacji 

Z. Grupę docelową stanowią młode 
dziewczyny w wieku 13-24, które 
są bardzo wymagającymi odbiorca-
mi – zawsze online, stale poszukują 
nowych bodźców, szybko się nu-
dzą. Są bardzo aktywne w kategorii 
beauty. Kupując kosmetyki, chcą 
podkreślać swoją indywidualność 
i kreatywność – wszystko po to, by 
budować własny status społeczny. 

W odpowiedzi na trendy i oczeki-
wania, powstała edycja limitowana 
kremu NIVEA Soft Mix Me. Wariant 
podstawowy uzupełniono serią 3 
kremów o owocowych zapachach 
i kolorowych opakowaniach. 

Wyzwania i cele
W kategorii beauty bardzo ważny 
jest trial oraz edukacja produktowa. 
Produkt miał mieć wsparcie głównie 

online i to determinowało dobór 
KPI: liczba aplikacji do testowania, 
sesje na landing page’u, niski bounce 
rate oraz digital buzz. Kampania 
miała przyczynić się do umocnienia 
SOV (share of voice) NIVEA kategorii 
beauty. W efekcie celem biznesowym 
był wzrost udziałów wartościowych 
NIVEA w kategorii kremów uniwer-
salnych. 

Strategia
Kluczem do wyróżnienia koncep-
tu od innych kremów o owoco-
wym zapachu był odpowiednio 
dobrany insight – dla nastolatek 
zapach także jest elementem wize-
runku. Chcą nie tylko wyglądać, 
ale i pachnieć niepowtarzalnie. 
Warianty nowości NIVEA są tak 
skomponowane, że łącząc je ze 
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sobą, można tworzyć różne, uni-
kalne kombinacje zapachów. 

Postanowiliśmy komunikować 
możliwość łatwego miksowania 
wszystkich zapachów w celu zna-
lezienia tego jedynego, dla siebie. 
Dodatkowo  komunikowaliśmy mik-
sowanie kremów jako rodzaj zabawy 
w towarzystwie, wykorzystując trend 
DIY (do it yourself), także popularny 
wśród młodych. 

Komunikacja miała dwie fazy,  
powiązane z consumer journey. 
Najpierw skupiliśmy się na po-
wiązaniu produktu z możliwością 
tworzenia unikalnego zapa-
chu, następnie w fazie główniej 
zbudowaliśmy zasięg głównego 
komunikatu oraz zapraszaliśmy do 
przetestowania kremów w ramach 
akcji samplingowej. 

Social media był kluczowym touch- 
pointem  ze względu na mobilność  
dziewczyn i ilość czasu poświęcanego 
na nie w ciągu dnia; tym bardziej, że 
chcieliśmy wywołać buzz – więc dzia-
łania na Instagramie czy w blogosferze 
były konieczne.  

Kreacja 
Jak zobrazować mieszanie kremów 
i ich niewidocznych gołym okiem 
zapachów w digitalu? Wykorzystu-
jąc muzykę! Podobnie jak NIVEA 
Soft Mix Me, tak i miksowanie na 
stole DJ-skim różnych dźwięków 
w różnych proporcjach daje zupeł-
nie nową melodię. Zapożyczyli-
śmy elementy świata muzycznego 
(szczególnie stołu DJ-a) i opraco-
waliśmy wiodące hasło: „ZMIXUJ 
SWÓJ ZAPACH”. 

Odwiedzając kampanijny lan-
ding page, użytkowniczki mogły 
za pomocą specjalnego stołu 
DJ-skiego zmiksować 4 ścieżki 
odpowiadające nowym wariantom 
i klasycznemu kremowi NIVEA 
Soft, tworząc i nazywając własny 
mix. Najlepsze propozycje zostały 
nagrodzone zestawem produktów, 
by móc odtworzyć mix na własnej 
skórze. Sampling miał wpłynąć 
także na liczbę wzmianek w social 
mediach. Ambasadorki kampa-
nii (m.in. Ada Skon) w dedy-
kowanych filmach na YouTube 

pokazały mixowanie produktu 
w akcji. Hitem okazała się wysyłka 
kreatywna do blogosfery – pudeł-
ka z obracanym („mixującym”) 
wnętrzem wywołały poruszenie na 
profilach beauty influencerek na 
Instagramie. 

Linia miała duże wsparcie w ka-
nałach NIVEA,  np. niestandardowe 
posty na Facebooku pokazywały różne 
kombinacje wariantów i zapraszały do 
akcji testowania. 

Innowacje 
Innowacyjny był w tej kampanii 
mechanizm kreowania własnego za-
pachu na stronie akcji, wykorzystanie 
notyfikacji push, współpraca content 
marketingowa z eska.pl.

Media mix 
W kampanii wykorzystaliśmy głównie 
digital, z wiodącą rolą wideo online 
oraz influencer marketingu. 

Rezultaty 
Zauważalny wzrost sprzedaży NIVEA 
Soft Mix Me w trakcie kampanii 
digital. Ponad 11 tys. zgłoszeń do 
testowania na stronie akcji, znacznie 
przekroczone wyniki odwiedzin stro-
ny, czasu sesji. Ponad 1500 wzmia-
nek na temat produktu w trakcie 
kampanii w social mediach, wpłynęły 
na umocnienie SOV (share od voice) 
NIVEA w kategorii beauty. 

Podsumowanie 
Silny insight (każda z nas chce 
niepowtarzalnie pachnieć!), idea 
kreatywna oparta na wątku muzycz-
nym, zachęcająca do miksowania 
oraz focus na obecność produktu 
w social mediach, wpłynęły na buzz 
i – co rzadkie w kampaniach wy-
łącznie digitalowych – na sprzedaż 
offline’ową. Kampania po raz kolejny 
udowodniła istotną rolę edukacji 
produktowej na poziomie launchu 
produktu oraz siłę idei kreatywnych, 
które decydują o zauważalności 
kampanii w digitalu. Oba elementy 
pojawiły się w tej kampanii i przy-
czyniły do jej sukcesu.

wyróżnienie
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Kampanie, które inspirują do działań 
altruistycznych lub zmiany zachowania 
w imię wyższego dobra. Takie, które realizują 
cele o podniosłym znaczeniu społecznym. 
Do tej kategorii należą działania pro-bono, 
kreacje zrealizowane w imieniu organizacji 
non-profit i agend rządowych.
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Do ostatniego drzewa
Klient: Greenpeace
Produkt: Ochrona Puszczy Białowieskiej 
Zgłaszający: Ogilvy Polska
Współzgłaszający: Gameset, Lifetube, Facebook
Zespół kreatywny: Maciej Twardowski, Tytus Klepacz,  
Daniel Marciniak, Wojciech Kowalik, Mateus Cerqueira

Kontekst rynkowy
Puszcza Białowieska to jedyny ocalały 
las nizinny o charakterze naturalnym 
w naszej części świata. W 2017 roku na 
jej terenie rozpoczęła się intensywna 
wycinka drzew, do której pretekstem 
była wzmożona aktywność kornika 
drukarza. Zgodnie z opinią biologów 
tzw. cięcia sanitarne zaburzają procesy 
naturalne, przekształcając puszczę 
w środowisko zależne od człowieka. To 
prosta droga do utraty statusu Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO. Sytuacja 
ta stała się zarzewiem ogólnopolskie-
go konfliktu, którego stronami były 
środowiska naukowe i ekologiczne. 
Pomimo zakazu Komisji Europejskiej 
i utrzymujących się od miesięcy prote-
stów proceder nadal trwał. 

Wyzwania i cele
W miarę jak debata zaczęła nabierać 
politycznego charakteru, Polacy tra-
cili zainteresowanie tematem. To była 
ostatnia szansa, by przez ponowne 
zaangażowanie opinii publicznej 
ocalić puszczę. W sytuacji gdy dorośli 
trwali w klinczu w debacie o puszczy, 
skierowaliśmy kampanię do młodych 
Polaków, którzy zgodnie z prawem 
mogą podpisywać petycje. 

Cel 1. Pozyskanie 16 tys. podpisów 
petycji dotyczącej rozszerzenia chro-
nionego obszaru Puszczy Białowieskiej. 

Cel 2. Dotarcie do młodych Polaków 
poprzez społeczność graczy – min. 400 
tys. wyświetleń (organicznych) ma-
teriałów wideo na kanałach YouTube 
wspierających akcję. 

Cel 3. Skuteczne zaangażowanie mło-
dych w kulminacyjną akcję kampanii 
– rozgrywkę live na platformie Twitch: 
100 tys. organicznych wyświetleń oraz  
5 000 (max.) CCU (najwięcej osób 
oglądających na raz). 

Cel 4. Pozyskanie earned media 
o wartości minimum średnio intensyw-
nej kampanii (1,2 mln zł).  

Strategia
Młodzież uważa, że partie i tak nie biorą 
ich głosu pod uwagę, dlatego nie chcą 
się angażować w sprawy polityczne. 
Niestety, wycinka Puszczy Białowieskiej 
stała się właśnie taką sprawą. Co więcej, 
spora część młodzieży co prawda słyszała 
o puszczy, ale nawet nie wiedziała, gdzie 
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ona jest. Aby poderwać młodych do 
działania, musieliśmy sprawić, żeby poko-
chali Puszczę Białowieską, żeby stała się 
jedną z tych rzeczy, do których odebrania 
nie dopuszczą (tak jak w przypadku 
ACTA, gdy próbowano odebrać wolność 
Internetu). Ponadto musieliśmy to zrobić 
w środowisku dobrze im znanym, dalekim 
od polityki i dającym im doświadczenie, 
dzięki któremu puszcza weszłaby do ich 
życia i została w nim już na zawsze. 

Kreacja
Nasza big idea brzmiała „Oby cyfrowa 
kopia Puszczy Białowieskiej nie była jej 
ostatnią wersją”. W kultowej dla młodych 
grze „Minecraft” stworzyliśmy wierną 
(1:1) wirtualną kopię Puszczy Białowie-
skiej, aby zachwycić ich jej pięknem i bo-
gactwem. Wszystko po to, by przekonali 
się, jak ważne jest zachowanie puszczy 
w nienaruszonym stanie. Zmapowaliśmy 
wszystkie, nawet najdrobniejsze zakątki 
puszczy, w tym 7 mln drzew, aby młodzi 
mogli się na własne oczy przekonać, 
że puszcza to skarb ich pokolenia i nie 
mogą dopuścić do jej zniknięcia w real-
nym świecie. Wirtualna mapa Puszczy 
Białowieskiej w grze „Minecraft” była 
platformą, wokół której prowadzone 
były wszystkie inne działania. Oficjal-
nie kampania rozpoczęła się wystawą 
fotograficzną, do której zaprosiliśmy 12 
znanych fotografów. Po otwarciu okazało 
się, że wszystkie zdjęcia są zrzutami 
ekranu z gry „Minecraft”, przerobionymi 
w stylu każdego z artystów – to pozwoliło 
nam uzyskać rozgłos i po raz pierwszy 
szeroko pokazać mapę. W kolejnym eta-
pie poprzez platformy społecznościowe 
uderzyliśmy do społeczności graczy, gdzie 
na interaktywnych formatach (posty 360, 
GIF-y) pokazywaliśmy transformację 

prawdziwej puszczy w puszczę wirtualną, 
zapraszając do ściągnięcia mapy i jej eks-
plorowania. Kulminacyjnym momentem 
kampanii było przeprowadzenie wirtual-
nej wycinki puszczy. Wykorzystaliśmy tu-
taj teorię perspektywy, która mówi o tym, 
że strata zawsze boli bardziej, niż zysk 
cieszy. Jednego dnia po prostu wycięliśmy 
puszczę, którą młodzi zdążyli pokochać. 
Zostawiliśmy tylko jedno drzewo – stało 
się ono centrum finałowego wydarzenia, 
którym była transmisja Gimpera na 
żywo na kanale Twitch, polegająca na 
odnalezieniu przez tego gracza ostatniego 
drzewa. Jego sukces oznaczał przywróce-
nie pierwotnej mapy. Nadzieja i emocje 
towarzyszące temu wydarzeniu miały dać 
młodym impuls do działania w obronie 
puszczy. Wykorzystaliśmy tu regułę zaan-
gażowania, która mówi o tym, że lubimy 
być konsekwentni w swoim działaniu. 

Innowacje 
Przełomem jest wykorzystanie najpopu-
larniejszej gry dla młodych „Minecraft” 
jako platformy, wokół której prowadzone 
były wszystkie inne aktywności. Dzięki 
temu z naturalnego dla nich obszaru ga-
mingowego przenieśliśmy ich działania 
do świata realnego. Taka eskalacja nie 
miałaby miejsca, gdybyśmy nie zaczęli od 
ich naturalnego środowiska, czyli gry. 

Media mix
Kampania była prowadzona w 100% 
w mediach cyfrowych i obejmowała 
3 główne platformy mediów społecz-
nościowych zapewniające najlepsze 
dotarcie do graczy – Facebook, Twitch 
i YouTube oraz oczywiście samą 
platformę „Minecraft”. Wybór tych 
platform był podyktowany definicją 

grupy docelowej, koncepcją kampanii 
oraz natury tych platform. Dzięki nim 
mogliśmy dotrzeć do graczy i sprawić, 
że dużo łatwiej im było nie tylko oso-
biście zaangażować się w kampanię, ale 
także zaprosić do udziału znajomych. 

Rezultaty
W trakcie trwania głównej akcji 
zebrano łącznie ponad 20 tys. petycji 
(a w sumie ponad 170 tys.). Materiały 
wideo wspierające kampanię osiągnęły 
(organicznie) łącznie 514 658 wyświet- 
leń, a średni engagement rate osiągnął 
wysoki poziom 5,6%. Łączna liczba 
reakcji „łapek”: 25 609, z czego 97% 
pozytywnych. Liczba komentarzy: 3187, 
a czas oglądania ponad 4 lata i 10 miesię-
cy! W porównaniu z innymi materia-
łami wideo o puszczy filmy z kampanii 
miały ponad 3 razy więcej wyświetleń 
i silniej zaktywizowały odbiorców 
(5% engagement rate filmów z kampanii 
vs 3%). Rozgrywka live zdobyła liczbę or-
ganicznych wyświetleń na poziomie nie-
mal 130 000; 9 700 (max.) CCU (najwięcej 
osób oglądających na raz), a średnia liczba 
widzów wyniosła 5928. Był to największy 
stream Gimpera w ciągu 2017 roku pod 
względem średniej liczby widzów i i mak-
symalnej liczby widzów oraz największy 
stream poświęcony grze „Minecraft” 
w 2017 roku! W ciągu miesiąca udało się 
pozyskać media o wartości 1 569 700 zł 
(AVE). W tym samym czasie całkowity 
zasięg earned media w TV i Internecie 
wyniósł 32,5%, a w Internecie 308,7 mln 
unikalnych użytkowników (UU). 

Podsumowanie
Jednym z głównych czynników sukcesu 
kampanii była redefinicja grupy docelo-
wej (nie obecni, ale przyszli wyborcy), 
która z kolei zainspirowała całkowicie 
inne podejście do strategii komunika-
cji – skupienie się na jednej platformie 
tzn. „Minecraft”. Dzięki temu udało 
się nie tylko dostarczyć informacje, ale 
przede wszystkim zbudować głębokie 
doświadczenie problemu, co z kolei 
przełożyło się na działanie.

Budżet kampanii 
Wszystkie działania w ramach kampa-
nii prowadzone były pro bono.
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Sprytne projekty, w których liczy się pomysł, a nie 
budżet. Pomysły, które w niebanalny sposób 
zostały zaadaptowane na cyfrowych punktach 
styku konsumenta z marką, jak i projekty, które 
przy wykorzystaniu nowoczesnych, wręcz 
eksperymentalnych rozwiązań i technologii, 
celnie trafiały w punkt. Doceniamy siłę idei, 
które mądrze wykorzystują obecne trendy oraz 
pozostają sprytnie osadzone w obecnej cyber- 
i czasoprzestrzeni, niezależnie od budżetu 
przeznaczonego na działania.
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brąz   IKEA ASMR  
„Dźwięki Wypoczynku”

brąz   Ostatnia kolekcja

brąz   Personalizacja komunikacji 
omnichannel dla marki  
Mitsubishi

brąz   Przez zaangażowanie  
do sprzedaży – innowacyjne  
wykorzystanie remarketingu  
dla Brand24

wyróżnienie   DKMS Twins

http://ams.com.pl


Czy da się w Internecie poczuć mięk-
kość? 

Czy da się poczuć, jak miękki jest 
koc, jak przyjemna kanapa i jak delikat-
na jest poduszka i to wszystko bez wy-
chodzenia z domu i wyprawy do IKEA? 
Siedząc wygodnie w pracy czy domu, 
mając przed sobą ekran komputera lub 
komórki? 

W tej kampanii udowod-
niliśmy, że się da, że dzięki 
Internetowi możemy nie tylko 
skutecznie sprzedać produkt, ale 
sprawić, żeby konsument poczuł 
fizyczną przyjemność obcowania 
z naturalnymi fakturami produk-
tów IKEA. I po prostu – chwilę 
odpoczął.

Wyzwania i cele
Polacy są zapracowanym narodem. 
A odpoczywanie często postrzegamy 
jako „lenienie się”. Tymczasem odpo-
czynek jest dla każdego ważny, poży-
teczny i warto znaleźć na niego choćby 
chwilę. W tej kampanii wraz z IKEA 
chcieliśmy zainspirować Polaków do 
„nicnierobienia”. Chcieliśmy, żeby 
zwolnili. Odpoczęli. Zamknęli oczy. 
Zrelaksowali się.

Dlatego postanowiliśmy przedstawić 
asortyment IKEA jako ten, na którym 
najlepiej się wypoczywa. 

Tylko jak pokazać tę sensualną 
przyjemność z nicnierobienia? Jak 
pokazać to, jak wygodna jest podusz-
ka DAGRUTA, to jak miękki jest koc 

KOPENHAMN, czy jak przyjemnie jest 
usiąść w fotelu STRANDMON?

A co więcej – jak to zrobić online? 
W medium, w którym każdy się 
gdzieś spieszy, uwaga konsumenta 
jest tylko na chwilę i przez które 
(czego nie trzeba uzasadniać) koca 
dotknąć się nie da. Znaleźliśmy spo-
sób, jak to zrobić.

Biznesowym celem kampanii był 
wzrost sprzedaży asortymentu IKEA 
z kategorii Sofy i Fotele oraz Tekstylia 
(poduszki, koce, zasłony).

Marketingowo chcieliśmy za-
chęcić konsumenta do odprężenia 
się wśród naturalnych produktów 
IKEA. Pokazać, jak przyjemne są 
w dotyku i sprawić, żeby konsument 
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IKEA ASMR „Dźwięki 
Wypoczynku”

Klient: IKEA
Produkt: Asortyment wypoczynkowy IKEA
Zgłaszający: Saatchi&Saatchi IS
Zespól kreatywny: Patrycja Lukjanow, Dagmara Grzanka,  
Paweł Nowak, Katarzyna Jasińska

https://www.youtube.com/watch?v=d9bofQyWiSo&


chociaż na chwilę zatrzymał się 
i odpoczął.

A potem poszedł kupić poduszkę.

Strategia
W kampanii wykorzystaliśmy technikę 
ASMR, czyli zjawisko przyjemnego 
mrowienia w okolicach głowy, szyi 
i innych obszarach ludzkiego ciała, 
które może być wywołane przez bodźce 
wizualne i słuchowe – to właśnie posta-
nowiliśmy wykorzystać. 

Wykorzystaliśmy asortyment wypo-
czynkowy IKEA, który był przedmiotem 
kampanii i w studiu dźwiękowym za 
pomocą ultraczułych binauralnych mi-
krofonów nagraliśmy dźwięki produktów. 
Uchwyciliśmy brzmienie stukania w stoik, 
szurania po kanapie, głaskania poduszki, 
włączania lampki, wiercenia się w fotelu, 
przewracania z boku na bok na kanapie 
itd. Dzięki technice ASMR mogliśmy 
dać konsumentom realną przyjemność 
wynikającą z obcowania z konkretnymi 
produktami IKEA, bez konieczności wi-
zyty w sklepie, przed swoim komputerem 
lub telefonem, zakładając słuchawki. 

Telewizja pokazała, jak odpoczywać, 
podczas gdy w digitalu pozwoliliśmy 
konsumentom realnie odpocząć! W przy-
padku tej konkretnej kampanii świadomie 
poszliśmy na przekór temu, co mówi się 
o konsumencie online. „Uwaga na pozio-
mie złotej rybki”, „3 sekundy to jest max, 
na ile uda się utrzymać uwagę”  
– wszystko prawda. 

Tylko jak odpocząć w 3 sekundy?
Nie da się, dlatego nasze materiały 

były dłuższe. Konsument natykał się 
na nie głównie w pracy lub wieczorem, 
gdzie zwykle miał pod ręką słuchawki. 
Włączając dany materiał ASMR mógł 
realnie odpocząć, na chwilę uwolnić 

się od tych wszystkich krzykliwych 
trzysekundówek z wielkim logiem na 
starcie, po prostu mieć chwilę dla siebie. 
I okazało się, że konsumenci masowo 
z tej okazji do chwilowego wyłączenia 
się z tego zgiełku online – korzystali!

Na potrzeby akcji stworzyliśmy specjalną 
playlistę na YouTubie (którą później udo-
stępniliśmy również w serwisach streamu-
jących muzykę: Spotify, Tidal, Apple Music, 
Deezer), żeby zwiększyć zasięg kampanii 
podjęliśmy współpracę z influencerami 
i stworzyliśmy 8-minutowe wideo, czyli fa-
bularyzowaną sesję wypoczynkową ASMR, 
powstał dedykowany ASMR-owy content 
na Instagramie i na Facebooku. Wszystko 
stanowiło spójną całość. A konsumento-
wi zostało już tylko odprężyć się, założyć 
słuchawki i odpocząć.

Kreacja
Razem z Grupą Filmową Darwin stworzy-
liśmy najbardziej zasięgowy film na kanale 
YouTube IKEA Polska, podczas którego 
nasi bohaterowie w trakcie sesji wypoczyn-
kowej pocierali produkty wydobywając 
z nich przyjemne relaksujące dźwięki. 

Do filmu na kanale IKEA prowadził film 
opublikowany na kanale Grupy Filmowej 
Darwin, w którym bohaterowie zostali wysta-
wieni na wysoki stres i pod koniec filmu po-
stanowili udać się do specjalistki od technik 
relaksacyjnych. Właśnie na kanał IKEA.

Na YouTube stworzyliśmy też playli-
stę z utworami nagranymi na konkret-
nych produktach.  

Poszliśmy dalej – to nie tylko dźwięki 
szurania, ale unikalne utwory stworzone 
z tych dźwięków. Każdy jest osobną kom-
pozycją ze swoją unikalną rytmiką i jeśli 
nie wiecie, co tak brzmi – możecie to 
też sprawdzić aplikacją Shazam, tak jak 
każdy inny „normalny” utwór muzyczny.

Rezultaty 
Konsumenci zakochali się w „Dźwię-
kach Wypoczynku” IKEA. I dali sobie 
pozwolenie na chwilę odpoczynku 
w goniącym w szalonym pędzie 
Internecie.

Główny film z Grupą Filmową Darwin 
na kanale IKEA „Wypoczynkowa Sesja 
ASMR” jest najpopularniejszym filmem 
wszech czasów na kanale IKEA Polska! 
Konsumenci obejrzeli ponad 6 mln minut, 
przy ponad 1,2 mln wyświetleń filmu. 

Średni czas oglądania wyniósł 
4,49 minuty (i również jest najdłuższy 
w historii IKEA). Ale nie było to tylko 
pasywne oglądanie: filmik uzyskał 
ponad 11 tys. pozytywnych ocen i setki 
pozytywnych komentarzy. Polacy na-
prawdę potrzebowali odpocząć!

Wszystkie „utwory” z playlisty 
„Dźwięki Wypoczynku” na YouTu-
bie miały ponad 312 tys. wyświetleń. 
Facebook uzupełnił całość ze swoim 
zasięgiem, gdzie dotarliśmy z ASMR-
-owym wideo do ponad 4,5 miliona 
użytkowników.

Kampania dotarła więc szeroko 
do konsumenta w Internecie i spo-
tkała się z zachwytem odbiorców. 
Dwa przykłady: 
1)  „Świetna kampania, przepiękna 

dziewczyna i rzeczywiście skuteczna. 
Idę się położyć na łóżku od was :P”. 

2)  „Pierwszy raz od dawna usnąłem 
w dzień :)” (wyjątkowo w przypadku 
tej reklamy – o to nam chodziło).

To tylko mały wycinek pozytywnych 
reakcji, które wywołała kampania. 
Ale jak to wszystko przełożyło się na 
sprzedaż? 

Efekty są takie:
•  118% – wzrost sprzedaży asortymentu 

z kategorii: Sofy i Fotele w tygodniach, 
kiedy trwała kampania 14-22 (cała ak-
cja) rok do roku (porównywalne okresy 
– z promocją na dany asortyment).

•  104% – wzrost sprzedaży asortymen-
tu z kategorii: Tekstylia – poduszki 
dekoracyjne, koce, zasłony) w tygo-
dniach 14-22 (cała akcja) rok do roku 
(porównywalne okresy).

Tak więc nie tylko daliśmy Polakom 
odpocząć, ale dzięki temu, że Polacy 
poczuli, jak przyjemnie jest odpoczy-
wać z IKEA, po odpoczynku ruszyli  
na zakupy. 

Oczywiście tylko po to, żeby po po-
wrocie odpoczywać jeszcze wygodniej.  
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Ostatnia kolekcja
Klient: Showmax
Produkt: Serial „Opowieść podręcznej”
Zgłaszający: VMLY&R
Zespół kreatywny: Marta Marciniak-Płomińska, Maciej Kelm,  
Jacek Stefanowicz, Piotr Szkałuba, Dawid Szczepaniak

Kontekst rynkowy
Showmax to jedna z w pełni płat-
nych platform streamingu VOD 
dostępna w Polsce od lutego 2017 
roku. Jej główni konkurenci  
to Netflix i HBO GO. 

Wyzwania i cele
Showmax na tle najbliższych konku-
rentów dysponuje niewielką ilością 
treści na wyłączność i wysokobudże-
towych realizacji własnych. Dlate-
go przy okazji premier produkcji 
dostępnych tylko na Showmax, klient 
wymaga niestandardowych rozwią-
zań, które uzupełnią prowadzone 
przez marketera działania.

Wyzwaniem było zaproponowanie 
niestandardowej akcji przy niewielkim 
nakładzie budżetowym, która swoją 

ideą zaangażuje ludzi, wygeneruje 
odzew i poinformuje o premierze 2. 
sezonu serialu „Opowieść podręcznej”.

Strategia
Premiera serialu poruszające-
go ważną tematykę i będące-
go w istocie przestrogą przed 
społecznym przyzwoleniem na 
łamanie praw kobiet, to idealna 
okazja, żeby zwrócić uwagę na 
ten ważny problem.

Dystopijna wizja świata przedsta-
wiona w serialu „Opowieść podręcz-
nej”, w którym kobiety są totalnie 
ubezwłasnowolnione, wydaje się 
nam odległa i nierealna, tymczasem 
postawy prowadzące do takiego 
stanu rzeczy obserwujemy w Polsce 
już teraz.

Żeby uświadomić odbiorcom 
niebezpieczeństwo, chcieliśmy 
pokazać, jak w praktyce może wy-
glądać przyszłość kobiet, jeśli dalej 
będziemy przyzwalać na łamanie 
ich praw. Daliśmy odbiorcom moż-
liwość namacalnego doświadczenia 
tej wizji w zaskakujący sposób, 
ale przy okazji również i wsparcia 
szczytnej inicjatywy. 

Charakterystyczny strój serialowych 
podręcznych to najbardziej dystynk-
tywny artefakt związany z serialem, 
dlatego postanowiliśmy ukazać konse-
kwencje dyskryminacji i łamania praw 
kobiet wykorzystując język mody.

Kreacja 
Powołaliśmy do życia specjalną 
kolekcję mody – „Ostatnia kolekcja”. 
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Kolekcję inspirowaną najnowszymi 
trendami: serialem „Opowieść pod-
ręcznej”, ale też dyskryminacją kobiet, 
którą uchwycił na zdjęciach znany 
fotograf modowy Daniel Jaroszek. 
Wydarzenie to, prócz promocji serialu, 
stało się mechanizmem wsparcia dla 
Centrum Praw Kobiet. 

Poprzez dostępne w sklepie interne-
towym identyczne stylizacje na 3 różne 
okazje: do pracy, na randkę i na imprezę, 
zilustrowaliśmy brak wyboru i opresję, 
w której mogą się znaleźć kobiety, jeśli bę-
dziemy przyzwalać na ich dyskryminację, 
uprzedmiotowienie i łamanie ich praw. 

Do współpracy zaprosiliśmy 
influencerki: Sylwię Nowak, Olivka 
Blog, PukkaLifestyle oraz Gosię 

Skowrońską, które stworzyły zesta-
wy inspirowane serialem ,,Opo-
wieść podręcznej’’ i problematyką 
kobiet we współczesnej Polsce.

Innowacje 
Żeby zmaksymalizować efekt zasko-
czenia, zamiast zwykłego landing 
page’a akcji, wykorzystaliśmy znaną 
platformę skupiającą niezależne marki 
i projektantów – sklep showroom.pl, 
który stał się domem naszej kampanii 
i miejscem, gdzie użytkownicy, mogli 
obejrzeć wszystkie stylizacje „Ostatniej 
kolekcji”. Na podstronie z naszą kolek-
cją użytkownicy klikając na przycisk 
„dodaj do koszyka”, lądowali na stronie 

Centrum Praw Kobiet i mogli wesprzeć 
ją datkiem. W przypadku kliknięcia 
w opcję „przymierz” lądowali na stronie 
showmax.com, gdzie mogli skorzystać 
z darmowego okresu próbnego.

Media mix 
Podstrona (sklep) na showroom.pl była 
wspierana kampanią dispaly, postami 
sponsorowanymi oraz świadczeniami 
influencerów. 

100% digital:
•  świadczenia SHWRM – 62%,
•  świadczenia influencerów – 22%,
•  display – 9%,
•  Facebook – 7%.

Rezultaty
Pojawiło się wiele spontanicznych re-
akcji, komentarzy i wyrazów poparcia 
dla akcji, również wśród celebrytów. 
Pojawiliśmy się w większości liczących 
mediów opiniotwórczych i lifesty-
le’owych.

W momencie trwania kampanii 
serial „Opowieść podręcznej”  był 
najchętniej oglądaną propozycją na 
platformie Showmax. 

Podsumowanie
Kampania „Ostatnia kolekcja” dała 
nam przynajmniej 3 istotne wnioski:
1)  W czasach nieustającego clutteru 

reklamowego i przebodźcowania 
konsumenta musimy szukać idei, 
które pozwolą nam go zaskoczyć 
i wyrwać z codzienności. Zarządza-
my uwagą.

2)  Takie wyrwanie potrzebuje nie tyl-
ko bardzo dobrej idei kreatywnej, 
ale także kreatywnego placementu 
– miejsca, które nie jest domyślnie 
traktowane jako przestrzeń rekla-
mowa lub komunikacyjna.

3)  Najlepiej sprawdzają się kampa-
nie i komunikacje, które nie tylko 
sprzedają, ale poruszają istotne dla 
konsumentów zjawisko, wokół któ-
rego mogą powstać dyskusję, buzz, 
a nawet kontrowersje. Neutralność 
oznacza bierność.

Czas trwania kampanii 
24-25 maja 2018
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Kontekst rynkowy
Marka Mitsubishi jest marką upper-mid 
i cieszy się dużą rozpoznawalnością ze 
względu na swój kultowy model Lancer 
EVO. W 2018 roku marka wprowadziła 
nowe modele, jak Eclipse Cross czy 
Space Star. 

Działania prowadzone na potrzeby 
Mitsubishi są przykładem synergii 
zintegrowanej w pełni komunikacji 
z indywidualnym klientem. Przekuli-
śmy buzzword, jakim jest omnichannel, 
na faktyczne zastosowanie, które osiąga 
ponadprzeciętne wyniki. 

Wyzwania i cele
Podejmowanie decyzji dotyczącej zaku-
pu nowego samochodu jest skompliko-
wanym procesem, w którym ważnym 

czynnikiem jest zarówno cena, jak 
i szeroko dostosowana oferta.

Według badań, 75% grupy docelo-
wej Mitsubishi stanowią mężczyźni 
(35–60 lat) o ustabilizowanej sytuacji 
życiowej: specjaliści, kadra manager-
ska oraz osoby prowadzące własną 
działalność gospodarczą. Grupa ta 
używa Internetu funkcjonalnie, po-
dejmuje decyzje oparte na wcześniej-
szym researchu i często reaguje na 
kampanie display. Specyficzna grupa 
wymagała specyficznego podejścia  
– oszczędzaliśmy czas i uwagę klienta 
precyzyjnie dopasowując komunika-
cję na 5 kanałach.

Celem działań było wsparcie ścieżki 
decyzyjnej klienta na każdym etapie 
oraz aktywizacja przejścia do kolejnego 
etapu w customer journey. 

Strategia
Podstawą przyjętej strategii było 
dotarcie, na całej długości ścieżki 
decyzyjnej, z najlepszym i najpełniej-
szym komunikatem do potencjalnego 
klienta Mitsubishi Motors. Chcieliśmy 
komunikować się konkretnie i wtedy 
gdy użytkownik tego potrzebuje. Klu-
czowe było maksymalne wykorzystanie 
możliwości wszystkich kanałów, w taki 
sposób aby wspierały się i uzupełniały, 
realizując wspólny cel.

Kampania kierowana była do 
klientów zainteresowanych głównymi 
modelami Mitsubishi: ASX, Outlander, 
Pajero oraz L200. 

Działania rozpoczynają się wraz 
z pierwszą wizytą użytkownika na stronie: 
system dokonuje pomiaru zachowania, 
dzięki któremu może stworzyć profil 
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Personalizacja komunikacji 
omnichannel 

dla marki Mitsubishi
Klient: MMC Car Poland Sp. z o. o.
Produkt: Kampania personalizacyjna 1 do 1
Zgłaszający: Bluerank
Współzgłaszający: IgnitionOne NV, ExpertSender
Zespół kreatywny:
Bluerank: Jacek Tkaczuk, Marcin Sobczak, Jarosław Miszczak, Dawid Dutkiewicz
Ignition One NV: Mirek Wasowicz, Rafał Dziedziczak, Anna Kinasiewicz,  
Tomasz Przybyłowicz
ExpertSender: Dominik Krześlak, Patrycja Malinowska, Marcin Chruszcz

https://www.mitsubishi.pl/


klienta. Algorytm w oparciu o zachowanie 
przyznaje punkty za wykonanie działań. 
Analizuje też dane i ustala moment użyt-
kownika na ścieżce w czasie rzeczywistym.

Platforma ExpertSender na pod-
stawie danych wspiera komunikację 
z użytkownikiem o notyfikacje, ma-
ilingi i newslettery. Pozwala to na sil-
ną interakcję w kluczowych punktach 
ścieżki, popychając użytkownika do 
konkretnej reakcji jeszcze na stronie. 

Jeżeli użytkownik opuści stronę, 
to w oparciu o zaktualizowane dane, 
będzie do niego kierowana personalizo-
wana kreacja display, zarządzana przez 
Bluerank. Na każdym etapie wysyłamy 
komunikaty, które mają za zadanie 
uszczelnić przejście użytkownika do 
kolejnego etapu ścieżki decyzyjnej.

Kreacja
Komunikację można podzielić 
na 2 uzupełniające się bloki: 
1)  nastawiony na utrzymanie zaanga-

żowania,
2)  komunikacja towarzysząca użyt-

kownikowi poza stroną, wspierająca 
świadomość marki.

Przykładem reakcji na  zaangażowanie 
jest system pop-inów na bazie scoringu 
IgnitionOne, który po przekroczeniu 
danego progu punktowego, triggeruje 
formularz zapisu na jazdę próbną. 
Zintegrowany z systemem CRM i plat-
formą ExpertSender formularz sprawia, 
że z potencjalnym klientem możemy 
utrzymać komunikację mailową.

W przypadku kreacji offsite (display) 
głównym celem jest uzyskanie mak-
symalnego dopasowania do potrzeb 
i preferencji każdego indywidualnego 
klienta. W praktyce byliśmy w stanie 
wygenerować ponad 20 tys. wariantów 
banerów. Taki poziom elastyczności 
oferują tylko dedykowane kreacje dy-
namiczne, które zostały przygotowane 
w Google Marketing Platform.

Wyzwaniem była integracja syste-
mów gromadzących dane i wykorzysta-
nie ich w komunikacji. Przykładowo: 
w momencie dokonania zapisu  na 
jazdę próbną, łączymy dane offline (np. 
data jazdy, stan procesu ofertowego), 
historię interakcji online oraz informa-
cje o scoringu. Dzięki temu tworzymy 
spójny profil użytkownika, wykorzysty-
wany najszerzej jak to możliwe.

Tak szeroki zakres personaliza-
cji był do tej pory możliwy jedynie 
w mediach posiadanych przez markę, 
jak strona internetowa czy dynamicz-
nie generowana kreacja mailingowa 
– tutaj uzyskaliśmy te możliwości 
także offsite.

Innowacje
Sam system scoringowy różni się od 
konkurencyjnych rozwiązań z kilku 
względów. Po pierwsze, bada on pre-
ferencje użytkownika w obrębie wielu 
wizyt (punkty przyrastają i maleją, 
zależnie od zmian zainteresowania 
w czasie – tzw. cookie ageing). Istotne 
jest również stosowanie skali ilorazo-
wej do przydzielania punktów, która 
uwzględnia wielokrotnie więcej wy-
miarów danych, co pozwala na lepszą 
ocenę zaangażowania użytkownika niż 
w systemach rule-based. 

Media mix
Do prowadzenia działań przyjęliśmy 
następujący podział budżetu:
•  5% – koszty technologii,
•  95% – budżety mediowe do obsługi 

kanałów digitalowych.
Dzięki przeznaczeniu znaczącej części 
budżetu na obsługę mediową zapew-
niliśmy sobie możliwość swobodnego 
tworzenia strategii treści oraz mapowa-
nia ścieżki klienta w miarę przyjętego 
budżetu.

Budżet mediowy został przeznaczony 
na następujące kanały komunikacji:
•  display w modelu RTB (real time 

bidding) za pośrednictwem platformy 
GMP,

•  mailingowej realizowanej za pomocą 
platformy ExpertSender,

•  web-push realizowanej za pomocą 
platformy ExpertSender,

•  mobile-notification realizowane za 
pomocą platformy ExpertSender,

•  pop-in onsite realizowane za pomocą 
platformy IgnitionOne.

Rezultaty
Kampania uzyskała ponad 4-krot-
nie wyższy wynik całości ruchu dla 
ścieżek wspomaganych od średniej 
dla tego wskaźnika. 

Skuteczność zintegrowanej komu-
nikacji potwierdzają współczynniki 
konwersji zapisu na jazdę próbną na 
etapach ścieżki w modelu AIDAL:
•  etap świadomości 0,08%,
•  zainteresowania 0,38%,
•  potrzeby 0,49% (krok przed jazdą 

próbną).
Ponadto:
•  5-krotnie wzrósł współczynnik  

mikrokonwersji (ukończenie  
konfiguratora),

•  wzrósł współczynnik konwersji dla 
ścieżek wspomaganych – to 0,33% dla 
pozyskania zapisu na jazdę próbną 
(średnio dla całości to 0,07%).

Podsumowanie
Synergia omnichannel wykorzystana 
w kampanii pozwala na optyma-
lizację przepływu użytkowników 
pomiędzy poszczególnymi etapami 
ścieżki, a także na wykorzystanie da-
nych w taki sposób, aby nie irytować 
klienta reklamami modelu, który 
właśnie kupił albo którym nie jest 
zainteresowany.

Czas trwania kampanii 
Kampania trwa od 8 stycznia 2018 do 
dnia dzisiejszego. 

Podane rezultaty dotyczą okresu: 
8.01-31.07.2018.
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Przez zaangażowanie  
do sprzedaży – innowacyjne 

wykorzystanie remarketingu 
dla Brand24

Klient: Brand 24
Produkt: Kampania remarketingu dynamicznego
Zgłaszający: Bluerank
Zespół kreatywny:
Brand24: Dawid Tkocz, Dominika Kropp, Michał Gaździk, Rafał Osiński,  
Paweł Barański, Kajetan Walczak, Kamil Buczek
Bluerank / Hitspot.Media: Jacek Tkaczuk, Jarosław Miszczak, Dawid Dutkiewicz

Kontekst rynkowy
Brand24 to najpopularniejsze narzędzie 
do monitoringu Internetu w Polsce, 
które działa także dla ponad 100 klien-
tów w różnych krajach. Jak pokazuje 
analiza serwisu g2crowd.com,  klienci 
Brand24 wysoko oceniają zadowolenie 
z obsługi narzędzia.

Nasza kampania zakładała dotarcie 
do klientów, którzy używają konta 
testowego, ale jeszcze nie dokonali 
zakupu pełnej wersji.

Wykorzystaliśmy do tego kreacje remar-
ketingowe oparte o to, co marketerzy lubią 
najbardziej – prawdziwe wzmianki o marce, 
pokazywane w czasie rzeczywistym.

Wyzwania i cele
Użytkownicy Brand24 mogą skorzystać 
z konta testowego narzędzia. Zdarza się 
jednak, że rezygnują z usługi po okresie 
próbnym. 

W związku z tym przypominaliśmy 
klientom o najważniejszym potencjale 
narzędzia. Skupiliśmy się na działaniach, 
które mają maksymalizować skuteczność 
konwersji z konta testowego na płatne.

Założenia kampanii oparte były na 3 
celach: 
1)  zaangażowaniu większej liczby 

użytkowników posiadających konto 
do aktywnego wykorzystywania 
aplikacji,

2)  pokazaniu unikalnych możliwości 
Brand24,

3)  konwersji z konta testowego na płat-
ną subskrypcję.

W pierwszym kwartale 2018 r. liczba 
nowych użytkowników zakładających 
konta testowe wzrosła o ponad 100%, 
co nie przekładało się na podobny 
wzrost subskrybentów Brand24. Coraz 
większe znaczenie miała praca nad 
współczynnikiem konwersji. 

Grupa docelowa obejmowała użyt-
kowników, którzy byli  w trakcie korzy-
stania z 28-dniowego konta testowego. 
Były to osoby zainteresowane aplikacją, 
chcące śledzić wzmianki na bieżąco. Za 
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cel postawiliśmy sobie zwiększenie ich 
zaangażowania w korzystanie z aplikacji, 
gdyż stwierdziliśmy, że osoby częściej ko-
rzystające z produktu lub usługi w formie 
próbnej są bardziej skłonne do konwersji 
i zakupu wersji docelowej.

Kluczowe wskaźniki sukcesu to liczba 
założonych projektów na koncie klienta, 
liczba stron odwiedzanych podczas stan-
dardowej wizyty oraz współczynnik kli-
kalności (CTR). Założyliśmy, że sukcesem 
będzie uzyskanie wyników definiowanych 
przez te parametry o 25% lepszych w po-
równaniu do dotychczasowych działań.

Strategia
Personalizacja jest zdecydowanie jednym 
z najważniejszych trendów w marketingu 
internetowym. Wraz ze wzrostem kosz-
tów reklamy i niechęcią użytkownika 
wobec banerów, potrzeba dostosowanej, 
dobrze ukierunkowanej komunikacji. Już 
teraz widzimy, że reagowanie na bieżące 
potrzeby indywidualnych klientów jest 
nie tylko bardzo efektywne pod wzglę-
dem kosztów, ale poprawia też wrażenia 
użytkownika i podnosi jakość interakcji 
z reklamowaną marką. 

Analizując ścieżki zakupowe 
klientów Brand24, zauważyliśmy 
bardzo prostą zależność: osoby, które 
wykorzystały wersję demo narzędzia, 
testując różne funkcje w Brand24, mają 
znacznie większą szansę na skonwerto-
wanie niż te z mniejszą aktywnością. 

Dlatego wspólnie z Brand24 stwo-
rzyliśmy koncepcję spersonalizowanej 
komunikacji, która nie tylko pokazuje 
możliwości monitorowania mediów, ale 
także angażuje użytkowników znacznie 
efektywniej niż standardowe kreacje 
remarketingowe. 

Założyliśmy, że użytkownik zaintrygo-
wany zobaczeniem wzmianek na bane-
rach, będzie bardziej skłonny do kliknięcia 
w display (polepszenie CTR), bardziej 
zaangażowany w przetestowanie narzędzia 
(więcej odsłon czy założonych projektów), 
a finalnie – bardziej skory do zakupu 
narzędzia (konwersja na wersję płatną).

Przy tworzeniu koncepcji chcieliśmy 
zachować spójność działań reklamowych 
z działaniami Brand24, a zarazem pokazać 
zalety wykorzystywania narzędzia. Dlatego 
też powstał pomysł realizacji kampanii na 
bazie tego, czym zajmuje się nasz partner  
– monitorowaniu słów kluczowych.

Kreacja
Na potrzeby kampanii stworzyliśmy 
dynamiczne reklamy, których zadaniem 
było przedstawianie wzmianek monito-
rowanych przez użytkowników. Kreacje 
były obsługiwane przez GMP Studio 
(wcześniej DoubleClick), do którego 
dostarczaliśmy dynamicznie generowane 
feedy, na podstawie których reklamy były 
wypełnianie odpowiednią treścią.

Kampania przypominała użytkow-
nikom, że w Internecie nieustannie 
pojawiają się nowe opinie o ich firmie, 
a dbanie o reputację i zaangażowanie 
w dyskusję z klientami jest niezwykle 
ważne, zwłaszcza w dzisiejszym świecie. 

Użytkownicy widzieli reklamy ze 
wzmiankami na podstawie wybranych 
słów kluczowych (w kreacji wyświetlało 
się rotacyjnie kilka różnych adnotacji). 
Banery trafiały więc dokładnie w zainte-
resowania i potrzeby konkretnej osoby.

Kreacja spójna była z identyfikacją wi-
zualną Brand24, dlatego budziła szybkie 
skojarzenia z produktem. W pierwszym 
etapie testowaliśmy dwie wersje grafik  
– w jednej przeważała biel, w drugiej 
zieleń. Dzięki testom A/B przekonali-
śmy się, że pierwsza wersja generowała 
większą liczbę kliknięć i konwersji (o 50% 
w porównaniu do zielonej).

Po kliknięciu w kreację użytkownik 
był przekierowywany  na spersonalizo-
wany landing page, na którym pojawiała 
się wzmianka wyświetlana wcześniej na 
banerze  oraz kilka informacji o korzy-
ściach wynikających z zaangażowania się 
w monitoring mediów. 

Innowacje
W kampanii realizowanej dla Brand24 wy-
korzystaliśmy znane mechanizmy remar-
ketingu dynamicznego, stosowane zwykle 
w serwisach e-commerce. Zasada ich dzia-
łania polega na wyświetlaniu produktów, 
które użytkownik widział wcześniej w skle-
pie lub którymi może być zainteresowany. 
Innowacją w naszym podejściu było wyko-
rzystanie tego popularnego mechanizmu 
w zupełnie nowy sposób, w serwisie typu 
B2B, nie w e-commerce. Po drugie, zamiast 
pozostawiać algorytmom Google decyzję 
o tym, co wyświetlać użytkownikowi, to 
my przypisywaliśmy do poszczególnych 
cookies treści, które chcemy pokazywać 
w kreacji. Cały proces również był w pełni  
zautomatyzowany.

Marketing mix
Budżet przeznaczony na personalizowane 
działania digitalowe wyniósł 89% w po-
równaniu do tradycyjnej kampanii remar-
ketingowej, odbywającej się w tym samym 
czasie, która była dla nas benchmarkiem 
służącym do porównywania wyników.

Budżet rozkładał się następująco:
•  na działania w Google Ads – 25% 

budżetu,
•  na działania w Google Marketing 

Platform – 75% budżetu.

Rezultaty
W porównaniu do tradycyjnej kampanii:  
•  liczba nowych projektów w aplikacji 

była większa o 90%,
•  liczba wyświetlanych stron w trakcie jed-

nej sesji użytkownika była większa o 36%,
•  współczynnik klikalności był wyższy 

o 45% niż w tradycyjnej kampanii.

Podsumowanie
Kampania wzmacnia wizerunek 
Brand24 jako innowacyjnej marki. 
Została opisana w poście na Facebooku, 
który wywołał bardzo pozytywne reakcje 
wśród odbiorców. Mechanizm kampanii 
został opisany na blogu Brand24. 

Czas trwania kampanii 
Rezultaty dotyczą okresu: 8.01-31.07.2018.
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DKMS Twins
Klient: Fundacja DKMS
Produkt: Fundacja DKMS
Zgłaszający: Arena Media – Havas Media Group
Współzgłaszający: Ecselis – Havas Media Group
Zespół kreatywny: Martyna Lińska i Grzegorz Korczyński

Kontekst rynkowy
Fundacja DKMS działa w Polsce od 
2008 roku jako niezależna organizacja 
non-profit. Posiada status Organizacji 
Pożytku Publicznego oraz Ośrodka 
Dawców Szpiku w oparciu o decyzję 
Ministra Zdrowia. 

Misją Fundacji jest znalezienie 
dawcy dla każdego pacjenta na świecie 
potrzebującego przeszczepienia szpiku 
lub komórek macierzystych. W tym 
celu poszukuje się tzw. „genetycznych 
bliźniaków” tych pacjentów poprzez 
pobranie próbki ich DNA.

Sporą barierą, którą chcieliśmy 
w niekonwencjonalny sposób przeła-
mać, jest wciąż mała świadomość te-
matu dawstwa szpiku wśród społeczeń-
stwa, szczególnie wśród młodych osób, 
które są kluczową grupą docelową 
Fundacji DKMS. 

Wyzwania i cele
Głównym celem kampanii było zwięk-
szenie świadomości na temat dawstwa 
szpiku wśród internautów, szczególnie 
młodej grupy potencjalnych dawców. 
Aby to osiągnąć, zależało nam na 
niestandardowym dotarciu do tej grupy. 
Kluczowym dla nas było dotarcie do jak 
największej liczby potencjalnych dawców 
bez angażowania budżetu reklamowego. 

Strategia
Projektując tę kampanię, chcieliśmy 
poza świadomością działania samej 
fundacji podkreślić, jak istotne jest 
znalezienie „genetycznego bliźniaka” 
pacjenta. To klucz do całego procesu 
przeszczepu szpiku, więc na motywie 
bliźniąt oparliśmy całą kampanię.

Ponieważ nie dysponowaliśmy 
budżetem, postanowiliśmy oprzeć nasze 

działanie na partnerach, którzy pozwolą 
nam na dotarcie do interesującej nas 
grupy, a jednocześnie podzielają wartości 
fundacji. Innymi słowy szukaliśmy „ge-
netycznych bliźniaków” naszego klienta, 
dla których projekt zrealizowany z fun-
dacją będzie czymś zupełnie naturalnym.

Idealnie nadała się do tego firma 
Many Mornings, producent… skarpe-
tek. Ale nie takich zwykłych skarpetek. 
Te skarpetki charakteryzują się tym, że 
jedna para składa się z dwóch różnych 
pod kątem graficznym skarpetek, 
połączonych jednym wspólnym moty-
wem. Dwie pozornie różne skarpetki 
podobnie jak naszych genetycznych 
bliźniaków łączy jeden spójny element. 
Finalnie tworzą jedną historię. Taką, 
w której DKMS ratuje życie pacjento-
wi. I takie właśnie skarpetki z historią 
wyprodukowaliśmy i wprowadziliśmy 
do sklepu Many Mornings.
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Aby nadać całej akcji rozgłos, zapro-
siliśmy do współpracy siostry ADiHD 
(prowadzą bloga, są właścicielkami 
firmy „Fit and Jump” oraz prezenterka-
mi telewizji 4FunTV). Nie są bliź-
niaczkami, ale są łudząco podobne. To 
kolejny partner akcji, który podkreśla 
ideę poszukiwania „bliźniaków”. Siostry 
pojawiły się na kreacji do kampanii, 
a także promowały ją w swoich kana-
łach społecznościowych.

Całość akcji oparliśmy na bez-
płatnych partnerstwach i mediach 
własnych klienta. Na promocję nie 
wydaliśmy nic, a każdy z partnerów 
zaangażował się w nią charytatywnie. 

Kreacja
Innowacyjne jest to, że główny przekaz 
kampanii jest… utkany z bawełny. Wokół 
niego toczy się całość działań z zastoso-
waniem mediów społecznościowych, 
influencerów i samego sklepu interneto-
wego, który go stworzył. Innowacyjne jest 
partnerstwo ze sklepem, którego idea do-
skonale spaja się z ideą samego produktu, 
jakim jest dawstwo szpiku. Sam sklep jest 
jednocześnie platformą mediową, zaska-
kującym touchpointem dla użytkownika.

Wyjątkowym jest to, że w komunika-
cji nie zostały wykorzystane media płat-
ne. Akcja była promowana przez media 
własne. Many Mornings komunikowało 
akcję przez sklep online – główny baner 
produktowy, posty w ramach Facebo-
oka. DKMS promował akcję poprzez 

stronę internetową przy wykorzystaniu 
głównego banera dostępnego na stronie 
głównej oraz przez kanały social media: 
Facebook i Instagram. Siostry ADiHD 
swoich followersów poinformowały 
o akcji poprzez nagranie opublikowane 
na Instagram Stories. 

Współpraca: Many Mornings – firma 
produkująca hipsterskie skarpety, które 
charakteryzują się tym, że jedna para 
składa się z dwóch różnych pod kątem 
graficznym skarpetek. Dwie różne 
skarpetki  łączy jeden spójny element. 
Finalnie tworzą jedną historię. 

Forma produkcji skarpet przez Many 
Mornings zainspirowała do stworzenia 
akcji polegającej na wyprodukowaniu linii 
skarpet dedykowanej Fundacji DKMS. 

Many Mornings wyprodukowało 
jedną linie czerwonych skarpet. Jedna 
skarpetka przedstawiała kreskówkowego 
doktora, czerwone krwinki i kod gene-
tyczny, a druga element łączący całą parę: 
czerwone krwinki i kod genetyczny. 

Link do grafiki skarpet: https://pl.ma-
nymornings.com/dkms-twin

Przed launchem nowej linii skarpet 
powstała sesja zdjęciowa promująca nowy 
produkt. Sesja została przygotowana przez 
siostry ADiHD. Inspiracją do zaproszenia 
sióstr były ich podobny wygląd – przypo-
minają siostry bliźniaczki.

Forma współpracy z Many Mornings 
oraz siostrami ADiHD nawiązuje do 
misji fundacji opartej na poszukiwa-
niu bliźniaka genetycznego dla osób 
chorych na raka krwi.

Many Mornings ze sprzedaży dedy-
kowanej linii skarpet przeznacza 25% 
ich wartości na rzecz Fundacji DKMS. 

Akcja jest promowana w ramach 
strony DKMS, sklepu online Many Mor-
nings  oraz kanałów social media: sióstr 
ADiHD, Many Mornings oraz DKMS.

Rezultaty
Komunikacja wykorzystywana na kre-
acjach nawiązuje wprost do idei akcji 
„I ty możesz uratować komuś życie”. 
Call to action: „Kup i wspomóż”. Głów-
ną część kreacji tworzy zdjęcie sióstr 
ADiHD, które są ubrane w czerwone 
koszulki DKMS oraz białe spodenki 
(kolory nawiązujące do brandbooka 
Fundacji DKMS). Kreacja podkreśla 
współprace trzech pomiotów poprzez 
użycie ich logotypów.

Podsumowanie
Akcja przełożyła się na:
•  zwiększenie ruchu na stronie Fundacji 

DKMS,
•  zwiększenie darowizn na rzecz Fun-

dacji DKMS poprzez sprzedaż skarpet 
(sprzedaż w pierwszym miesiącu to 
ok. 70 par skarpet), 

•  zaangażowanie użytkowników social 
media w całą akcję.

Budżet kampanii 
0 zł

wyróżnienie
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Projekty wykorzystujące User Experience 
Design jako kluczowy element, na 
którym zbudowano koncepcję kampanii. 
Doceniamy przede wszystkim poziom 
transformacji istniejących UX dla celów 
projektu oraz stworzenie nowatorskiego 
User Experience Design dostosowanego/ 
ilustrującego założenia inicjatywy.
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Vogue.pl
Klient: Vogue
Produkt: Strona vogue.pl
Zgłaszający: Wavemaker Content
Współzgłaszający: Vogue
Zespół kreatywny: Filip Niedenthal, Hanna Rydlewska,  
Łukasz Aksamit, Julia Szostak, Daniel Przygoda, Agnieszka Chacińska,  
Maciej Kawka, Maciej Traczyk, Monika Danielewicz, Emil Tumiłowicz

Kontekst rynkowy
W 2017 r. wszystkie tytuły magazy-
nów luksusowych zanotowały spadki 
sprzedaży. Polski rynek to ewenement 
w Europie, gdzie czołowe pozycje 
w rankingu sprzedaży zajmują nie 
globalne franczyzy, a lokalne tytuły, 
takie jak np. „Twój Styl”. Daleko za 
nim znajdują się światowe marki, takie 
jak: „Elle”, „Glamour”, a jeszcze dalej 
„Harper’s Bazaar”. Standardem jest też 
cena poniżej 10 zł. Sukces w segmencie 
utrudnia fakt, że moda i uroda demo-
kratyzują się. Rośnie znaczenie social 
influencerek, które mają bliższą relację 
z odbiorcami. W takie otoczenie, z ceną 
okładkową 16,90 zł, wkraczał „Vogue”, 
międzynarodowa marka w Polsce 

kojarzona głównie z wysoką modą. 
W Internecie vogue.pl musiał liczyć się 
z dużo większą konkurencją, zarówno 
bezpośrednią w postaci od lat budu-
jących pozycję serwisów papierowych 
magazynów takich jak elle.pl, jak i po-
średnią, walcząc o uwagę młodszych 
użytkowniczek, bywalczyń zasięgowych 
serwisów takich jak wizaz.pl. Wyzwa-
nie dla vogue.pl stanowiło budowanie 
ruchu i przyciągnięcie reklamodawców 
bez utraty prestiżowego charakteru 
i wysokiej jakości treści.

Wyzwania i cele
Jakie cele zostały postawione przed UX 
strony vogue.pl?

Po pierwsze, zaprojektowanie przej-
rzystej i funkcjonalnej strony, która 
poszerzy grupę docelową papierowe-
go magazynu „Vogue” o młodszych 
użytkowników w digitalu, czyli 
o kobiety w wieku 20-35 lat, śledzące 
nowości w modzie i kulturze, heavy-
-userki social mediów. 

Po drugie, zachowanie premium 
charakteru strony WWW, którym 
szczyci się wersja papierowa. 
Celem było również pozyskanie 
reklamodawców superpremium 
na stronie, nieprzerwanie od 
startu serwisu i zaoferowanie im 
unikalnych, bardzo jakościowych 
formatów reklamowych rzad-
ko dostępnych u konkurencji. 
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Kolejnym zadaniem było wsparcie 
sprzedaży papierowego magazynu 
„Vogue” w tradycyjnych kanałach 
dystrybucji (zakładana sprzedaż 1. 
numeru na poziomie min. 120 tys. 
egz.). Sprzedaż online magazynu 
„Vogue”, w tym wsparcie pozyska-
nia subskrybentów abonamentu 
(3 500 prenumerat i pre-orderów). 
A także odwiedziny serwisu vogue.
pl (kusywa) na poziome 150 tys. 
użytkowników w pierwszym mie-
siącu od launchu.

Strategia
Wyzwaniem numer jeden przy 
tworzeniu serwisu była konieczność 
spełnienia oczekiwań 3 zupełnie 
różnych grup: 
1)  potencjalnych nabywców ma-

gazynu, czyli upmarketowych 
konsumentów zainteresowanych 
markami superpremium i oczeku-
jących wysublimowanych treści,

2)  aspirujących konsumentów, czy-
telników wyłącznie vogue.pl, 

3)  reklamodawców superpremium 
mających wysokie oczekiwania 
w zakresie siatki reklamowej oraz 
formatów natywnych. 

Strategia tworzenia strony musia-
ła uwzględniać zarówno potrzebę 
generowania ruchu, jak i utrzy-
mania wysokiego poziomu treści, 
wspierającego sprzedaż papierowej 
wersji magazynu. Aby osiągnąć cele, 
a jednocześnie godząc potrzeby 
różnych grup, zespół UX największy 
nacisk położył na doświadczenie 
użytkownika, zapewniając mu wi-
zualne doznania odzwierciedlające 
jakość papierowej wersji magazynu 
i przyjazną funkcjonalność serwisu 
zachęcającą go do lektury. Strate-
gia zakładała położenie nacisku na 
elegancki, minimalistyczny design 
strony oddający styl magazynu, 
a zarazem bardzo czytelny i łatwo 
przyswajalny kod wizualny i układ, 
który doskonale sprawdził się tak na 
WWW, jak i mobile. 

Kluczowe było postawienie na 
maksymalną ekspozycję treści 
photo i wideo, poszerzając jedno-
cześnie treści papierowego „Vogue”. 
Na pierwszym planie postawiono 
luksusowe doświadczenie użytkow-

nika, uchwycenie wrażenia piękna, 
analogicznie jak w papierowym 
„Vogue”, ale poprzez wysmakowaną 
szatę graficzną i animacje. Unikalne 
doświadczenie miała uzupełniać 
przyjęta strategia reklamowa na 
stronie. W odróżnieniu od kon-
kurencji serwis miał składać się 
wyłącznie z nieintruzywnych form 
reklamy, ze szczególnym uwzględ-
nieniem formatów natywnych, 
maksymalnie wkomponowanych 
w design serwisu reklam. 

Kreacja
Serwis jest oparty o najlepsze 
praktyki UX, pod które specjalnie 
dostosowano CMS. Strona doskona-
le prezentuje się w rożnych rozdziel-
czościach. Dużą uwagę zwrócono 
zwłaszcza na wersję mobilną, ta jest 
wyjątkowo przejrzysta i lekka. W re-
zultacie powstała strona atrakcyjna 
wizualnie i bogata w treści, pozwala-
jąca na łatwy odbiór tekstu i obrazu. 

Wysmakowana, czytelna szata 
graficzna zachęca odwiedzających 
do jak najdłuższego konsumowania 
treści. Minimalistyczny, przejrzysty 
design łączy się z ciekawą dynamiką 
strony głównej, na której za sprawą 
animacji treści przesuwają się w róż-
nym rytmie. Szata jest zaprojektowa-
na tak, by stanowiła idealne dopeł-
nienie zdjęć i wideo, nie odciągając 
uwagi od treści. 

Serwis skonstruowano tak, żeby 
nie kadrować zdjęć. Towarzyszą 
nam one podczas przewijania 
strony głównej w dół, by łagodnie 
przejść w czytelne i eleganckie kafle 
z pozostałymi treściami w serwisie. 
Na poziomie artykułu, w wersji 
na desktop, zastosowano przejrzy-
sty i nawiązujący do printu układ 
dwukolumnowy, który przewija się 
w niezależnych od siebie prędko-
ściach. Lewa strona to galeria, która 
zmienia się w zależności od tego, co 
pojawia się po prawej stronie. 

Rezultaty
Cel 1. Zaprojektowanie przejrzystej 
i funkcjonalnej strony, która posze-
rzy grupę docelową papierowego 
magazynu „Vogue” o młodszych 

użytkowników w digitalu. 
Wynik: Poszerzenie grona czytel-

ników magazynu o użytkowników 
z grupy docelowej: 18-30  
(34% odwiedzających stronę).  
Dzięki stronie już w pierwszym 
miesiącu dotarliśmy do ponad  
100 tys. osób poniżej 30. roku życia.

Cel 2. Zachowanie premium cha-
rakteru strony WWW, którym szczy-
ci się wersja papierowa i pozyskanie 
reklamodawców superpremium na 
stronie. 

Wynik: Na vogue.pl regularnie 
publikowane są reklamy topowych 
marek.

Cel 3. Wsparcie sprzedaży 
papierowego magazynu „Vogue” 
w tradycyjnych kanałach dystrybucji 
(zakładana sprzedaż 1. numeru na 
poziomie min. 120 tys. egz.).

Wynik: Sprzedaż pierwszego nu-
meru wyniosła rekordowe 181 750 
egzemplarzy! (po 2 dodrukach do 
poziomu łącznie 210 tys. egzempla-
rzy). 

Cel 4. Sprzedaż online maga-
zynu „Vogue”, w tym wsparcie 
pozyskania subskrybentów 
abonamentu (3 500 prenumerat 
i pre-orderów).

Wynik: Sprzedaliśmy 11 936 pre-
numerat i pre-orderów, co wesprze 
wyniki kolejnych numerów.

Cel 5. Odwiedziny serwisu vogue.pl  
na poziome 150 tys. użytkowników 
w pierwszym miesiącu od launchu 
(14 lutego-13 marca 2018).

Wynik: Vogue.pl odwiedziło 
w pierwszym miesiącu 380 tys. użyt-
kowników. Docenili oni doświad-
czenie strony, a średni czas spędzony 
na stronie był o 50% dłuższy niż 
u konkurencji.

Podsumowanie
Luksusowe doświadczenie użytkow-
nika na pierwszym planie, uchwyce-
nie wrażenia piękna – analogicznie 
jak w papierowym „Vogue”, ale 
poprzez wysmakowaną szatę graficz-
ną i animacje oraz przyjętą strategię 
reklamową na stronie opartą o niein-
wazyjne, wysmakowane formaty 
natywne sprostały potrzebom użyt-
kowników i najbardziej wymagają-
cych reklamodawców.
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LINK4 Mama – kalkulatory 
ubezpieczeń rodzinnych

Klient: LINK4
Produkt: Kalkulatory ubezpieczeń rodzinnych
Zgłaszający: VMLY&R Poland
Zespół kreatywny: Katarzyna Kukułka, Adrianna Such,  
Piotr Hudycz, Łukasz Siewiorek, Łukasz Mastaj, Artem Romanenko, 
Maciej Szewczyk, Łukasz Kręgiel, Beata Litwin 

Kontekst rynkowy
Dzięki bliskiej współpracy na linii 
klient-agencja stworzyliśmy inno-
wacyjne narzędzie, które zmienia 
sposób konstruowania formularzy 
ubezpieczeniowych, odczarowując 
ich archaiczną formę i niezrozu-
miały język. Udowodniliśmy, że 
pomimo trudnego tematu, jakim 
są ubezpieczenia – zarówno język, 
design, jak i animacje mogą stwo-
rzyć nowoczesną, dopasowaną do 
doświadczeń i oczekiwań użyt-
kowników komunikację, w której 
rodzic znajduje się w sercu procesu, 
co potwierdzają przeprowadzone 
badania.  

Wyzwania i cele
Zadaniem było zaprojektowanie 
nowych kalkulatorów/formularzy za-
warcia polisy, które umożliwią prostsze 
zapoznanie się z ofertą i jej finalizację. 
Oferta była wyjątkowa, bo powiązana 
z wprowadzanymi na rynek 2 nowy-
mi produktami ubezpieczeniowymi: 
ubezpieczenie dla matek oraz dla ich 
dzieci (0-16). 

Tak specyficzna grupa wymagała 
nowego podejścia zarówno do komuni-
kacji, jak i do scenariuszy użycia kalku-
latora, jego roli i konkretnych potrzeb 
grupy docelowej.

Wyzwaniem było również samo 
postrzeganie kategorii. Język ubezpie-

czeniowy jest trudny i niezrozumiały, 
a wygląd formularzy ubezpieczeń to 
często długa, nudna lista pól do uzupeł-
nienia. Kupno ubezpieczenia oznacza 
najczęściej wymagający i niejasny 
proces, który dodatkowo odstrasza.

Strategia
Przygotowując kalkulator, rozpoczę-
liśmy od dogłębnej analizy nie tylko 
potrzeb mam w kontekście samego 
produktu, ale również okazji użycia 
narzędzia. Było to powiązane z samą 
specyfiką codziennego życia matki  
– tego, jak wyglądają jej potrzeby oraz
kiedy i gdzie szuka rozwiązań.

UX
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Wiedzieliśmy, że Internet to ulubione 
medium mam, jednak to nie było dla 
nas wystarczające. Dalsze badania 
i analiza pokazały nam 2 dużo istotniej-
sze obserwacje:
1)  mamy są online najczęściej za pomo-

cą smartfona,
2)  mamy często wykorzystują Internet 

do poszukiwania informacji o plano-
wanych zakupach – niekoniecznie do 
samych zakupów.
Powyższe i pozostałe analizy złożyły 

się na insight: korzystanie z telefonu 
podczas opieki nad dzieckiem (karmie-
nie, plac zabaw, spacer) jest stosunkowo 
„powierzchowne”. Wtedy zbieramy 
informacje, ale nie podejmujemy 
istotnych decyzji finansowych oraz 
nie finalizujemy zakupu. Szczególnie 
z tego względu kalkulator musiał zostać 
zaprojektowany tak, by uzupełnianie 
formularza było szybkie i bezproble-
mowe.

Stwierdziliśmy, że kalkulator powi-
nien być intuicyjny, nieskomplikowany, 
a język zrozumiały dla rodzica. Najwyż-
sza pora odczarować język ubezpiecze-
niowy i sprawić, by był bezproblemowy 
dla użytkownika bez względu na 
tematykę.

Ścisła współpraca na linii klient-
-agencja rozpoczęła się już na etapie 
tworzenia produktu i zaowocowała 
skupieniem uwagi na pozytywnym 
doświadczeniu użytkowników.

Kreacja
1.  JEZYK: Komunikacja ma na celu od-

czarowanie suchej, generycznej i nie-
przyjaznej rodzicom nomenklatury 
i żargonu ubezpieczeniowego. Zamiast 
sztywnego, często niezrozumiałego 
i chłodnego języka finansów – bezpo-
średnia, emocjonalna, prorodzinna, 
a momentami zabawna komunikacja. 
Język kalkulatorów stał się językiem 
korzyści, pełnym zrozumienia dla 
rodziców, ułatwiającym poruszanie się 
po kalkulatorach. Przykładem są już 
nazwy produktów takie jak np. Zdro-
wie urwisa. Element językowy, czyli 
wprowadzenie nowego w formula-
rzach ubezpieczeniowych, a jednocze-
śnie bliskiego mamom słownictwa, 
stało się dla nas (obok użyteczności 
i wygody samego narzędzia) głównym 
punktem prac. To właśnie język spo-

wodował, że kalkulatory ubezpieczeń 
stały się przyjemnym formularzem.

2.  DESIGN: Ciepłą komunikację języ-
kową ubieramy w dopasowany, mini-
malistyczny, czysty i przejrzysty design, 
który wciąż wpisuje się w identyfika-
cję wizualną marki, ale wprowadza 
również wartość dodaną. Prezentuje 
markę z nowej strony, skupiając się na 
jak najlepszej odpowiedzi na potrzeby 
rodziców zmęczonych nieangażują-
cym designem, widokami przeładowa-
nymi tekstami, morzem odnośników 
i gwiazdek, które często trudno jest 
przeczytać. Kalkulatory mają estetycz-
ne i przyjazne animacje, które budują 
pozytywne doświadczenie interakcji 
z marką, uatrakcyjniając i ułatwiając 
przechodzenie przez customer journey, 
a czasem nawet wywołując uśmiech 
na twarzy.

Innowacje
Kalkulatory LINK4 Mama są nowym 
podejściem do tworzenia produktu, w któ-
rym główną osią jest klient docelowy. 
Produkty zostały przygotowane we współ-
pracy agencji z klientem: w trakcie przy-
gotowywania konkretnych produktów 
ubezpieczeniowych problemy, z którymi 
stykają się klienci, były wyszukiwane i ana-
lizowane przez Brand Fibres na podstawie 
wypowiedzi w Internecie. 

Również sam kalkulator jest świeżym 
spojrzeniem na zakup produktów 
ubezpieczeniowych. Kalkulatory ubez-
pieczeń, do tej pory kojarzone ze sztyw-
nym, prawniczym słownictwem, dzięki 
LINK4 stają się jasnym, przejrzystym 
dla użytkownika narzędziem, które 
przedstawia ubezpieczenia i sam ich za-
kup w formie przyjaznej i zrozumiałej. 
To kalkulator, który nie traktuje dzieci 
jako pozycji w umowie – tutaj one są 
tym, co dla rodzica znane – urwisami, 
które potrzebują ochrony.

Rezultaty
W celu sprawdzenia działania kal-
kulatorów, przeprowadziliśmy testy 
użyteczności, które pozwoliły zwery-
fikować, czy narzędzie rzeczywiście 
jest przyjemne w użyciu, a cały proces 
zrozumiały. Testy pokazały, że zmiany 
w podejściu są dobrym krokiem. 10 
na 10 mam oceniło, że narzędzie jest 

łatwe w użyciu oraz że czują się pewnie, 
korzystając ze strony – co jest świetnym 
wynikiem, biorąc pod uwagę kategorię 
produktu. 

Podczas testów poprosiliśmy również 
mamy o zaznaczenie przymiotników, 
które kojarzą im się z kalkulatorem 
(użycie tzw. Product Reaction Cards, 
gdzie wykorzystuje się przymiotni-
ki – połowę o pozytywnym, a połowę 
o negatywnym wydźwięku, które za-
znaczane są na zasadzie skojarzeń, jakie 
wywołuje w respondentach testowane 
narzędzie). Respondentki zaznaczyły 
łącznie 11 z 23 określeń. Każde z nich 
miało wydźwięk pozytywny (m.in.: 
przejrzysty, prosty, zrozumiały, czytelny, 
godny zaufania). Negatywne określenia 
nie zostały wybrane ani razu, co po-
twierdza pozytywny odbiór korzystania 
z narzędzia. 

Kalkulator jest oceniany pozytyw-
nie – głównie pod kątem przyjazności 
użycia, czytelności i przejrzystości. Dla 
respondentek był bardzo miłą odmianą 
od dotychczasowo spotykanych kalkula-
torów ubezpieczeniowych. Prosty, ciepły 
i przyjazny język jest bardzo mocnym 
elementem narzędzia. Dla przykładu, 9 
na 10 mam bardzo pozytywnie określało 
wykorzystanie określenia „Urwis” w kon-
tekście ubezpieczanego dziecka. Treści 
były jasne i zrozumiałe. Niejednokrotnie 
podczas testów formularza na twarzach 
mam gościł uśmiech – i to jest dla nas 
najlepszym potwierdzeniem podjęcia 
dobrej decyzji podczas tworzenia  
tone of voice kalkulatorów LINK4 Mama.

Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy całkowicie nowy 
produkt ubezpieczeniowy oraz prze-
konstruowaliśmy proces sprzedaży 
online, dostosowując go do wyzwań 
stojących przed każdą mamą. Intuicyj-
ne kalkulatory finansowe i bardzo pro-
sty proces sprzedażowy maksymalnie 
skróciły czas potrzebny na wyliczenie 
składki i zawarcie polisy. Wprowadzili-
śmy emocjonalne, ciepłe nazewnictwo 
produktów, np. Zdrowie urwisa, a ser-
wis internetowy i kampania reklamowa 
zwróciły uwagę mam. 

Czas trwania kampanii 
Uruchomienie serwisu: 22.05.2018.
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Tytuł Best in Show w konkursie 
MIXX Awards 2018 otrzymała 
kampania, która uzyskała 
najwięcej punktów za nagrody 
zdobyte w kategoriach 
konkursowych. 



Best in Show
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#weekendING
Najlepsza kampania roku

Klient: ING Bank Śląski
Produkt: Przelewy na telefon
Zgłaszający: GONG

Tytuł Best in Show w konkursie Mixx Awards 2018 
otrzymała kampania, która uzyskała najwięcej punktów  
za nagrody zdobyte w kategoriach konkursowych.  

Dla młodych odbiorców ING był bankiem „na potem”. Aż do pewnego weekendu.  
Młodzi są podwójnie wymagający w stosunku do marek: cenią „skrojoną pod nich” korzyść w produkcie 

i oryginalność w komunikacji. A banki kochają mniej więcej tak, jak poniedziałki. Co więcej, żyją głównie 
weekendami, w przeciwieństwie do banków. Naszym wyzwaniem było więc nie tylko dotarcie z autentyczną 
komunikacją do osób w wieku 18-26  lat i przekonanie ich do korzystania z funkcjonalności, która działa tak 
jak oni – nawet w weekend, nawet w środku imprezy. 

Tak wprowadziliśmy #weekending – ideę, która opisuje weekend bez przeszkód – dzięki szybkim przele-
wom na numer telefonu. Sercem wielokanałowej kampanii internetowej był dwuminutowy film o Stefanie, 
któremu w tygodniu nic nie szło, za to wszystko wychodziło w weekend. Dlatego wszystko robił w sobotę 
i niedzielę. Nawet pracował, czuwając nad tym, by weekendowego trybu życia młodych nie zakłócił za-
mknięty oddział banku lub księgowanie przelewów w dni robocze. By każdy mógł mieć swój #weekending. 

Razem ze Stefanem złamaliśmy konwencję spotów finansowych, dopasowując scenariusz spotu i archi-
tekturę kampanii do świata młodych. W filmie zaszyliśmy takie elementy popkultury, które mogły zostać  
dostrzeżone i odkodowane tylko przez grupę 18-26 lat. Poza tym jako pierwsi w kategorii finansowej 
zrealizowaliśmy główne wideo kampanii w formacie dedykowanym konsumpcji na urządzeniach mobilnych 
i natywnych formatach social media (pracowaliśmy jednocześnie na 3 formatach: 1:1, 9:16 i 16:9).  Zgodnie 
z rytmem życia grupy docelowej i naszego bohatera zdecydowaną większość aktywności komunikacyjnych 
realizowaliśmy w weekendy. Młodzi otrzymali kombinację, którą najbardziej cenią: produkt stworzony dla 
nich i komunikację, która przebiła się przez ogrom rozpraszającego contentu. Jednocześnie pokazaliśmy, że 
nawet bank potrafi mówić językiem młodych, nie tracąc przy tym swojej wiarygodności. 

Od kiedy Stefan wyszedł ze swojej strefy komfortu, ING stał się dla młodych bankiem „na teraz”. 

Zespół agencji GONG 
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Nagrody za działania,  
które stanowią drogowskaz  
dla branży i podnoszą  
poprzeczkę w dziedzinie 
marketingu interaktywnego. 



Nagrody  
za dokonania
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Marketer roku – IKEA Polska 

Agencja roku – GONG

Dom mediowy roku – Havas Media 

Człowiek roku – Joanna Pawlak

Nagroda specjalna IAB Polska  
za całokształt dokonań – Grzegorz Krzemień 



Agencja roku

GONG

Dom mediowy roku

Havas Media

Marketer roku 

IKEA Polska
sposobów komunikacji z konsu-
mentem i nowym rozwiązaniom 
dla kategorii, m.in. kontentowym 
prowadzonym na szeroką skalę oraz 
zaawansowanym strategiom danowym. 
Nieustanna poprawa efektywności pro-
wadzonych działań potwierdzana jest 
co roku w konkursach branżowych.

IKEA w Polsce jako wieloletni  
lider rynku wyposażenia wnętrz  
zmaga się z wyzwaniem budowania  
swojej kategorii. Od lat udowadnia,  
że potrafi temu zadaniu sprostać. 
Przede wszystkim dzięki inspirującej 
platformie komunikacyjnej, doskonałe-
mu wykorzystaniu nowoczesnych  

Mimo pozyskania inwestorów, 
międzynarodowych partnerów, 
kilkunastu lat obecności na rynku, 
GONG pozostaje agencją, na której 
czele nadal stoją ci sami ludzie, któ-
rzy zakładali ją w 2001 roku. Tacy, 
którzy czerpią satysfakcję z pracy 
nad ciekawymi i kreatywnymi 
projektami, wierząc w siłę utalento-
wanego zespołu.

PKO BP, nc+, Perfetti van Melle, 
Lidl, Sirova, Hyundai, Kia, BGŻ 
BNP Paribas czy Red Bull.

Dom mediowy Havas Media został 
nagrodzony tytułem „Sukces Roku 
2017” w raporcie „Panorama Reklamy” 
magazynu „Press”, a także otrzymał 
wyróżnienie Strategiczny Partner 
(2017) oraz Wysoka Skuteczność 
(2018) w dorocznym raporcie specjal-
nym „Agencje Reklamowe i Domy 
Mediowe” miesięcznika  
„Media i Marketing Polska”.

Agencja GONG przykłada ogromną 
wagę do pracy z klientami, dla któ-
rych innowacja w zakresie produktu 
i komunikacji jest kluczowym czyn-
nikiem rozwoju. Ostatni rok GONG 
rozpoczął od zwycięstw w dużych 
przetargach. W gronie ich klientów 
są m.in.: Tyskie, L’Oreal, Virgin 
Mobile, Tymbark, ING, Huawei czy 
Netflix.

Agencja komunikacji medio-
wej Havas Media konsekwent-
nie wzmacnia swoją pozycję na 
polskim rynku. Według raportu 
RECMA z lipca 2018 r. agencja 
ma najwyższą dynamikę wzro-
stu na poziomie +22% w 2017 r. 
w porównaniu z 2016 r. (Activity 
Growth) oraz 5. miejsce w ran-
kingu „Qualitative Evaluation”. 
Do grona klientów agencji należą 
m.in.: Black Red White, Zdrovit, 
Hasco-Lek, Tarczyński, Douglas, 
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Człowiek roku

Joanna Pawlak

Nagroda specjalna IAB Polska  
za całokształt dokonań

Grzegorz Krzemień
W 2018 prowadzona przez niego agen-

cja po raz drugi z rzędu i trzeci w ciągu 
ostatnich 5 lat zdobyła tytuł Agencji 
Interaktywnej Roku przyznawany przez 
„Media i Marketing Polska”. To pierwszy 
taki przypadek w historii tego konkursu.

Kierowana przez Grzegorza 
agencja, w której pomysły na rozwój 
i zarządzanie powstają w jego głowie, 
w ciągu ostatnich 2 lat zdobyła 
również kilkadziesiąt innych nagród, 
wyróżnień i nominacji. 

Grzegorz Krzemień w trakcie swojej 
całej kariery pokazuje, że łącząc 
odwagę z cierpliwością, można zbudo-
wać niezależną, polską agencję, która 
dziś skutecznie walczy o najważniejsze 
digitalowe budżety.

Grzegorz Krzemień jest prezesem 
agencji GoldenSubmarine. Od lat po-
pularyzuje wiedzę z zakresu e-marke-
tingu – wykłada, publikuje, jest prze-

wodniczącym Branżowej 
Rady ds. Kompetencji 
programu DIMAQ, 

w którego rozwój 
zaangażowany jest 
od początku. 
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Joanna Pawlak od marca 2018 roku 
jest prezesem spółki Wirtualna Polska 
Media S.A. Przez lata jej profesjonalizm 
i konsekwencja w działaniach pozwalały 
osiągać wspaniałe wyniki w zarządzanych 
przez nią obszarach – przede wszystkim 
w sprzedaży i marketingu. Awans ten 
stanowił zatem w pełni zasłużone uwień-
czenie ciężkiej pracy. 

Ostatni rok to pasmo sukcesów: 
czwarta z rzędu nagroda dla Biu-
ra Reklamy w rankingu magazynu 
„Media i Marketing Polska” oraz 
pozycja najczęściej cytowanego portalu 
w pierwszej połowie 2018 roku. Rozwi-
jana przez firmę telewizja była również 
najszybciej rosnącą stacją i liderem 
wśród naziemnych kanałów nadających 
w ramach MUX8.
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