
Oferta produktowa
Performance

Szczegółowa specyfikacja: https://reklama.wp.pl/oferta

https://reklama.wp.pl/oferta


Produkty i formaty performance

ŚWIADOMOŚĆ I ZASIĘG
SG WP Volume, Display, Reklama

tekstowo-graficzna i natywna

INSPIRACJA
CDC, Display Premium, Display Video Ad,
Mobile, Gazetki, Rectangle Aktywizujący

PRAGNIENIE
WP Okazje, Display Dynamiczny,

Display Background

ZAKUP
Mailing, WP Okazje,

Native Link, Leadownik,
Sales Booster



| Korzyści:

• Realizacja celu wizerunkowego w modelu 
efektywnościowym

• Szeroki wachlarz formatów na całej siatce reklamowej SG WP

• Budowa góry lejka konwersji: duże wolumeny klików.
Średnio 10 tys. / miesiąc

| Założenia:

• Pakietowy produkt display, emitowany na SG WP

• Wykorzystywane formaty:

o Floating Halfpage (300x600)

o Content Box (970x300, 750x200)

o Midbox (940x200)

o Belka Reklamowa (300x60)

o WP Box (300x250)

o Boks natywny (350x216 + osobno tekst do 50 znaków)Ś
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Kreacje natywne (Native Ad, Related Content)

Nazwa samochodu

| Korzyści:

• Reklama natywna jest o 20-60% bardziej 
angażująca niż standardowy display (FB & IHS 
Inc.)

• CTR o 20% wyższy w reklamach Native Ads (WP)

• Alternatywa dla AdWords

• CR nawet o 35% wyższy!

• Mechanizm optymalizacji reklam pod kątem 
CTR

• Rozszerzenie w znaczący sposób emisji, bez 
zmniejszania CTRów dotychczasowej kampanii, 
dobudowywanie zasięgu poza ekosystemem WPM

| Założenia:

• Emisja na wszystkich serwisach WPM i zew. 
wydawców (multiscreen) 

• Minimalne wymagania: grafika i tekst reklamowy

• Formaty optymalizowane i dopasowywane 
automatycznie do układu, kolorystyki i wyglądu 
serwisu
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Display statyczny

| Korzyści:

• Ogromny zasięga (również poza WPH): 
98% polskiego Internetu

• Emisja na segmenty, profile, persony

• Mnogość dostępnych formatów i 
rozwiązań technologicznych

• Widzialne = skuteczne reklamy

| Założenia:
• Mix formatów płaskich desktop i mobile 

emitowanych na serwisach WPH oraz 
serwisach zewnętrznych

• Możliwe wykorzystanie gotowych 
formatów standardowych, które klient 
emituje u innych wydawcówŚ
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Content Driven Commerce (CDC)

| Korzyści:

• Pozyskanie użytkowników o konkretnej 
potrzebie zakupowej

• Wiarygodne i inspirujące treści pełniące 
funkcję doradczą w procesie zakupowym

• Dotarcie do zaangażowanych użytkowników: 
rozliczenie za przeklik na stronę produktową 
w sklepie partnera

• 100% intencjonalny ruch

• Wzrost zakupów o 58%

| Założenia:

• Format natywny zawierający moduły 
zakupowe dopasowane do tematyki artykułu

• Moduły e-commerce bazują na feedzie
dostarczonym przez klienta
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Natywna mobilna WP Karuzela
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| Korzyści:

• Natywny charakter formatu

• Dobra ekspozycja produktu

• CTR 0,4-0,7%

| Wycena promocyjna:

• WP Karuzela standard +15% dopłaty do ceny 
Rectangle

• WP Karuzela XL +30% dopłaty do ceny Rectangle

| Założenia:

• Emisja Karuzeli standard u w modelu vCPM / Flat Fee
na serwisach mobilnych WPM w slocie Rectanglowym

• Emisja Karuzeli XL w modelu vCPM / Flat Fee na 
serwisach WPM w slocie Halfpage'a*



| Korzyści:
• Natywny charakter formatu
• Dobra ekspozycja produktu
• Możliwość pokazania większej ilości 

produktów przy wykorzystaniu popularnej 
funkcji przewiń

• CTR 0,4-0,7%

| Założenia:
• Format składający się z 4-8 kart produktów 

(grafika+tekst+CTA), przewijanych po 
przesunięciu palcem

• Emisja na serwisach mobilnych WPM w miejscu 
Halfpage'a lub Rectangle'a*

Karuzela Mobilna

* Karuzela Standard – emitowana na placemencie Rectangle, Karuzela XL – emitowana na placemencie Halfpage

WP Karuzela Standard WP Karuzela XL 
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| Korzyści:

• Wyższa efektywność kampanii: CTR 
nawet o 86% wyższy vs zwykły
rectangle

• Lepsza, bardziej widoczna ekspozycja
kreacji reklamowej

| Założenia:

• Format 600x500 automatycznie
skalowany do szerokości ekranu

• Emisja na wszystkich Serwisach WPM
w miejscu Rectangla

Mobilny Rectangle skalowany

CTR 
+12%

CTR 
+36%
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| Korzyści:

• Ekspozycja w dedykowanym module e-
commerce

• Brak potrzeby przygotowywania kreacji –
wystarczy url do gazetki na stronie klienta

• Możliwość pokazania wielu produktów

• Użytkownik z większą intencją 
zakupową

| Założenia:

• Emisja na SG WP i SG o2 w module WP 
Okazje (desktop)

• Możliwość rozszerzenia oferty o branding
modułu WP Okazje na SG WP i / lub SG o2

Gazetki w module WP Okazje
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Display statyczny

| Korzyści:

• Ogromny zasięg (również poza WPH): 98% 
polskiego Internetu

• Emisja na segmenty, profile, persony

• Mnogość dostępnych formatów i 
rozwiązań technologicznych

• Widzialne = skuteczne reklamy

| Założenia:
• Mix formatów płaskich desktop i mobile 

emitowanych na serwisach WPH oraz 
serwisach zewnętrznych

• Możliwe wykorzystanie gotowych 
formatów standardowych, które klient 
emituje u innych wydawców
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ODPOWIEDŹ

Rectangle aktywizujący
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| Korzyści:
• CTR nawet 2x wyższy w stosunku do 

standardowego Rectangle
• Dynamiczne skalowanie kreacji do urządzenia 

mobilnego użytkownika
• Możliwość emisji na wybrane segmenty 

użytkowników
• Bez konieczności wdrażania kodów WP Pixel WPH
• Szablon przygotowywany po stronie WPM
• Minimalne wymagania

| Założenia:

• Kreacje display wzbogacone o dodatkowy 
przekaz, dynamicznie modyfikowany w 
zależności do KPI

• Dedykowany dla mobile i emisję 
performance



WP Okazje

| Korzyści:

• Połączenie elementów 
retargetingu oraz elementów 
inspiracyjnych

• Częsty kontakt użytkownika z 
promowaną marką

• Użytkownicy o konkretnej potrzebie 
zakupowej

• Ponad 500 tysięcy 
konsumentów dokonujących 
zakupów w każdym miesiącu, w tym 
ponad 30% użytkowników 
dokonujących transakcji regularnie

| Założenia:

• Emisja na wybranych serwisach 
WPM oraz w Poczcie o2 i WP

• Informacje o specjalnych ofertach, 
zniżkach na produkty, które oglądał 
użytkownik, gazetki produktów

• Możliwość rozszerzenia oferty o 
branding modułu WP Okazje na SG 
WP i / lub SG o2
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Display dynamiczny

| Korzyści:

• Idealne dla klientów e-commerce

• Zasięg również poza GWP czyli 98% polskiego 
Internetu

• Emisja na segmenty, profile, persony

• Pełne wsparcie w sprawie wyboru promowanych 
produktów

• Bez zaangażowania zasobów IT po stronie Klienta

| Założenia:

• Autorski system do budowania kreacji 
dynamicznych na bazie przesłanego feed’a
produktowego od partnera

• Produkty dobierane na podstawie historii działań 
użytkownika (Remarketing) lub popularności 
produktów wśród innych użytkowników 
(Prospecting)

• Wszystkie kreacje dynamiczne display 
i mailingu przygotowywane po stronie WPM
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Display Background / 
Display dynamiczny z tłem

| Korzyści:

• Możliwość realizacji wielu KPI klienta
w ramach jednej kreacji oraz 
wykorzystania dodatkowej przestrzeni 
na komunikat wizerunkowy

• Idealny dla kampanii produktowych, dla 
których poza samymi produktami ważny 
jest przekaz promocyjny, dla klientów ze 
stroną bez kodów WP Pixel

| Założenia:

• Kreacje display wzbogacone o 
konfigurowalne moduły zawarte na 
samej kreacji

• W zależności od wybranego szablonu, 
na kreacji może znaleźć się od 1 do 4 
kafelków przedstawiających produkty 
lub ofertę

• Wymagania: grafika oraz feed
klienta (min. 3 produkty)
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Display Background – przykłady
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Mailing standardowy

I Korzyści:

• Ponad 9,4 mln* aktywnych kont / miesiąc

• Najlepsze narzędzie domykania 
sprzedaży

• O 35% więcej zamkniętych sprzedaży

| Założenia:

• Format dostarczany w momencie 
zalogowania użytkownika na pocztę WP 
lub o2

• Kierowany na konkretną grupę odbiorców 
/ na przygotowane wcześniej segmenty

• Retargeting

Źródło: dane wewnętrzne WPM.
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Mailing dynamiczny

| Korzyści:

• Najbardziej konwersyjny produkt 
reklamowy

• Ponad 9,4 mln* aktywnych kont

• Minimalne wymagania do 
przygotowania mailingu
(feed, logo, px)

| Założenia:

• Wysyłka mailingu do bazy 
użytkowników Poczty WP i o2

• Emisja z feeda klienta i na podstawie 
historii użytkownika (retargeting + 
prospecting)

• Możliwość umieszczenia 
dodatkowego Bannera 750 x 200 do 
kreacji mailingowej

Źródło: dane wewnętrzne WPM
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Dynamiczny Native Link

| Korzyści:

• Ponad 9,4 mln* aktywnych kont / 
miesiąc

• Natywny placement premium
emitowany w Poczcie WP oraz o2, 
pojawiający się jako odnośnik na 
szczycie listy wiadomości użytkownika

• Wysoka skuteczność: CTR nawet 6,6%

| Założenia:

• Emisja multiscreen

• Po kliknięciu w link, użytkownik jest 
przenoszony na stronę z jednym z 
formatów: Wideo, Display, Karuzela

• Możliwe umieszczenie statycznej 
planszy z komunikacją klienta, rotującą 
z produktami z feeda produktowego

Źródło: dane wewnętrzne WPM.
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WP Sales Booster

| WP Sales Booster, które odpowiada za realizację 
skutecznych kampanii sprzedażowych bazujących 
na dynamicznych kreacjach i algorytmach uczących 
się. Pozwala ono na efektywną emisję kampanii 
display na powierzchniach reklamowych WP Media 
oraz współpracujących wydawców zewnętrznych.

| Podstawą działania WP Sales Booster m.in. jest 
umiejętność dynamicznego doboru: grupy 
docelowej, stawki zakupu powierzchni oraz 
prezentacji odpowiednich produktów. To narzędzie 
umożliwia wprowadzenie nowego standardu 
działań performance'owych opartych o ROAS/COS 
czyli gwarantowany udział kosztu mediowego w 
wartości sprzedaży. Rozwiązanie idealne dla 
sklepów e-commerce i marketplaców z szerokim 
portfolio produktów.

Źródło: dane wewnętrzne WPM.
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WP Sales Booster

| Korzyści:
• Lepsze dopasowanie przekazu dzięki 

mechanizmowi rekomendacji 
produktów

• Średni CR 1,5 %
• Dotarcie do użytkownika na różnych 

serwisach i portalach
• Wyższa efektywność kampanii, bez 

konieczności opłat prowizyjnych 
pośrednikom

| Założenia:

• Narzędzie, dzięki któremu docieramy z 
retargetingiem wykorzystując autorskie 
szablony reklam display oparte na 
feedach produktowych klientów

• Format modułowy: ekspozycja wielu 
produktów na jednym widoku

• Emisja na powierzchni display WPM 
• oraz powierzchniach zewnętrznych

CTR 
0,11%

CTR 
1,26%

Standardowa emisja
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Jak działa WP Sales Booster w porównaniu 
ze standardowym displayem?
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Analiza wiedzy
o użytkowniku

Przeliczenie jego 
scoringu

zakupowego

Predykcja konwersji
użytkownika

0,84%

1,30%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

Display WP Perfo Booster

KonwersjaŹródło: dane wewnętrzne WPM.



Autorskie szablony dynamiczne
z wykorzystaniem rekomendatora

CTR 
0,11%

CTR 
1,26%

Standardowa emisja

CTR 
0,83%



Leadownik
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| Korzyści:

• Skuteczne rozwiązanie uzupełniające kampanię 
mailingową

• Możliwość uzupełnienia danych bezpośrednio na 
kreacji dostarcza klientom zaangażowanych 
i zainteresowanych ofertą użytkowników, a 
użytkownikom skraca ścieżkę kontaktu z klientem

• Bezpieczeństwo zbieranych danych i polityka 
prywatności:
Wirtualna Polska nie zbiera danych z wypełnionego 
formularza, a jedynie przekazuje je do LP lub 
bezpośrednio do bazy klienta

| Założenia

• Grafika oraz w zależności od wybranej wersji 
formatu, udostępnienie API lub dedykowany 
formularz na LP

• Użytkownik może uzupełnić swoje dane. Po kliknięciu 
w CTA dane mogą zostać zapisane bezpośrednio do 
bazy klienta lub wstępnie uzupełnić formularz na LP



Leadownik: API versus LP
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2,5-krotny 
wzrost 
konwersji
Dzięki emisji formatu 
z formularzem uzyskaliśmy 
2,5 krotny wzrost konwersji 
versus emisja na kreacji 
z LP

Kreacja z formularzem API: 

28 mln odsłon

133 konwersje bezpośrednio 
na kreacji

Kreacja z formularzem LP: 

27 mln odsłon

50 konwersji na 
dedykowanym LP
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Mailing z Porzuconym Koszykiem
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| Korzyść:

• Produkt dedykowany odzyskiwaniu 
porzuconych koszyków, których prezentacja 
następuje już z poziomu listingu wiadomości

• Kliknięcie w produkt otwiera wiadomość w 
takim sam sposób jak kliknięcie np. w temat

• Idealny dla każdego ecommercu, który 
wdrożył kody WP Pixel i chce odzyskiwać 
porzucone koszyki

| Założenia:

• Produkt dostępny wyłącznie w opcji 
targetowania na porzucony koszyk. Pełny feed 
produktowy, kody WPH (pełne okodowanie)

• Dostępne formaty: Mailing cross-device
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Wpięte kody na całej 

ścieżce transakcji

SUKCES KAMPANII to partnerska 
współpraca na linii Wydawca-Klient

Stosowanie się do 

rekomendacji 

Performance

Pełne raporty niezbędne 

do szczegółowej 

optymalizacji

Swobodna 

optymalizacja 

pomiędzy produktami 




