
ż się! 

Kompaktowy portal 
horyzontalny



Prawdziwe 

emocjonalne historie

Patrzenie politykom 

na ręce

Porady dotyczące

życia codziennego

Sekcja "Jak żyć" –

mówimy nie tylko jak 

żyć, ale również za ile?

Sportowe sukcesy

Polaków

Rozrywka – quizy / 

psychotesty / sondy

to medium blisko ludzi

Życie gwiazd



Strona Główna o2 jest marketingowo warta uwagi

SG o2 to piąta największa

SG w polskim internecie

2,4 mln realnych

użytkowników miesięcznie

Alternatywa dla SG WP pod 

wielkoformatową dniówkę

Wysokie CTRy górnych

formatów reklamowych

(0,25% desktop, 

0,38% mobile)



robi zasięg wśród Twoich odbiorców

Źródło: Mediapanel, listopad 2021 r. Dane wewnętrzne, listopad 2021 r.

2,4 mln

559 mln 86%

Realnych 

użytkowników 

miesięcznie

(bez poczty)

Odsłon 

miesięcznie

Realnych 

użytkowników 

co miesiąc odwiedza 

pocztę na o2

Realnych 

użytkowników

co miesiąc odwiedza 

Stronę Główną o2

Użytkowników trafia 

na serwis spoza strony 

głównej WP

12,4 mln 3,6 mln

Realnych 

użytkowników 

dziennie

2,4 mln

441 tys. Fanów na Facebooku



41%* dochód 

powyżej 3 tys. zł

54% kobiet

71% wiek 35-55 lat

60% miejscowości 

do 50 tys. mieszkańców

46% wykształcenie 

powyżej średniego
27% średnie 

wykształcenie

Kim jest użytkownik

*spośród osób, które udzieliły odpowiedzi

Źródło: Mediapanel, listopad, 2021



Najlepsze dopasowanie w grupach 35+

Źródło: Mediapanel, październik, 2021 r. (o2 bez poczty). Affinity Index 

0

20

40

60

80

100

120

140

07-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Kobiety Mężczyźni



Co wyróżnia użytkownika odwiedzającego serwis o2?

• Sprzęt komputerowy, 

oprogramowanie, gry 

komputerowe (33%)

• Usługi finansowe, 

giełda (26%)

• Telefony 

komórkowe/sieci 

GSM/akcesoria

(39%)

Źródło: Target Group Index, Kantar Polska, internauci 15-75, lipiec 2020 : czerwiec 2021. Wskazane wyniki są wyższe / istotniejsze niż w przypadku przeciętnego polskiego internauty.

• Gry komputerowe 

(8%)

• Zabawki, ubranka 

i akcesoria dla dzieci 

(wózki, foteliki) (14%)

• Telefony 

komórkowe/akcesoria 

(12%)

• Wyposażenie domu 

(24%)

• Informacje podawane 

w reklamach 

internetowych (23%)

• Przegląda treść blogów 

i for internetowych 

(35%)

• Odwiedza serwisy 

branżowe/hobbystyczne 

(29%)

• Zakup 

samochodu (10%)

• Narodziny dziecka 

(5%)

• Remont mieszkania / 

domu (24%)

Plany na kolejne 12 
miesięcy

Źródło informacji 
na temat produktów 

/usług

Zakupy w ostatnim 
miesiącuPoszukiwane informacje

• Korzysta 

z porównywarek cen 

częściej niż raz 

w tygodniu (26%)

• Kupuje (25%) oraz 

sprzedaje na aukcjach 

internetowych (18%)

• Kupuje przez serwisy 

zakupów grupowych 

(14%)

• Na zakupy online 

wydaje średnio 

między 100-300 zł 

(30%)

Ceny są dla nich ważne



Co wyróżnia użytkownika odwiedzającego portal o2?

Źródło: Target Group Index, Kantar Polska, internauci 15-75, lipiec 2020 : czerwiec 2021. Wskazane wyniki są wyższe / istotniejsze niż w przypadku przeciętnego polskiego internauty.

3-4 osoby w gospodarstwie 

domowym 46%

Remontował(a) dom / mieszkanie 

w ciągu ostatnich 12 mc 27%

Kupuje w Internecie 

2-3 razy w miesiącu 31%

Klasa społeczna: pracownik 

umysłowy 32%

Posiada dzieci do 6 lat 20%

Skończył(a) spłacać kredyt 

hipoteczny w ostatnich 12 mc 2%



Grupa docelowa liczy 10 mln Polaków

Kim są i jak się definiują

TRADYCJA: ASPIRACJA:

Źródło: Kantar Polska, badanie TGI, Grupa wiek 16:45, małe miejscowości do 50 tys. mieszkańców

To rodzina z dziećmi 16-45, 

z małych miejscowości

„W niedzielę zazwyczaj jemy 

rodzinny obiad" (6,6 mln osób)

„Robiąc zakupy szukam 

najniższych cen" (6,1 mln)

„Rodzina jest dla mnie 

najważniejsza" (8,1 mln)

„Kiedy poszukuję informacji, najpierw 

zaglądam do internetu" (6 mln)

"Dzieci powinny mieć możliwość 

wypowiadania swoich myśli" (8,1 mln)

"Jeśli coś ci się nie uda za pierwszym

razem, musisz próbować dalej" (7,2 mln)

„Lubię próbować nowych

rzeczy" (7,2 mln)

Co mówi o nich TGI?

Click to add text



dlaczego warto?

Od lat na rynku – miliony

przywiązanych, powracających userów

Popularna poczta – 2,4 mln

realnych użytkowników miesięcznie

Medium blisko ludzi – poruszamy tematy, 

które intersują Polaków na co dzień

Ponad 68% użytkowników przychodzi

na o2 spoza Strony Głównej WP

Dynamiczny 58% wzrost rok do roku

Cykl treści konsumenckich

Rozrywkowy charakter

(quizy / psychotesty / sondy)

Duże formaty reklamowe

z dobrym CTRem

Dotarcie w grupie 25-44

Aż 3,6 mln realnych użytkowników

każdego dnia odwiedza o2



Działania zasięgowe 
dla Twoich 
produktów



Panel Premium cross-device (SG+ROS)

Korzyści:

• Duży format wizerunkowy 
w viewporcie górnej części strony

• Efektywne budowanie 
świadomości marki

• Viewability formatu powyżej 50%

• CTR: 0,12%

• UU: 3,8 mln, PV: 11,4 mln / 
dzień*

Założenia:

• Format typu expand

*Dane wewnętrzne. Statystyki dzienne za okres 06.11.2021 – 06.12.2021. 



Dniówka Screening na serwisie o2 (SG+ROS)

*Screening / Banner Skalowalny na 1 odsłonie, na dwóch kolejnych odsłonach DDB lub Wideboard / Banner Skalowalny

**Screening na mobile dostępny z tłem tylko na SG o2, na widokach artykułowych emisja bannera skalowalnego 600x200

Korzyści:

• Doskonała ekspozycja marki

• CTR 0,22-0,4%

• Viewability powyżej 76%

• 3,8 mln UU i 6,9 mln PV 
(-25% adblock)

• Emisja na trzech pierwszych 
odsłonach*

• Możliwe multimedia w kreacji



Dniówka Gigaboard na serwisie o2 (SG+ROS)

*Gigaboard/ Banner Skalowalny XL na 1 odsłonie, na dwóch kolejnych odsłonach DDB lub Wideboard / Banner Skalowalny

Korzyści:

• Doskonała ekspozycja marki

• Skuteczne budowanie 
świadomości marki i produktu

• CTR: 0,36%

• Wysokie viewability powyżej 
75%

• 3,8 mln UU i 6,9 mln PV
(-25% adblock)

• Emisja na trzech pierwszych 
odsłonach*



Retail Ad o2 (SG + ROS) cross-device

Korzyści:

• Format łączy w sobie elementy 

wizerunkowe oraz performance

• Możliwość wyboru scenariusza 

rotowania produktów

• Rozpoczyna lejek sprzedażowy

• Rozwiązanie sprawdzi się 

w przypadku promocji premier, 

nowości, specjalnych kolekcji

• Idealny format m.in. dla branży 

odzieżowej i kosmetycznej

• Viewability powyżej 75%

• 3,8 mln UU i 6,9 mln PV (-25% adblock)

Założenia:

• Emisja na serwisie o2 (SG + ROS) 

na trzech pierwszych odsłonach

• Format bazuje na feedzie

produktowym klienta



Korzyści:

• Dobra ekspozycja formatu 

w streamie wiadomości na SG o2

• Viewability: 65%*

• CTR: 0,08%

• 246 tys. UU i 786 tys. PV 

(-20 % adblock)

o2 Box (SG) desktop

* dla emisji lazy loading



Korzyści:

• Nowość w serwisie o2 – efekt 
świeżości

• Doskonała ekspozycja marki

• Viewability: 72%*

• CTR: 0,4%

• 428 tys. UU 
i 1,28 mln PV (-20% adblock)

* dla emisji lazy loading

Midbox na SG o2 cross-device

MIDBOX



Content box w sekcji – SG o2 cross-device

- nowość

* dla emisji lazy loading

Korzyści:

• Emisja na SG o2 w cross – device

• Doskonała ekspozycja marki

• Viewability: 66%*

• CTR: 0,88*

• 428 tys. UU i 1,28 mln PV
(-20% adblock)



Korzyści:

• Większa przestrzeń dla komunikatu

• 100% atencji użytkownika

• CTR 0,48%

• Viewability 66%

• 2,9 mln UU i 5,1 mln PV (-10 % adblock) /
1 dniówka

Mobilny Halfpage 1. dniówka i pakiet odsłon 

widzialnych o2 (SG+ROS)



Interactive Stories

Korzyści:

• Wykorzystanie storytellingu

• Przyciągnięcie uwagi 

i zaangażowanie użytkownika

• Rozwiązanie spójne z formatami FB / IG

Założenia:

• Format dopasowany do urządzeń mobilnych

• Mix kreacji statycznych i wideo na jednej 

odsłonie

• Skalowana kreacja z angażującymi 

nakładkami graficznymi / przyciskami CTA

• Rekomendowane 2-6 plansz

Test - branża Fashion

Case z przeprowadzonej 

kampanii

Parametry
Plansza 

#1

Plansza 

#2

Plansza 

#3

Odsłony 409 tys. 337 tys. 319 tys.

% odsłon 

następujących 

plansz

100% 82% 78%

Viewability

(%)
78% 92% 93%

Kliki 1362

CTR 0,33%

https://www.o2.pl/?wfName=Test%20cappingu%20duplicate%20duplicate&creName=Interactive%20Stories%20-%20Fashion%20o2&tcidma=%5B%7B%22slot%22%3A%22003%22%2C%22id%22%3A%227723%2F0%2Fiaq%2FInteractive_Stories%2Ff69ffbb7-0b65-4021-9d50-2914e752abf4%22%7D%5D&testPos=3


Natywna Mobilna Karuzela dniówka na o2 (SG+ROS)

Korzyści:

• Format wkomponowany w otoczenie

• Dobra ekspozycja produktu

• CTR 0,4-0,7%

• 2,9 mln UU i 5,1 mln PV (-10 % adblock) 
(1 dniówka)

• Emisja ze slotu 03

Karuzela Standard Karuzela XL 

v



Mobile Rich Media: Scroll Reveal

* Emisja na mobilnych stronach serwisu o2.pl, ze slotu x03

Korzyści:

• Kreacja emitowana pod warstwą strony 

• Użytkownik przewijając treść odkrywa kreację, 

która całkowicie wypełnia ekran jego urządzenia 

mobilnego

• Możliwość emisji wideo



Korzyści:

• Format wyświetla się na rozwijanej 
warstwie po kliknięciu w ikonę 
poczty. Występuje tylko na górze 
strony

• Doskonała ekspozycja marki

• CTR: 0,06-0,14%

• Viewability: 74%

• 350 tys. UU i 890 tys. PV tydzień 
(-25% adblock)

Top Banner o2 (SG+ROS) desktop



Takeover SG o2 cross-device

Korzyści:

• Kampania obejmuje przejęcie SG o2 (wszystkich slotów) 
na wyłączność przez jednego Klienta.

• Kampania trwa 1 dzień.

• Formaty emitowane są zarówno w desktop, jak i w mobile.

• Część kampanii stanowi content (1 artykuł natywny), dzięki 
któremu marka Klienta będzie obecna również w przestrzeni 
przeznaczonej na zajawki artykułów.

• Czas promocji artykułu na SG o2: 1 dzień.

• Czas promocji artykułu: 7 dni.

• W ramach kampanii dostępny jest Kokpit o2 Okazje –
dla Klientów z feedem produktowym

• Termin przejęcia SG o2 ustalany indywidualnie 
i z dużym wyprzedzeniem.

Źródło: Dane wewnętrzne WPM – grudzień 2021. Estymacja dotyczy obecności formatów na SG O2.



Działania 
niestandardowe
dla Twojej marki



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%

Przykład realizacji: Test

Założenia:

• Format natywny zawierający moduły zakupowe 

dopasowane do tematyki artykułu

• Moduły e-commerce bazują na feedzie

dostarczonym przez klienta

Wycena:

• Indywidualna

https://kobieta.wp.pl/peelingi-do-twarzy-i-do-ciala-jak-dzialaja-i-dlaczego-warto-stosowac-je-regularnie-6688399234366112a


Artykuł Ilustrowany

Korzyści:

• To treść natywna z trzema autorskimi ilustracjami

• Jak to robimy? Do potrzeb klienta dobieramy temat, 

który przykuje uwagę czytelników. Tworzymy 

pogłębiony artykuł oraz 3 autorskie ilustracje 

w wybranym stylu, który jest powiązany z tekstem, 

marką lub produktem

• Świetni ilustratorzy przygotują niepowtarzalny 

content

• Zilustrować można zagadnienia trudne do pokazania 

na zdjęciach, jak rozwój sieci 5g, zdrowie, sukces

PRZYKŁAD

https://autokult.pl/38458,awaryjne-elektryki-to-mit-samochody-elektryczne-psuja-sie-rzadziej?ticket=0ea8fdda07cfbcc20f54ca4a28dbf440


Respondo

Korzyści:

• WP Respondo to interaktywny format treści 

oparty 

o quiz, np. test wiedzy, sondę lub psychotest.

• Markę lub produkt Klienta lokujemy w treści 

wstępu lub w treści pytań (pytanie specjalne).

• Format quizowy angażuje użytkowników.

• To świetny produkt do zbierania grup 

użytkowników do przyszłej kampanii 

w środowisku WP Media.

PRZYKŁAD

https://respondo.wp.pl/


Listownik

Korzyści:

• Listownik to treść natywna w postaci numerowanej 

listy, którą zaprojektowaliśmy z myślą o 

użytkownikach mobile.

• Produkt jest jednym z punktów na naszej liście.

• W treści umieszczamy też boxy produktowe.

• Gwarantujemy w 100% dotarcie do użytkownika 

mobilnego.

PRZYKŁAD:

https://fb4xoq.axshare.com/#id=sbnwl6&p=listicle_beauty_desktop&sc=1
https://respondo.wp.pl/


podsumujmy: dlaczego warto?

Od lat na rynku – miliony

przywiązanych, powracających userów

Popularna poczta – 2,4 mln

realnych użytkowników miesięcznie

Medium blisko ludzi – poruszamy tematy, 

które intersują Polaków na co dzień

Ponad 68% użytkowników przychodzi

na o2 spoza Strony Głównej WP

Dynamiczny 58% wzrost rok do roku

Cykl treści konsumenckich

Rozrywkowy charakter

(quizy / psychotesty)

Duże formaty reklamowe

z dobrym CTRem

Dotarcie w grupie 25-44

Aż 3,6 mln realnych użytkowników

każdego dnia odwiedza o2
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