
Możliwości reklamowe 
Audio&Wideo



Chcesz docierać?

Wybierz CPM i płać za 1000 odtworzeń.

Zależy Ci na 100% widoczności 

spotów?

Wybierz vCPM i płać tylko za 

reklamy widoczne w 100%/2 sek.

Potrzebujesz 100% odtworzeń spotów do końca?

Wybierz CPV i płać tylko za spoty odtworzone w całości.

Kluczowe są dla Ciebie wszystkie parametry emisji 

spotów?

Wybierz „3 x 100” i płać tylko za odtworzenia 

100% widzialne i odtworzone do końca lub kliknięte.

Modele sprzedażowe wideo WPM



Spot z nakładkami 

graficznymi

Spot z ankietą

Interaktywne spoty wideo

Cena: 

Szablonowe rozwiązania spotów interaktywnych są wyceniane zgodnie z pozycją Spoty Interaktywne Wideo 

w cenniku reklamowym WPM. W zależności od stopnia skomplikowana nowego szablonu, interaktywne spoty wideo 

podlegają indywidualnej wycenie.

Spot z możliwością wyboru 

alternatywnego zakończenia

Spot z feedem

produktowym

Spot wideo z dowolnym        

scenariuszem dopasowanym 

do potrzeb klienta

VPAID

Zaawansowane technologicznie spoty wideo 

dzięki wykorzystaniu technologii VPAID



StartAd

Emisja na zakończenie lub w zamian 

bloku Instream Video Ad, bezpośrednio 

przed materiałem redakcyjnym

Emisja reklamy display w playerze wideo

PauseAd

Emisja po wciśnięciu pauzy 

podczas odtwarzania 

materiału redakcyjnego

• Możliwość emisji na wybranych serwisach

• Emisja formatów display: Rectangle lub Baner Mobilny

• Model emisji: vCPM



Targetowanie wideo na parametry VA i VTR

Dotarcie do użytkowników osiągających wysokie parametry widzialności / VTR spotów wideo

Spoty widzialne Spoty odtworzone do końca



Nagranie spotu audio dla klienta

Własne spoty audio z wykorzystaniem profesjonalnego lektora

Spot audio (max 30 sek.)

Spot z lektorem 

i oprawą muzyczną
Spot z lektorem



• Spot wideo z dosłanych przez klienta: spotu audio w formacie *.mp3 

i planszy statycznej *.jpeg/*.png (1920x1080px)

• Dostępne modele emisji: 3x100, vCPM, CPM, CPV

• Cena: Cena zgodna z cennikiem reklamowym video WPM

Składanie spotów wideo z plików audio 

i grafiki statycznej



Display retargetowany na podstawie 

emisji audio (tylko środowisko web)

• Możliwość retargetowania reklamy display 

na użytkowników, którzy usłyszeli reklamę audio 

(od 24 do 72 godzin od emisji spotu audio).
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