
Moc 
lokalności



Silna lokalność

Aktualność

Znane koncepcje 
w nowym kontekście

Storytelling



Kampania dla organizacji producentów karpia
Wsparcie konsumpcji poza sezonem
i świadomości produktu.





Interaktywność i storytelling



Kampania Allegro Lokalnie
Komunikacja usługi Allegro Lokalnie. Precyzyjny system wyszukiwania 
w najbliższej okolicy.





Wspólnie dla Ziemi



Zielone marki

Osadzanie marek 
w nowym kontekście

Odwołanie do nowych 
motywacji konsumentów

Eko jako lifestyle



Co czwarta kobieta mogłaby 
zapłacić za ubranie 5% - 10% lub 11% 
- 20% więcej, gdyby ta rzecz została 
wyprodukowana w sposób bardziej 
ekologiczny. *

Zielone marki modowe

25%

47%
Konsumentów chętnie kupi 

produkt eko, nawet jeśli 
będzie droższy o 20% **

Źródło: Raport WP "Kto kupuje modę w sieci?" ; Raport Accenture "Czy ekologia jest w modzie?" 2020



Kampania Timberland
Budowa świadomości marki wokół tematu ekologii i ograniczania 
zużycia paliw kopalnych i emisji CO2 w produkcji odzieży.



Produkty w przyjaznym kontekście



Odpowiedzialność społeczna 
wydawców

Wyznaczenie nowego trendu 
na rynku

Pozycja lidera 
technologicznego

Zeroemisyjność jako model 
biznesowy



Tryb ciemny i licznik CO2





Wakacje inne niż wszystkie



Auto najpopularniejszym 
środkiem transportu 

w wakacje

Bezpieczeństwo i wolność

Marki motoryzacyjne jako 
partnerzy wypoczynku

Pomysł na urlop



Kampania Dacia
Kulturalno-objazdowa podróż po Polsce.
Marka wspólnie z wydawcą proponuje wakacyjną trasę, proponując 
przystanki i przybliżając ich historię.



Kraków Gdańsk Warszawa



Story Time to historia 
w odcinkach.

Podróż z Krakowa do Gdańska 
i Warszawy.





Storytelling w służbie 
rozrywki





Promocja współpracy CDPR 
i Play

Promowanie konkursu Play 

Powiązanie marki Play 
z Cyberpunk 2077

Buzz

Rich Media



Rich media

Liczba interakcji 
z kreacjami Rich Media

Medium idealnie 
dopasowane do 
odbiorcy. 

Wysoka innowacyjność 
i interaktywność 
atrakcyjna dla graczy.

500 tys.





Przyszłość w efektywności



Zapotrzebowanie na kampanie 
efektywnościowe

Emitujemy kampanię do 
użytkowników, którzy
generują

Bazujemy na najnowszych
technologiach

Kliki

Konwersje

Machine 
learning

Data science

Modele 
predykcyjne



Biznes, finanse i ubezpieczenia

KPI

| Zakup ubezpieczenia
| Pozostawienie danych kontaktowych
| Kwotacja
| Założenie konta w banku
| Zaciągnięcie kredytu / pożyczki

| Segmenty Audience
| Użytkownicy z contentu
| Retargeting
| Zainteresowanie 

tematyką biznesowo-
finansową

INSPIRACJA ZAINTERESOWANIE PRAGNIENIE ZAKUP UTRZYMANIE



Tworzymy podstawy 
przyszłego, cyfrowego 
świata, który da nam do 
wyboru więcej bliższych 
doświadczeń 
i zachęci do otwartej 
i zrównoważonej 
codzienności.



Dzięki!


