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dlaczego warto?

Od lat na rynku – miliony
przywiązanych, powracających userów

Popularna poczta – 2,7 mln realnych
użytkowników miesięcznie

Medium blisko ludzi – poruszamy
tematy, które intersują Polaków na co 
dzień

Ponad 60% użytkowników przychodzi
na o2 spoza Strony Głównej WP

Dynamiczny 33% wzrost rok do roku

Cykl treści konsumenckich

Rozrywkowy character
(quizy / psychotesty)

Duże formaty reklamowe
z dobrym CTRem

Dotarcie w grupie 25-44



to medium blisko ludzi

Prawdziwe, emocjonalne
historie

Patrzenie politykom
na ręce

Porady dotyczące
życia codziennego

Sekcja konsumencka –
mówimy nie tylko jak żyć, ale 

również za ile?

Sportowe sukcesy
Polaków

Rozrywka – quizy /
psychotesty

Życie gwiazd



w liczbach

realnych użytkowników
miesięcznie

9,7
mln

odsłon miesięcznie370
mln

fanów na Facebooku450
tys.

realnych użytkowników 
co miesiąc odwiedza 
pocztę na o2

2,7
mln

realnych użytkowników 
co miesiąc odwiedza 
Stronę Główną o2

1,7
mln

użytkowników trafia na 
serwis spoza strony 
głównej WP

61%

+2,4
mln

wzrost 
liczby realnych 
użytkowników 

(sierpień 2019 – 7,3 mln,
sierpień 2020 – 9,7 mln)

Źródło: Gemius/PBI, sierpień 2020



Strona Główna 

Screening
+ Dobule Billboard

/ Wideboard

Screening
+ Banner

skalowalny

SG o2 to piąta największa
SG w polskim Internecie

1,7 mln realnych
użytkowników miesięcznie

Alternatywa dla SG WP pod 
wielkoformatową dniówkę

Wysokie CTRy górnych
formatów reklamowych
(0,6%)



Co nas wyróżnia kontekstowo?

Jako jedyny duży
portal w Polsce
mamy obszar
#Dzienna Dawka
Dobrego Newsa -
miesięcznie artykuły
z tego cyklu czyta
około 1 mln
użytkowników

Nasz cykl tekstów konsumenckich
(testujemy, podpowiadamy) cieszy się

ogromną popularnością - materiał o 
najdroższej kawie w Warszawie

przeczytało 0,5 miliona użytkowników



Ponad 1 milion użytkowników
miesięcznie rozwiązuje nasze

quizy!
Powstaje ich blisko 40 w miesiącu

Co tydzień w ogólnopolskim panelu
badawczym Ariadna pytamy

Polaków o poruszające ich kwestie
(np. o to, czy religia powinna być w 
Polsce obowiazkowa) - miesięcznie

teksty z tego cyklu czyta blisko
1,5 mln użytkowników

Co nas wyróżnia kontekstowo?



Kim jest użytkownik

34%* dochód 
powyżej 3000

37% wiek 25-44

60% miejscowości do 
50 tys. mieszkańców

*spośród osób, które udzieliły odpowiedzi
Źródło: Gemius/PBI, sierpień 2020 r.

51% kobiet

43% wykształcenie 

powyżej średniego



Grupa docelowa            liczy 10 mln Polaków

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

To rodzina z dziećmi, 16-45, z małych miejscowości.
Co mówi o nich TGI?

Kim są i jak się definiują?

„Rodzina jest dla mnie 
najważniejsza" (8,1 mln)

„W niedzielę zazwyczaj jemy 
rodzinny obiad" (6,6 mln osób)

„Robiąc zakupy szukam 
najniższych cen " (6,1 mln)

„Kiedy poszukuję informacji, najpierw 
zaglądam do internetu " (6 mln)

TRADYCJA

"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)

ASPIRACJA



Działania
zasięgowe

ż się!



Screening na serwisie o2 (SG+ROS)

*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 79%

• 2 mln UU i 3,2 mln PV 
(-25% adblock)

• Emisja na trzech pierwszych 
odsłonach*

Screening
+ Dobule Billboard

/ Wideboard

Screening
+ Banner

skalowalny

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



Gigaboard na serwisie o2 (SG+ROS)

| Korzyści:

• Doskonała ekspozycja marki

• CTR 0,64%

• Wysokie viewability powyżej 80%

• 2 mln UU i 3,2 mln PV 
(-25% adblock)

• Emisja na trzech pierwszych 
odsłonach*

Banner 
skalowalny XL

600 x 400

Gigaboard
1200 x 600

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



Mobilny Halfpage dniówka o2 (SG+ROS)

| Korzyści:

• Większa przestrzeń dla komunikatu

• 100% atencji użytkownika

• 1,4 mln UU / 2,1 mln PV
(-10% adblock) Halfpage

300 x 600



Natywna Mobilna Karuzela dniówka
na o2 (SG+ROS)

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

Karuzela Standard Karuzela XL 

| Korzyści:

• Format wkomponowany w otoczenie

• Dobra ekspozycja produktu

• CTR 0,4-0,7%

• 1,4 mln UU / 2,1 mln PV
(-10% adblock)



Mobile Rich Media: Scroll Reveal Video, 
Banner Expand to FullScreen

| Korzyści:

• Angażujący format

• Przyciąga uwagę

| Wycena:

• Emisja w modelu vCPM
Scroll

Reveal

Banner
Expand

to 
FullScreenBanner Expand

to FullScreen
Expand

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



Mobilny Halfpage w pakiecie widzialnych 
odsłon na o2 (SG+ROS)

| Korzyści:

• Większa przestrzeń dla komunikatu

• 100% atencji użytkownika

• CTR 0,71%

• 5,5 mln UU i 24,4 mln PV (-10 % adblock) / 
tydzień

Halfpage
300 x 600



o2 Box na SG o2 (desktop)

| Korzyści:

• Dobra ekspozycja formatu w streamie
wiadomości na SG O2

• 179 tys. UU i 506 tys. PV (-30 % adblock)

o2 Box
300 x 250



Midbox na SG o2 (desktop)

| Korzyści:

• Nowość w serwisie o2 – efekt świeżości

• Doskonała ekspozycja marki

• CTR 0,28%

• 179 tys. UU i 506 tys. PV ( (-30% adblock)
Mid Box

Szeroka wersja serwisu 940 x 200
Wąska wersja serwisu 620 x 200



Top Banner o2 (SG+ROS)

| Korzyści:

• Nowość w serwisie o2 – efekt świeżości

• Doskonała ekspozycja marki

• CTR 0,16-0,36%

• 396 tys. UU i 1 mln PV tydzień 
(-25% adblock)

Top Banner



Działania
niestandardowe

ż się!



| Opis produktu:

• 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

| Korzyści:

• Świetni ilustratorzy przygotują niepowtarzalny content

• Zilustrować można zagadnienia trudne do pokazania na 
zdjęciach, jak rozwój sieci 5g, zdrowie, sukces

PRZYKŁAD

Zasięg: 20 tys. UU

Artykuł ilustrowany

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


| Opis produktu:

• 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).

| Korzyści:

• Format quizowy angażuje użytkowników.

• To świetny produkt do zbierania grup użytkowników do 
przyszłej kampanii w środowisku WP Media.

PRZYKŁAD

Zasięg: 15 tys. UU

Respondo

https://respondo.wp.pl/


| Opis produktu:

• 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.

| Korzyści:

• Gwarantujemy w 100% dotarcie do użytkownika 
mobilnego.

PRZYKŁAD:

Zasięg: 15 tys. UU

Listownik

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


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

Screening
+ Dobule Billboard

/ Wideboard

Screening
+ Banner

skalowalny

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

Oferta na Black Friday / Cyber Monday: 
zasięg + quiz natywny + kokpit produktowy

DNIÓWKA 

| 27 i 30 listopada (Black Friday i Cyber 
Monday) proponujemy dniówkę SG + 
ROS na o2

| Zasięg dzienny: 2 mln UU i 3,3 mln PV
(-20% adblock)



Respondo

QUIZ NATYWNY

| Miesięcznie ponad milion użytkowników rozwiązuje 
quizy na o2

| Markę lub produkt Klienta lokujemy w treści wstępu 
lub w treści pytań (pytanie specjalne)

| Zasięg: 15 tys. UU



Kokpit O2 Okazje

| Założenia:
• Przejęcie całego kokpitu O2 Okazji na Stronie 

Głównej O2 (desktop) przez 7 dni w okresie 
największych wyprzedaży w roku Black Friday 
i Cyber Monday (23.11 - 30.11.20)

• Dedykowana tapeta, dowolne produkty 
emitowane z feeda w maksymalnie 7 
kategoriach

• Kokpit O2 Okazje wyświetla się 
na Stronie Głównej O2 pod modułem 
"Odkryj trendy"

| Statystyki:
• PV: 300 tys.(dzień)
• Estymacja kliknięć w zależności od produktu 

klienta*

*Dokładne gwarancje klików zostaną oszacowane indywidualnie w zależności od produktu klienta. 
W przypadku niewykonania gwarancji, brakujące kliki zostaną wyemitowane w O2 Okazje w terminie późniejszym.



ż się!
Zapraszamy
do współpracy!


