
Tryb ciemny



| Tryb ciemny polega na odwróceniu tradycyjnego 
schematu kolorów (białe tło i czarne litery) na ciemne tło 
i jasną treść.

| Dla portalu lub serwisu jest dostępny z poziomu aplikacji, 
w tym przeglądarek lub samej strony internetowej.

Co to jest?



Tryb ciemny ma dwie zasadnicze zalety:

Czy warto używać trybu ciemnego?

Ulga dla oczu: odbiór ciemnego ekranu jest mniej męczący 
dla naszego wzroku, gdy korzystamy z serwisu w warunkach 
słabszego oświetlenia, np. wieczorem, w skąpo oświetlonym 
pomieszczeniu.

Oszczędność energii: w przypadku ekranów OLED czarne 
pixele nie są aktywowane, dlatego dominujące na ekranie tło 
pozwala oszczędzić baterię telefonu lub zużycie prądu 
w domu.

Więcej na ten temat można poczytać tutaj:

https://tech.hindustantimes.com/tech/news/dark-mode-may-be-good-
for-your-phone-s-battery-but-not-necessarily-for-your-eyes-
71594290045599.html

https://tech.hindustantimes.com/tech/news/dark-mode-may-be-good-for-your-phone-s-battery-but-not-necessarily-for-your-eyes-71594290045599.html


| Panuje opinia, że tryb ciemny jest lubiany przez reklamodawców. Przekaz 
reklamowy lepiej kontrastuje z ciemnym tłem. Poszczególne elementy 
kreacji, tekst, zdjęcie, CallToAction bardziej się wyróżniają.

| Projektując reklamy należy mieć na uwadze tło i różne otoczenie, w którym 
kreacja może się pojawić, zarówno jasne jak i ciemne.

| Jasny Billboard w trybie ciemnym zostanie otoczony ciemnym tłem. Dlatego 
ważne dla reklamy elementy (np. logo) powinny być umiejscowione w kreacji 
z zachowaniem marginesów.

| Należy unikać przezroczystości, a reklama powinna stanowić jednolitą 
całość.

| Nie zaleca się kreacji, które opierają się na łagodnym wtopieniu w tło (np. tła 
w Screeningach, które poprzez biały gradient płynnie łączą się z tłem 
serwisu).

| Warto unikać dużych, białych (#FFFFFF) powierzchni, ponieważ mogą 
skutkować obniżeniem skuteczności reklamy w wersji ciemnej.

| Zbyt intensywne kolory zamiast zwrócić uwagę mogą zniechęcić 
użytkownika do danej reklamy.

Tryb ciemny a reklama



Tryb ciemny w WP: Strona Główna WP



Tryb ciemny w WP: 21 serwisów Platformy 
Kontentowej WP

Serwisy dostępne w trybie ciemnym: wiadomości, finanse, kobieta, dom, gwiazdy, wawa, kuchnia, moto, opinie, tech, teleshow, facet, film, gry, 
turystyka, książki, wrocław, open, pogoda wiadomości, magazyn wakacje, pilot



Przełączamy się 
na tryb ciemny!


