
Spotlight



Prezentujemy 

profil eksperta

• Spotlight to format, w którym przepisujemy 

tradycyjną formę wywiadu na język 

angażującego Q&A.

• Zapraszamy do udziału eksperta klienta bądź 

ambasadora marki klienta*.

• Spotkanie dzielimy na 3 części. W każdej

z nich ekspert/ambasador odpowiada na 

jedno pytanie lub opowiada jedną historię.

• Stawiamy na krótkie formy: short-form video

i oszczędny content w roli komentarza.

• Całość prezentujemy w ramach eleganckiego 

onepagera, który zaprojektowaliśmy z myślą

o użytkownikach desktop i mobile.

* Wówczas wynagrodzenie bohatera stoi po stronie klienta. 

Jeśli klient nie posiada eksperta, możemy zarekomendować 

osobę, która wystąpi w tej roli.



Ekspert klienta bądź 

ambasador marki 
klienta w centrum. 

Trzy materiały wideo

i content. Wszystko w 
ramach jednego 

onepagera.

Format nawiązuje do 

Q&A – jego rytm 
wyznaczają pytania i 

odpowiedzi. 

Ekspert lub ambasador 

występuje
w naturalnej dla siebie 

przestrzeni,

(nie w studio).

Krótko i zwięźle.
Autentyczny, 

bezpośredni przekaz.

Spotlight w pigułce



Jak wygląda Spotlight?



Jak wygląda Spotlight?



Zobacz przykładową realizację

https://spotlight.wp.pl/nowy-karoq/

https://spotlight.wp.pl/nowy-karoq/


Popularność krótkich 

materiałów wideo

• Spotlight składa się z trzech krótkich, 

ok. 1-minutowych materiałów wideo.

• Krótkie materiały wideo, czyli short-form video, są 

coraz popularniejsze – głównie za 

sprawą social mediów. Ten rodzaj wideo dobrze 

koresponduje z nawykami współczesnych 

użytkowników, którzy w codziennym pędzie nie są w 

stanie zbyt długo skupić uwagi.

• Short-form video nie przekracza długości 2 minut i 

30 sekund*.

• W badaniu Marketing Industry Trends 

Survey, przeprowadzonym przez HubSpot, czytamy, 

że ponad 31% marketerów na świecie inwestuje 

obecnie w short-form video, a 46% uważa je za 

efektywne i zwiększające zaangażowanie 

użytkowników**.

* Źródło: https://blog.hubspot.com/marketing/short-form-video-trends.
** Źródło: https://blog.hubspot.com/marketing/marketing-t rends.



• Spotlight jest eleganckim, minimalistycznym 

onepagerem, który składa się z contentu i 

wideo.

• Format dedykujemy ekspertowi klienta lub 

ambasadorowi marki klienta*.

• Na wideo składają się trzy, 

ok. 1-minutowe materiały**. W każdym z 

nich ekspert/ambasador odpowiada na 

jedno pytanie lub opowiada jedną historię. 

• Pod każdym materiałem wideo 

umieszczamy krótkie podsumowanie 

tekstowe, w którym streszczamy i/lub 

rozwijamy informacje z danego wideo. 

• Rozwiązanie jest dostępne na desktop

i mobile.

Na czym polega Spotlight?

* Wówczas wynagrodzenie bohatera stoi po stronie klienta. Jeśli klient nie posiada eksperta, 

możemy zarekomendować osobę, która wystąpi w tej roli.

** Realizacja w Warszawie i okolicach. Pozostałe lokalizacje są możliwe, ale wyceniamy je indywidualnie.



• Struktura onepagera jest oszczędna, co 

jest ukłonem w stronę użytkowników 

mobile. Porządkuje ją typografia, która 

pełni również rolę ozdobnika. 

• Promocja Spotlight odbywa się na: 

Stronie Głównej WP, SG wybranego 

serwisu WPM oraz na Facebooku 

(fanpage wybranego serwisu WPM).

• Dodatkowo uwzględniamy redystrybucję 

wideo (łączymy w jedną całość trzy 

materiały wideo) w wybranym serwisie 

WPM.

Na czym polega Spotlight?



Jaki jest nasz pomysł 

na wideo?

• Miejscem akcji jest naturalna przestrzeń 

dla bohatera – to nie rozmowa w studiu. 

• Odwiedzamy bohatera z kamerą w jego 

miejscu pracy (biuro, sala konferencyjna, 

fabryka), domu lub akcja dzieje się w 

plenerze. 

• Na początku materiału widzimy grafikę z 

pytaniem do bohatera. W dalszej części 

filmu bohater odpowiada na dane pytanie.

• Odpowiada pełnymi zdaniami, nie jest to 

odpowiedź typu „tak/nie” lub krótkie 

przedstawienie faktu. Każda odpowiedź 

zawiera uzasadnienie lub krótką 

opowieść.

• Uwaga - istnieje możliwość wykorzystania 

wideo klienta. Prosimy o zapytania 

indywidualne.



Kto może zostać bohaterem 

Spotlight?

• Bohaterem Spotlight może zostać ekspert klienta lub 

ambasador marki klienta. Wynagrodzenie 

eksperta/ambasadora jest po stronie klienta.

• Może to być reprezentant dowolnej branży lub dziedziny 

życia, np. pisarka, ekspert ds. bankowości, kucharz, 

badaczka, reporter, influencerka itp. 

• Są to osoby ciekawe, ważne i mające do opowiedzenia 

ciekawą historię. 

• Jeśli klient nie posiada eksperta, możemy zaproponować 

osobę, która wystąpi w tej roli.



• Logotyp klienta w prawym górnym rogu onepagera.

• Ekspert/ambasador klienta (wynagrodzenie po stronie klienta)*.

• Lokowanie marki / produktu w treści artykułu oraz wideo (rekomendujemy 

nawiązanie w formie dialogowej, bez lokowania aktywnego).

• Plansze komercyjne z logotypem klienta – 2s przed każdym wideo. Wynikają 

z wewnętrznych zasad WPM, nie są świadczeniem reklamowym.

Obecność klienta

Jeśli klient nie posiada eksperta, możemy zarekomendować osobę, która wystąpi w tej roli.



Strona Główna WP

Promocja w zajawce

redakcyjnej na Stronie 

Głównej WP.

SG wybranego serwisu 

WPM i fanpage na 

Facebooku

Promocja w zajawce

redakcyjnej na SG 

wybranego serwisu WPM 

oraz na jego  fanpage’u na 

Facebooku.

W jaki sposób promujemy Spotlight?

Redystrybucja w 

wybranym serwisie 

WPM 

Redystrybucja wideo 

(1 wideo zmontowane z 3  

materiałów z Spotlight) w 

dopasowanym do tematyki 

kampanii serwisie WPM. 



Wrażenie bezpośredniego kontaktu z opiniami kogoś, kto uchodzi za specjalistę w 

danej dziedzinie.

Dlaczego powinieneś uwzględnić Spotlight w swojej 

kampanii?

Zwięzłość contentu i wideo, dzięki której użytkownicy chętnie zapoznają 

się z materiałami.

Ekspercki przekaz, dzięki któremu użytkownicy darzą markę większym zaufaniem.

Uniwersalny format zaprojektowany z myślą o użytkownikach desktop i mobile. 



Podsumowanie i cena świadczeń

Produkcja

• Produkcja onepagera w formacie Spotlight.

• Produkcja trzech, ok. 1-minutowych materiałów 

wideo i osadzenie ich w playerach WPM*.

• Obecność eksperta/ambasadora klienta 

(wynagrodzenie po stronie klienta)**.

• Lokowanie w treści artykułu oraz wideo 

(rekomendujemy lokowanie bierne w wideo).

Promocja

• Promocja onepagera: Strona Główna 

WP, SG wybranego serwisu WPM, Facebook -

fanpage wybranego serwisu WPM.

• Redystrybucja wideo (1 wideo zmontowane 

z 3 materiałów) w wybranym serwisie WPM.

* Realizacja w Warszawie i okolicach. Pozostałe lokalizacje są możliwe, ale wyceniamy je 

indywidualnie.

** Jeśli klient nie posiada eksperta, możemy zarekomendować osobę, która wystąpi w tej roli.



Zapraszamy 

do współpracy
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