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Zaangażowanie odbiorcy, pozytywne emocje, zaufanie - to 
decydujące czynniki w procesie decyzyjnym konsumenta. 
O preferencjach nie decyduje już tylko cena i dostępność, 
ale stopień, w jakim kupujący identyfikuje się. To główna 
przewaga form natywnych nad tradycyjną reklamą graficzną 
czy display. 

Odbiorcy cenią dostarczane im treści i marki, które to robią

Znaczna część świadomych użytkowników internetu używa 
programów blokujących klasyczne formaty reklamowe, 
oczekując wyłącznie treści redakcyjnych. Treści - w formie 
słowa, graficznej lub video - dostarczają  formy natywne, 
których blisko 85% internautów nie postrzega jako form 
reklamowych.

Mamy więc pewność, że przekaz reklamowy dotrze 
do wszystkich użytkowników danego medium.

Czy wiesz, że przeciętny czytelnik mediów offline i online 
poświęca średnio 3 - 5 sekund na ocenę przydatności danej 
treści (komunikatu, reklamy display)? Reklamy graficzne 
często są pomijane ze względu np. na nieznajomość marki. 
Badania pokazują, że graficzne, tradycyjne formy reklamowe 
stanowią doskonałą kampanię wzmacniającą przekaz, ale 
nie są już nośnikiem informacji podstawowej o produkcie czy 
usłudze. Tę rolę przejęły na siebie umiejętnie prowadzone 
działania content marketingowe, które wykorzystują 
reklamę natywną w mediach informacyjnych, społecznych, 
rozrywkowych. 

Dlaczego warto postawić na reklamę natywną? 

Reklama natywna to nic innego jak umiejętnie zalokowanie marki, eksperta, produktu, usługi
w tworzonych treściach słownych, graficznych czy video.

To reklama pożądana przez odbiorców, niosąca wartość dodaną: wiedzę, porady, informacje. 



Odbiorcy spontanicznie dzielą się wartościowym 
contentem i poszukują wiedzy ekspertów

Wartościowe treści - szczególnie w formie wartościowej 
informacji podawanej przez media - mają znacznie większą 
szansę na spontaniczne rozpowszechnienie w kanałach 
social mediowych (np. Facebook, Twitter, YouTube). 
Internauci szczególnie cenią sobie materiały poradnikowe, 
dotyczące bieżących wydarzeń lub niosący przekaz 
emocjonalny. Dzięki temu reklamodawca poszerza zasięg 
odbiorców przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków 
związanych z zakupem kampanii w kolejnych kanałach. 

W zależności od celu danej kampanii można stosować 
różne odmiany reklam natywnych:

  teksty redakcyjne (informacyjne, poradnikowe)
  e-publikacje (poradniki, opracowania)
  formy graficzne (infografiki)
  materiały video o charakterze poradnikowym, 

profilaktycznym lub reportażowym
  wywiady i wypowiedzi eksperckie

Dlaczego warto postawić na reklamę natywną? 

Bezsprzecznie 
reklama natywna sprzedaje 

i buduje wizerunek, 
podnosi zaufanie, podnosi prestiż. 

To wyraźny obecny trend reklamowy.



CASE STUDY

Klient: firma rekrutacyjna
Cel: dotarcie z komunikatem do europejskich 
pracowników z ofertą pracy w Kanadzie 
Content: tekst poradnikowy dotyczący alternatywnych 
kierunków w poszukiwaniu pracy 
Narzędzia: artykuł w tygodniku Polish Express  
oraz w serwisie: polishexpress.co.uk, post redakcyjny 
w medium społecznościowym (Facebook)
Reakcje w Social Media:

Praca w Kanadzie

Zobacz na www 

2567 kliknięć posta 
51 komentarzy
341 dalszych udostępnień

http://www.polishexpress.co.uk/praca-dla-polakow-w-kanadzie-jak-rozpoczac-zycie-w-pieknym-bezpiecznym-zamoznym-kraju


CASE STUDY

Klient: organizator wydarzeń muzycznych
Cel: promocja koncertu i podniesienie sprzedaży biletów 
Content: konkurs z nagrodami
Narzędzia: reklama graficzna (full page) w Tygodniku 
Polish Express, artykuł w polishexpress.co.uk, post 
redakcyjny w medium społecznosciowym (Facebook)
Ilość odsłon materiału: 8649
Ilość zgłoszeń dot. konkursu: 147 odpowiedzi mailowych, 
12 telefonów
Średni czas spędzony na stronie:  2:17
Reakcje w Social Media: 

Koncert muzyczny

Zobacz na www 

243 klinknięć posta
38 komentarzy 
55 dalszych udostępnień

http://www.polishexpress.co.uk/polish-power-energy-disco-polo-festival-londyn-2017-do-wygrania-4-bilety


CASE STUDY

Klient: firma księgowa
Cel: promocja marki klienta, budowa zaufania do marki  
na bazie wiedzy eksperckiej
Content: e-poradnik przy mocnej wspołpracy eskpertów 
klienta
Narzędzia: e-book do pobrania, promocja wspierana 
e-mailingiem, reklamą graficzną i redakcyjną w Tygodniku 
Polish Express, artykułem w polishexpress.co.uk
Ilość pobrań e-poradnika: 7657

E-poradnik ekspercki

Zobacz na www 

http://www.polishexpress.co.uk/poradnik-emigranta-wlasna-firma-jest-juz-dostepny


CASE STUDY

Klient: kancelaria finansowa
Cel: edukacja rynku w zakresie nowej usługi, budowanie 
zaufania do marki
Content: cotygodniowy cykl artykułów poradnikowych 
dotyczących oszczędzania
Narzędzia: obrandowany własny content klienta 
w wydaniach tygodnika Polish Express oraz w serwisie 
polishexpress.co.uk, artykuły i infografiki
Średnia ilość odsłon materiału: 7000 - 12000
Średni czas spędzony na stronie:  5:35
Średnia tygodniowa ilość pytań do eksperta: 3 - 9

Cykl wydawniczy

Zobacz na www 

http://www.polishexpress.co.uk/category/praca-i-finanse/skarbonka


CASE STUDY

Tematyczna seria video

Zobacz na www 

Zobacz na www 

Klient: kancelaria prawna
Cel: promocja polskojęzycznej obsługi klienta  
w kancelarii
Content: seria pięciu filmów video dotyczących 
brytyskich absurdów prawnych i języka angielskiego
Narzędzia: filmy video zamieszczane w kanale Polish 
Express na YouTube oraz w artykułach w serwisie 
polishexpress.co.uk
Średnia ilość odsłon na www: 4000 - 5000
Średnia ilość odłon w serwisie YouTube: 700
Średni czas kontantu z marką podczas jeden sesji: 3:02

https://www.youtube.com/watch?v=hUERdMvWAkc
https://www.youtube.com/watch?v=cvQtBVZlF7o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hUERdMvWAkc
https://www.youtube.com/watch?v=cvQtBVZlF7o&feature=youtu.be


1. standardowe  
opcje displayowe  

- dostępne różne formaty  
banerów stałych i rotujących

2.newsletter  
- posiadamy bazę  

ponad 60 000 adresów  
-- skorzystaj z tej możliwości!

3.fotogalerie  
- zaprezentuj swoje  

produkty lub usługę  
w formie fotogalerii!

4.wpis w katalogach 
branżowych  

- tematyczne katalogi firm 
doskonałe źródło informacji 

5.advertoriale  
- artykuły promocyjne, 

notki prasowe, wywiady, newsy,  
wypowiedzi i porady eksperckie 

6.konkursy  
- zorganizujemy  

dla Ciebie konkurs na łamach 
naszych serwisów!

7.kampanie  
w social mediach  

- docieraj jeszcze skuteczniej  
do swoich klientów!

8.treść  
poradnikowa  

- promuj się w cyklicznie  
wydawanej serii e-booków

9.infografika  
- skorzystaj z możliwości 

przekucia informacji z Twojej 
dziedziny w obrazkową formę

MaSZ SwÓJ PoMySŁ na ProMocJĘ w naSZych SErwISach? JESTEŚMy oTwarcI na TwoJE PoMySŁy! 

Dostępne formy prezentacji 
Twojej firmy w naszych serwisach



Masz pytania?
Nasz zespół accountów jest do Twojej dyspozycji!

Napisz:
sales@zetha.co.uk

Zadzwoń:
00 44 20 3026 6550 (UK)
00 48 12 444 67 68 (PL)

http://www.zetha.co.uk

https://zetha.co.uk

