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Reklamy videoGO wyświetlamy na kilkuset 

Polskich portalach, min na: 

Gdzie wyświetlamy videoGO

Reklamy video zdobywają dużą popularność 

ponieważ najskuteczniej przyciągają uwagę 

użytkownika. 

•• Reklama video jest znacznie skuteczniejsza 

niz reklama display, w której setki tysięcy 

wyświetleń bannerów są niezauważone przez 

internautów.  Spot reklamowy video jest 

oglądany w całości przez ponad 80% 

odwiedzających.

•• Reklamodawca płaci za wyświetlenie reklamy 

tylko jeśli internauta obejrzy klip reklamowy w 

całości

• Badania rynku pokazują, że dodanie filmu 

video do opisu produktu zwiększa sprzedaż 

tego produktu o 35%

•• Reklamy video działają na każdym urządzeniu, 

również na urządzeniach mobilnych

• Reklama video jest w stanie przekazać dużo 

więcej informacji w krótkim czasie niż 

tradycyjna reklama statyczna

Dlaczego reklama video?Dlaczego reklama video?

videoGO jest najnowszym rozwiązaniem 

reklamowym, które łączy ze sobą reklamy video, 

remarketing oraz personalizowane wyświetlanie 

produktów.

Spot Spot reklamowy videoGO wyświetla się przed 

właściwą treścią wideo jako 30 sekundowa 

reklama typu pre-roll. Internauta zobaczy 

pożądaną treść dopiero po zapoznaniu się z 

naszym komunikatem reklamowym. Podczas 

emisji spotu reklamowego okno video jest 

klikalne i można przejść na sklep internetowy 

klienta.klienta.

W treści reklamy videoGO wyświetlamy 

personalizowane produkty remarketingowane - 

czyli takie, które internauta oglądał wcześniej 

na sklepie internetowym klienta lub dodał do 

koszyka - jest to unikalna funkcja, niedostępna 

na żadnej platformie video.

Istnieje również możliwość użycia danych o 

sprzedaży ze sklepów stacjonarnych do 

tworzenia filmów video z dynamicznymi 

produktami, które będą wyświetlane klientom z 

danego miasta.

Nasz dział graficzny przygotuje bezpłatnie 

kreacje video do akceptacji klienta.

videoGO

Opis Rozwiązania



2

Użytkownik klikając na mail z rabatem 

otrzymuje listę produktów przeglądanych 

podczas wcześniejszych wizyt w sklepie 

(i/lub produktów rekomendowanych)
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System odnotowuje akcję powrotu do 

sklepu
Użytkownik klikając w film video wraca do sklepu 

internetowego

Krok 44

System zlicza ilość kliknięć, szybkość 

podjęcia decyzji.Wyświetlamy spersonalizowany spot reklamowy pre-roll, 

czyli taki który prezentuje listę produktów przeglądanych 

podczas wcześniejszych wizyt w sklepie

Krok 33

System wykorzystując zaawansowane 

algorytmy rekomendacyjne analizuje i 

porównuje ponad 50 czynników dobierając 

ofertę ze sklepu oglądanego wcześniej 

przez użytkownika

Użytkownik chcąc obejrzec film video np na onet.tv 

najpierw widzi reklamę video naszego klienta (tzw 

pre-roll)

Krok 22

System trackingowy zbiera informacje o 

przeglądanych produktach, czasie 

spędzonym na oglądaniu każdego z nich

oraz produktach dodanych do koszyka

Użytkownik przegląda produkty na sklepie 

internetowym 

Krok 11
Jak działa system videoGO?
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