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W NASZYM CYKLU “100 DNI EFEKTYWNOŚCI”  
W KAŻDYM ODCINKU WRACA TEMAT  
WAGI KREATYWNOŚCI. 

01 Jak używać kreatywności i jak  
skalować efektywność kreacji?

02 Jak “onarzędziować ”kreatywność w konkretny  
i miarodajny model efektywności?

03 Jak przekładać wnioski  
z jednej kampanii do drugiej?

W czasie ostatniego Cannes Lion zaproponowano model efektywności  
w kreacji (Creative Effectiveness Ladder). Twórcy modelu rozłożyli na części  
najefektywniejsze kampanie dekady i pokazali nam je jako zestaw narzędzi  
i czynników krytycznych dla osiągnięcia efektywności. Przedstawiamy  
Wam jego kluczowe złożenia.

DYREKTORA KREACJI:“ OKIEM

Nikt na początku tworzenia kampanii nie ma 100% pewności, jakie 
progi efektywności przeskoczy. To wszystko zawsze okazuje się… 
post factum. Dlatego szukamy narzędzi czy sposobów oceny  
pomysłów, które choć w przybliżony sposób określą, czy idziemy  
w dobrym kierunku. Ale nie od dziś wiadomo, że z dobrym pomysłem 
na kreację w komunikacji marki jest jak z dobrą poezją: sam warsztat  
i najlepiej zdefiniowana teoria nie są jeszcze gwarantem sukcesu.  
Na starcie wiadomo na pewno jedno – do odważnych, pewnych siebie,  
konsekwentnych i nie oszczędzających na marketingu świat należy.

MARCIN WOJTULEWICZ, FENO



 

Co to znaczy, że kreacja jest efektywna?  
Przynosi rezultaty. Ale jakie?  
W odniesieniu do jakich KPI? W jakiej skali?  
 
Nie ma jednego, jasnego i powszechnie używanego,  języka, który pozwala 
zdefiniować, że coś jest lub nie jest efektywne. 

MATRYCA  
KREATYWNEJ  
EFEKTYWNOŚCI

Na ostatniej konferencji Cannes Lions 2020 przedstawiono przełomowe narzędzie 
pozwalające usystematyzować myślenie o efektywności w kreacji. Framework 
nazywany “Creative Effectiveness Ladder” ustawia kreatywne idee na skali ich 
długofalowej efektywności. 

01 Potrzebna jest uniwersalna skala opisu efektywności w kreacji, którą 
“Creative Effectiveness Ladder” wprowadza i będzie stosować  
do opisu i oceny kejsów zgłoszonych do festiwalu Cannes Lions.

02
03

Potrzebne są jasne wnioski, jak efektywność w kreacji jest osiągana, 
żeby móc ją dalej rozwijać, skalować i dalej poprawiać wyniki.

Potrzeba rozróżniania efektownych i często efektywnych kampanii,  
od spójnych, konsekwentnych rozwiązań, budujących trwałą  
przewagę rynkową.

Narzędzie zostało przygotowane w oparciu o 80 wywiadów z czołowymi marketerami,  
ponad 1000 kejsów Cannes Creative Effectiveness Lions (2011-2019) i ponad 3600 
kejsów z bazy efektywności WARC.

Jeśli chcesz szczegółowo zapoznać się z tematem Matrycy Kreatywnej Efektywności zobacz kurs Masterclass na WARC:

https://warc.cn/newsandopinion/opinion/a-masterclass-in-creative-effectiveness/3766



INFLUENTAL IDEA

01

Over-archieve  
on campaign metrics

BEHAVIOUR  
BREAKTROUGHT
Change consumer behaviour

02

Model jest hierarchiczny, więc każdy z poziomów tworzy określony efekt, który jest 
potężniejszy niż poprzedni. Jest to zasadnicza różnica w stosunku do powszechnego 
modelu oceny poprzez metryki brandowe i sprzedażowe. 
W tym modelu oceniamy skalę wpływu kreacji na pozycję marki. Możemy plasować 
różne idee nie w kategoriach kreatywności i wyników, ale siły i wielkości wpływu  
na pozycję marki. Skala oceny określa 6 poziomów wpływu - zaczynając od skutecznej 
idei kampanii (influential idea), a kończąc na poziomie kreacji marki - ikony (enduring 
icon).  

Kluczowe dla zrozumienia matrycy jest rozróżnienie między działaniami efektywnymi,  
ale przynoszącymi rezultaty tylko w krótkim okresie, np. kampania/kwartał (poziomy 
I-III), oraz spójne, trwałe i konsekwentne działania w długiej perspektywie (poziomy  
IV-VI). Wyznacznikiem efektywności nie jest ROAS, ale wkład marketingu  
do długofalowej pozycji marki na rynku.

SALES SPIKE
Create short-term, temporary  
sales growth

THE CREATIVE  
EFFECTIVENESS  
LADDER

BRAND BUILDER
Improve brand health

COMMERCIAL  
TRIUMPH
Create sustained sales success

03

04

05

06

ENDURING ICON
Create long-term brand  
and sales growth



1SKUTECZNA  
IDEA KAMPANII 

POZIOM 1

Skuteczna idea kampanii? To kampanie osiągające nadzwyczajne oceny 
jakości kreacji i, dzięki tej jakości, maksymalizujące zaangażowanie oraz 
efektywność mediową, ale nie wpływające długofalowo na wskaźniki marki  
i wyniki sprzedażowe (wyższe poziomy).

Świadomość reklamy 
‘Shareability’w mediach społecznościowych  
Earned media value

WIĘKSZOŚĆ KAMPANII  
NA TYM POZIOMIE BAZUJE NA  
NASTĘPUJĄCYCH STRATEGIACH:

01 Łamią schematy komunikacyjne w kategorii. Wprowadzają  
nieszablonowe i zaskakujące pomysły, co uruchamia lawinę  
komentarzy i share’ów w mediach społecznościowych.

02
03

Wykorzystują ważne momenty kulturowe i społeczne, wpisują  
się w ważne dla ludzi tematy. Uruchamiają rozmowę o marce  
i kampanii “przy niedzielnym obiedzie”. 

Stoją po stronie klienta - konsumenta w ważnych sprawach, buntują  
się przeciw niesprawiedliwości i zajmują jasne stanowisko.

Znakomitym przykładem jest tu znana kampania #LikeAGirl  
Procter&Gamble, czy kampanie związane z celebrowaniem  
przez marki odmienności - np. Niezniszczalna Tęcza Ben&Jerry.

NAJWAŻNIEJSZE KPI TO:



2PRZEŁOM  
W ZACHOWANIACH 

POZIOM 2

To kampanie, które wykorzystują kreatywność, żeby zmieniać zachowania ludzi. 
Dominującą siłą jest zmiana zachowania, przekładająca się na zwiększenie 
częstotliwości zakupu.

wzrost penetracji
trial
wzrost lojalności
wzrost częstotliwości zakupu, wielkości koszyka

TRZY NAJWAŻNIEJSZE DROGI DO ZMIANY  
ZACHOWAŃ WIODĄ PRZEZ:

01 Precyzyjne określenie jasnego  
celu behawioralnego.

02
03

Przeorientowanie zachowania na “robienie dobrych rzeczy  
ze złych powodów”.

Stworzenie mody na coś, co do tej pory nie wywoływało specjalnego 
zainteresowania (np. kampania wspierająca świadomość raka jąder  
i prostaty wśród mężczyzn -  Movember).

Przykładami może być kampania OLX wpływająca na poprawienie relacji i języka 
komunikacji między kupującymi i sprzedającymi lub kampania Procter & Gamble 
(proszek Ariel) z Indii #DadsShareTheLoad, nakłaniająca mężczyzn do większego 
udziału w pracach domowych.

NAJWAŻNIEJSZE KPI TO:



3WZROST  
SPRZEDAŻY 

POZIOM 3

Kampanie, które koncentrują się na osiąganiu okresowego wzrostu 
sprzedaży, udziałów rynkowych i poprawy rentowności. To właśnie krótkie lub 
długotrwałe wyniki sprzedażowe przesądzą, czy kampania zostanie oceniona 
na POZIOM III (wyniki będą krótkotrwałe w czasie/po kampanii), czy POZIOM V 
(Sukces sprzedażowy - wyniki długookresowe i budujące trwałą przewagę).

ISTNIEJĄ 3 GŁÓWNE SPOSOBY PROWADZĄCE  
DO SKOKÓW SPRZEDAŻY:

01 Wykorzystywanie kreatywności do tworzenia bardzo  
interesujących promocji. 

02
03

Kreatywne wykorzystanie eventów, wydarzeń,  
experiential marketingu.

Dobrze przygotowane taktyczne kampanie, np.: kampania  
ubezpieczeń mieszkaniowych pokazująca, ile wiedzą  
o nas włamywacze dzięki social media. 

Inne przykłady świetnych kampanii sprzedażowych to np.: australijska   
kampania Snickers Hungerithm, bazująca na algorytmie analizującym  
słownictwo i nastroje internautów (im słabszy nastrój,  
tym niższa cena Snickersa). 



4KAMPANIA  
BUDUJĄCA  
MARKĘ 

POZIOM 4

Poziom IV ma za zadanie wzmacniać kondycję marki poprzez budowanie 
świadomości, wspieranie intencji zakupowych czy podkreślanie konkretnych 
atrybutów brandu. Ważne jest zrozumienie, że od tego “poziomu” mówimy już 
o rozwiązaniach spójnych, konsekwentnych i budujących markę w dłuższej 
perspektywie. “Creative Ladder” zwraca naszą uwagę na kluczowe znaczenie 
takiej komunikacji vs krótkie efektowne i często również efektywne bursty.

ABY TO ZROBIĆ, WARTO ZASTOSOWAĆ  
JEDNĄ Z PONIŻSZYCH STRATEGII:

01 Buduj więzi z marką poprzez wspieranie konsumenta - zamiast  
opowiadać o swojej marce, zacznij mówić o konsumencie.

02
03

Jakie są mocne strony Twojej marki? Zamiast szukać nowych  
pomysłów i benefitów, szukaj nowych sposobów na wspieranie  
tych znanych - o których wiesz, że działają.

Podaj konkretną cechę, o której wiesz, że będzie skuteczna.  
Jeśli marka słabo działa, bądź precyzyjny/-a i wybierz jeden  
atrybut, zamiast wskazywać wiele różnych.

Przykład, jak dobrze słuchać swoich konsumentów, zaprezentował  
McDonalds w przeprowadzonej w Kanadzie kampanii “Our food.  
Your questions”. Firma odpowiedziała na ponad 20 tys. trudnych pytań  
zadanych przez klientów.



5SUKCES 
SPRZEDAŻOWY 

POZIOM 5

Kampanie, które wykorzystują działania kreatywne, aby w dłuższym  
okresie zwiększyć sprzedaż i udział rynkowy.

01 Wykorzystaj ponadczasową siłę historii opartych na emocjach.  
Epickie obrazy, mocne, emocjonalne filmy nigdy nie zawiodły  
wielkich marek i nadal zapewniają im wzrosty.

02
03

Zaangażuj konsumenta w swoją historię. Dzięki treściom  
generowanym przez użytkowników marki pozwalają konsumentom  
być częścią  swojej historii.

Użyj opakowania jako nośnika. 

ABY TO OSIĄGNĄĆ:

Kampanie wykorzystujące opakowanie jako modus operandi są stosunkowo  
rzadkie, ale przynoszą nadspodziewane rezultaty, np.: Kampania Coca-Coli 
“Podziel się radością” z wykorzystaniem imion na opakowaniach  
(w Australii, gdzie kampania została zainicjowana - przyniosła  
2% wzrost udziałów w rynku).



6TRWAŁA  
IKONA

POZIOM 6

Ostatni poziom frameworku “Creative Effectiveness Ladder” to Trwała Ikona. 
Poziom ten obejmuje kampanie, które używają kreatywności, aby rozkręcić 
wzrost swojej marki przez okres kolejnych 3 lat lub dłużej.

01 Kultowe marki muszą znaleźć prawdziwie trwały insight, który jest  
oryginalny i ponadczasowy. Np.: gdy jesteśmy głodni, nie jesteśmy 
sobą  (Snickers). Albo, że mężczyźni zawsze będą chcieli wydawać  
się kobietom interesujący, a kobiety zawsze będą chciały 
czuć się piękne (Dove).

02
03

Znajdź pomysł na tyle pojemny, że będzie można realizować  
go bardzo długo (a w najlepszym wypadku na zawsze),  
bez zanudzania klientów.

Zaangażuj się w długoterminową perspektywę i trzymaj się jej. 
Czasem kampania “Trwałej Ikony” polega na odpowiedzialności  
i odwadze marketerów, którzy decydują się kontynuować  
obecny pomysł. 

Na polskim rynku Trwałe Ikony to kampanie nagrodzone  
Grand Prix Effie kampanie Żabki, Chce się Ż/Żywiec,  
czy długofalowa komunikacja Play



MASZ PYTANIA?   
CHCESZ DOWIEDZIEĆ  
SIĘ WIĘCEJ? 
POROZMAWIAJMY:

agnieszka.stelmaszczyk@feno.pl

tomasz.sowa@feno.pl

CREATIVE  
COMMITMENT 

Autorzy raportu definiują czynniki, które sprzyjają osiągnięciu wysokiej 
efektywności kreacji  (creative commitment):

wydatki mediowe 
długość kampanii 
liczba użytych kanałów komunikacji

Każdy z tych czynników zdecydowanie zwiększa efektywność, rozumianą 
jako liczbę i poziom efektów biznesowych w długim okresie czasu. Co więcej, 
analizy wskazują, że nawet każdy z tych czynników zastosowany osobno 
znacząco zwiększa wyniki osiągane w komunikacji. Wydłużenie czasu 
trwania kampanii, zwiększenie liczby zastosowanych kanałów komunikacji 
czy wreszcie budżet pozwalają kreacji pracować bardziej intensywnie i tym 
samym osiągać lepsze efekty.

DLACZEGO TO JEST WAŻNE?
Potraktuj matrycę “Creative Ladder” jako Twój własny zestaw narzędzi 
komunikacyjnych. Podczas pracy nad nowymi kampaniami przejrzyj 
wskazówki i przykłady najlepszych praktyk, aby doprecyzować swoje cele 
i sposoby ich realizacji. Przedstawiony schemat może być skutecznym 
narzędziem do pracy z agencjami - gdy obie strony rozumieją istotę jego 
działania i wspólnie nad nim pracują.!

CZYNNIKI WSPIERAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ KREACJI


