


Statista przewiduje, że wydatki na reklamy wideo w USA osiągną
12,66 mld USD do 2024 roku

Wiele mówi się o rosnącej popularności wideo, które staje się podstawowym narzędziem 
marketingu cyfrowego. 
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Osoby odwiedzające witrynę e-commerce poprzez filmy wideo tworzone przez 
innych użytkowników są o 184% bardziej skłonne do zakupu (Econsultancy 2020)

02

89% marketerów twierdzi, że mają dobry zwrot z inwestycji  
w wideo (Wyzowl 2020)

03

Nie trzeba dodawać, że pandemia COVID znacząco wpłynęła na zwiększenie się czasu 
oglądania treści wideo filmów.

53%

319%
WPŁYW COVID 19  
NA OGLĄDANIE  
TREŚCI WIDEO

WYŚWIETLENIA WIDEO CZAS SPĘDZONY  
NA OGLĄDANIU

Brichtcove.Q1 2020 vs Q1 2019 Base-US
ŹRÓDŁO:



NAJBARDZIEJ POPULARNE TREŚCI 
WIDEO WG GOOGLE TO:

nauka w domu, praca w domu oraz prezentowanie nowo nabytych umiejętności  
(np. robienie własnego chleba na zakwasie).

120%
o tyle globalnie od 13 marca 2020 r. zwiększyła
się oglądalność filmów wideo z hasłem w tytule
“nauczanie domowe”.

50%
Globalny czas oglądania filmów instruktażowych 
zawierających w tytule słowo „w domu” wzrósł  
o ponad 50% rok do roku.

260%
o tyle, od 15 marca 2020 r., wzrosła dzienna 
średnia wyświetleń treści wideo na temat robienia 
chleba na zakwasie.

Odkładając na bok kwestię pandemii, podsumujmy kluczowe zasady i najlepsze praktyki 
dotyczące tworzenia cyfrowych treści wideo.

PAMIĘTAJ  
O PODSTAWACH!01
Poniżej, dla przypomnienia, zestawiamy podstawowe wymagania dotyczące  
wybranych formatów digitalowych:

FORMATY STATYCZNE

Wyraźny branding na obrazku.

Nazwa marki umieszczona na copy przy poście.

Pełna optymalizacja pod kątem  
strony mobilnej i ekranu w orientacji 

01

02

03 1:1 2:3 4:5



RUCHOMY BILLBOARD

Optymalna  
długość 

Branding pojawia się od samego początku.
,
Nazwa marki umieszczona na copy przy poście.

02

03

04

05 Zoptymalizowanie pod kątem wyłączenia dźwięku.

3s.
Maksymalna  
długość 6s.

01

Pełna optymalizacja pod kątem  
strony mobilnej i ekranu w orientacji 1:1 2:3 4:5

BUMPER AD

Branding pojawia  
się w pierwszych

02

03

Długość
bumper ad 6s.

01

2s.

Optymalizacja pod kątem dźwięku w trybie ON 
(dotyczy zarówno muzyki/VO/pozostałych dźwięków).

04 Pełna optymalizacja pod kątem  
strony mobilnej i ekranu/w orientacji 16:9
WIDEO, DŁUGA FORMA

Branding pojawia  
się w pierwszych

02

03

Długość
wideo›6s.

01

5s.

Optymalizacja pod kątem dźwięku w trybie ON  
(dotyczy zarówno muzyki/VO/pozostałych dźwięków).

04 Pełna optymalizacja pod kątem  
strony mobilnej i ekranu/w orientacji 16:9

https://www.thinkwithgoogle.com/WIĘCEJ



A

DZIAŁAJ  
Z CHECKLISTĄ  
ABCD!

02
Stworzona przez Youtube struktura ABCD to metoda działania, która znacząco 
pomoże zwiększyć efektywność treści wideo.

ATTRACT PRZYCIĄGNIJ UWAGĘ

Skup się na produkcie (bliski kadr).

Daj co najmniej 2 ujęcia w pierwszych 5 sekundach.

Jeśli w wideo występują ludzie, rozpocznij ujęcie od nich.

01

02

03

04 Używaj zachwycających, wyjątkowych i zapadających  
w pamięć obrazów.

C
B

BRAND POKAŻ MARKĘ

Znajdź najlepsze miejsce na pokazanie logo.

Pokaż to, co sprawia, że marka jest wyjątkowa.

Przedstaw markę lub  
produkt w pierwszych5s.

01

02

03

04 Wykorzystaj obecnych na ekranie aktorów, żeby mówili o marce.

CONNECT NAWIĄŻ WIĘŹ

Postaw na emocje, pokaż akcję, humor, intrygę.

Niech podstawą historii będą ludzie i ich przeżycia.

Używaj przekazów funkcjonalnych i/lub emocjonalnych.01

02

03



D
DIRECT MÓW BEZPOŚREDNIO I PROSTO

Spraw, by oferta wzbudziła wśród oglądających  natychmiastową chęć zakupu.

Użyj elementów CTA (Call to Action) lub pokaż pasek wyszukiwania.

Prowadź akcję za pomocą obrazków, animacji i głosu zza kadru.01

02

03

https://www.thinkwithgoogle.com/features/youtube-playbook/topic/great-creative/ŹRÓDŁO:

PAMIĘTAJ  
O CTA!03
Duże efekty można osiągnąć przez zastosowanie małych ulepszeń i zmian.
 
Przykładem efektywnego użycia CTA (Call to Action) jest działanie marki 
kosmetycznej Mac. Opierając się na danych zebranych z wyszukiwań w YouTube, 
zespół marketingowy opracował pierwszą w historii tutorialową kampanię wideo, 
aby zwiększyć zainteresowanie zakupem polecanych produktów. Kluczem było 
eksperymentowanie z różnymi odmianami kreacji wideo, aby określić, które miały 
największy wpływ na podjęcie decyzji zakupowych.

PRZETESTOWANO TRZY FORMATY REKLAM:

bez wezwania  
do działania

01

z wezwaniem do działania, 
zachęcającym widzów do 
„zakupów online”

02

z wezwaniem  
do „zasubskrybowania” 
kanału Mac  
na YouTube

03

Wszystkie trzy filmy były kierowane do tej samej publiczności.
Wyniki testów wykazały, że dodanie wyraźnego, bezpośredniego wezwania  
do działania może znacząco wpłynąć na zamiar zakupu. Reklama z CTA „kup online” 
spowodowała wzrost zamiaru zakupu o 4,8% w porównaniu z wersją bez CTA.



DOPASUJ TREŚCI  
DO PLATFORMY!04
Jakie treści wideo działają najlepiej? Wszystko zależy od miejsca umieszczenia  
materiału.
 
Badania firmy Gartner rzucają nieco światła na dostosowanie typu wideo  
do platformy. Jak widać na wykresie, YouTube i Facebook są bardziej dopasowane  
do treści typowo produktowych, podczas gdy Instagram radzi sobie lepiej  
z materiałami  z realnego życia, z treściami tworzonymi przez użytkowników  
lub influencerów.
 
Reklamy oparte na fabule dobrze działają przede wszystkim na YT - prawdopodobnie 
dlatego, że ich czas oglądania jest nieco dłuższy niż na Facebooku i Instagramie.

77%

64%

42%

9%

0%
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24%

60%

YouTube Facebook Instagram YouTube Facebook Instagram YouTube Facebook Instagram

34%

UDOSTĘPNIANIE TREŚCI WIDEO
(NA BAZIE 100 NAJPOPULARNIEJSZYCH FILMÓW)*

ZWIĄZANE Z PRODUKTEM REKLAMY OPARTE NA FABULE MATERIAŁY Z PRAWDZIWEGO ŻYCIA

* nie sumuje się do 100% na różnych platformach, ponieważ niektóre filmy zawierają jeden lub kilka typów treści

Gartner Intelligence Report: Video, July 2019ŹRÓDŁO:

agnieszka.stelmaszczyk@feno.pl

tomasz.sowa@feno.pl

MASZ PYTANIA? CHCESZ  
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? 
POROZMAWIAJMY


