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Unskippable Labs to grupa specjalistów w Google, która współpracuje z markami  
i agencjami, aby przeprowadzać eksperymenty z treściami wideo na YouTube.  
Każdego miesiąca zespół sprawdza około 1000 reklam wideo i przeprowadza ponad 250 
testów i badań na całym świecie, aby ustalić, jakie są wzorce kreatywnej efektywności. 
 
Unskippable Labs, dzięki swoim analizom, opracowało 4-elementowy schemat*, 
pomagający tworzyć efektywne treści wideo.
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https://www.thinkwithgoogle.com/advertising-channels/video/video-tests-and-experiments/*
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JĘZYK
WIZUALNY01
Zalecenia  dotyczące języka wizualnego wydają się być bardzo proste.  
Co jest ważne:

bliskie kadrowanie

szybkie tempo jasność i kontrast kolorystyczny

duże, wyraźne napisy (supery)

STRUKTURA
NARRACYJNA02
Jak odpowiednio zbudować napięcie i przyciągnąć widza? Mamy dosłownie 
tylko kilka sekund na zatrzymanie jego uwagi i wzbudzenie w nim silnej 
potrzeby obejrzenia całego filmu: pierwsze pięć sekund to moment, w którym 
widz najprawdopodobniej będzie chciał kliknąć „pomiń”.
Z tego względu zespół Unskippable Labs rekomenduje strukturę narracyjną, 
nazywaną “najpierw deser” - czyli szybkie skupienie uwagi, zaintrygowanie, 
zbudowanie napięcia już od samego początku. Podczas dalszego prowadzenia 
historii warto również pamiętać o nieoczekiwanych zwrotach, odwracaniu 
perspektyw, punktach kulminacyjnych - o wszystkim, co sprawi, że utrzymamy 
to zainteresowanie dłużej.

Punkt kulminacyjny / Ujawnienie

Budowanie akcji Oferta

BrandingWprowadzenie

HISTORIA PROWADZONA TRADYCYJNIE



DOSTOSOWANIE SIĘ  
DO ODBIORCY03
Jeśli chcesz, aby Twoi odbiorcy reagowali na Ciebie, musisz wiedzieć, jak reagować 
na ich potrzeby. 
Rozumiejąc zmiany w zachowaniach odbiorców, możesz dokonywać kreatywnych 
wyborów, które odzwierciedlają ich konkretne zainteresowania i pasje. 

• Wg badania “Personal Primetime” (Google i OMG, 2018), gdy 
ludzie decydują, co oglądać, odniesienie się do ich pasji jest 3 razy  

skuteczniejsze, niż gdyby w materiale pojawili się znany aktor  
lub aktorka.

W eksperymencie, które zrobiło Nescafe Dolce Gusto stosując spersonalizowane 
kreacje wideo, dostosowane do konkretnych grup odbiorców, okazało się,  
że takie podejście nie tylko zwiększyło wskaźniki wyszukiwania marki. Analiza 
przeprowadzonego eksperymentu dostarczyła firmie sporej wiedzy na temat 
różnych grup odbiorców i tego, że np. w całkiem inny sposób reagują na ten sam 
przekaz.

HISTORIA Z BUDOWANIEM NAPIĘCIA

Mocny początek

Subtelny branding

Kilka kulminacji

Niespodziewana zmiana

Dalszy ciąg historii
dla chętnych

• Nawiązanie do zainteresowań odbiorcy jest  1,6 razy ważniejsze 

niż fakt, czy prezentowany kontent wideo został wyprodukowany  
z wysoką jakością. 

Why one-size-fits-all video ads are a thing of the past (thinkwithgoogle.com)WIĘCEJ: 

1,6x

3x



SYSTEMY
KREATYWNE04
Systemy kreatywne to metody wykorzystywania różnych (pod względem formatów, 
długości, częstotliwości czy kolejności) struktur twórczych. Te wszystkie narzędzia 
mają jedno zadanie - przyciągnąć i utrzymać uwagę widzów. Zatem znalezienie 
odpowiedniego połączenia form i formatów może mieć ogromne znaczenie i potrafi 
wciągnąć widzów głębiej w opowiadaną historię.  

Więcej na temat sekwencyjności reklam - w kolejnym odcinku.

Wnioski Unskippable Labs dlatego są tak istotne, bo nie opierają się na badaniach 
panelowych czy grupach fokusowych, ale na comiesięcznej analizie 1000 przypadków 
oraz przeprowadzaniu ok. 250 eksperymentów.

Jeśli chcesz tworzyć efektywne reklamy wideo, skorzystaj koniecznie z tego schematu: 

DLACZEGO JEST TO WAŻNE?

NAJLEPSZE PRAKTYKI WIDEO NA YOUTUBE

JĘZYK
WIZUALNY

BLISKIE
KADROWANIE

SEKWENCJONOWANIE
REKLAM

BUDOWANIE 
NAPIĘCIA

“NAJPIERW DESER”

KREATYWNE  
ROZWIĄZANIA  

ODZWIERCIEDLAJĄ  
ZAINTERESOWANIA  

ODBIORCÓWSZYBKIE
TEMPO

MIKSOWANIE
FORMATÓW

DUŻE, WYRAŹNE
NAPISY (SUPERY)

JASNOŚĆ I KONTRAST
KOLORYSTYCZNY
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NARRACYJNA
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CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ  
WIĘCEJ? 
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