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Czy ludzie pamiętali, że oglądali  
moją reklamę?

BADANIE POMAGA ODPOWIEDZIEĆ NA PYTANIA:

Czy moja reklama była widoczna? Czy marka została zapamiętana?

Z czym kojarzy się moja marka?

Czy osoby, do których była skierowana 
reklama, są bardziej świadome marki 

po obejrzeniu tej reklamy? 
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Jednym z głównych celów kampanii reklamowych realizowanych na platformach 
social media jest wzrost świadomości marki. Mimo że w dostępnych panelach 
reklamowych dostajemy mnóstwo informacji i wskaźników (liczbę wyświetleń, 
zasięg, częstotliwość, kliknięcia, zaangażowanie, koszt dotarcia), to brakuje nam tej  
najważniejszej - czy nasza kampania jest skuteczna i realizuje postawiony cel:  
zwiększenie świadomości marki. 

Rozwiązaniem tego problemu jest przeprowadzenie badania wzrostu popularności marki 
– Brand Lift, dającego obraz skuteczności naszej kampanii czy reklamy na podstawie 
opinii osób z grupy docelowej. 

Czy konsumenci są przychylnie 
nastawieni do przekazu, jaki niesie 

moja marka? 

Czy reklama wzbudziła zainteresowanie wśród moich konsumentów? 



BRAND LIFT  
- FACEBOOK 01

JAK DZIAŁA BRAND LIFT?
Badanie wzrostu popularności marki to ankieta przeprowadzana na wybranej grupie 
użytkowników w celu zmierzenia skuteczność reklam, świadomości marki, rozpoznawalność 
reklam i zrozumienia otrzymanego przekazu. Grupę potencjalnych odbiorców dzielimy 
na dwie grupy - jedna z nich zobaczy reklamę, podczas gdy drugiej reklamy nie będą 
wyświetlane. Następnie obie grupy otrzymują ankietę z tymi samymi pytaniami, tak aby 
możliwe było przeanalizowanie skuteczności kampanii. Różnica w odpowiedziach między 
grupami pokazuje nam bezpośredni wpływ reklamy - jeśli osoby z grupy widzącej reklamy 
deklarują znacząco większą znajomość marki czy pamiętają przekaz w stosunku do grupy 
kontrolnej, to możemy uznać, że nasza reklama jest skuteczna i działa. 

Poniżej krótka charakterystyka badań Brand Lift na dwóch najpopularniejszych 
platformach: Facebooku i Youtube. 

grupa testowa będzie miała dostęp do Twojej reklamy,  
podczas gdy grupa kontrolna nie; 

•

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O BADANIU 
BRAND LIFT NA FACEBOOKU:

test będzie  
trwać co najmniej

• 14 dni

(zalecany okres to minimum 4 tygodnie lub do 90 dni); 

test jest bezplatny, ale wymagany jest minimalny budżet reklamowy.  
Jego wysokość zależy od kraju, w którym się go przeprowadza  
(kwoty różnią się rozpiętością od 6.000 do 30.000 USD). 

•

ankietowane są tylko osoby powyżej 18 roku życia  
(więc jeśli twoim celem jest również zbadanie preferencji  
osób poniżej 18 roku życia, wyniki nie będą w pełni wiarygodne) 

•
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Ankieta dotycząca marki może zawierać do 5 pytań (w niektórych przypadkach mogą 
być dostępne w badaniu tylko 3 pytania), z których tylko jedno może być pytaniem 
niestandardowym.  

•

Standardowe pytanie „o zapamiętaniu reklamy” - „Czy przypominasz sobie reklamę 
(nazwa strony) oglądaną w internecie lub na urządzeniu mobilnym w ciągu ostatnich 
2 dni?” jest wymagane w każdym badaniu wyników marki.  

•

Drugie pytanie może dostarczyć informacji na jeden z poniższych tematów:•

„Czy słyszałeś taką nazwę (nazwa strony)?” 
STANDARDOWA ŚWIADOMOŚĆ MARKI

Na przykład: „Jaka jest Twoja ogólna opinia na temat (nazwa strony)?” 
ABSTRAKCYJNA PRZYCHYLNOŚĆ

Na przykład: „Jak dobrze znasz (nazwa strony)?” 
ZNAJOMOŚĆ

Na przykład: „Czy polecisz (nazwa strony) znajomemu?” 
REKOMENDACJE

Na przykład: „Jak prawdopodobne jest, że weźmiesz pod uwagę (nazwa strony)? 
ZAMIAR DZIAŁANIA

Niestandardowe pytanie pozwala nam zbadać np. zapamiętywalność czy nawet 
perswazyjność przekazu reklamowego - przykładem może być zapytanie w jednym 
z badań prowadzonych dla naszego Klienta: “Czy zgadzasz się, że cukierki Ricola 
kojarzą się z dbaniem o Twój głos i gardło?” 

•

ANKIETA  
DOTYCZĄCA MARKI 



BRAND LIFT  
– YOUTUBE 02

Google YouTube Brand Lift to bezpłatne narzędzie  
(dostępne tylko dla użytkowników kont Google Ads);  

•

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O BADANIU 
BRAND LIFT NA FACEBOOKU:

Usługa jest niedostępna dla reklam TrueView Out-Stream i Discovery  •

Na razie usługa jest dostępna tylko w przypadku reklam  
typu In-Stream i Bumper, kupionych w modelu aukcyjnym; 

•

Ankiety wyświetlają się przed rozpoczęciem wideo •

Koszt badania wymaga minimalnego budżetu i zależy od kraju  
oraz ilości zadanych w ankiecie pytań 

•

ANKIETA  
DOTYCZĄCA MARKI 
Aby dostosować treść pytań, możesz użyć opcji „Produkt lub typ marki” i wybrać  
z rozwijanych menu opcję: „Finalne zamierzone działanie”. Możesz wybrać maksymal-
nie 3 wskaźniki do pomiaru w ankiecie: 

W sekcji „Odpowiedzi w ankiecie” możesz wpisać nazwę produktu lub marki i 
maksymalnie 3 nazwy produktów lub marek konkurencji. 

ROZPOZNAWALNOŚĆ REKLAMY ŚWIADOMOŚĆ

ROZWAŻENIE PRZYCHYLNOŚĆ CHĘĆ ZAKUPU



LIFTED USERS  
(UŻYTKOWNICY WZROSTOWI) 

WYBRANE WSKAŹNIKI  
BADANIA BRAND LIFT 

szacunkowa liczba użytkowników biorących udział w badaniu, u których 
postrzeganie Twojej marki zmieniło się w wyniku reklamy, przewidziana podczas 
całkowitego zasięgu kampanii w oparciu o ankiety pomiędzy grupą użytkowników, 
którzy widzieli Twoją reklamę, a grupą, która tego nie zrobiła. 

KOSZT WZROSTOWEGO UŻYTKOWNIKA 

średni koszt użytkownika powiązanego ze wzrostem wartości marki, który  
po obejrzeniu Twoich reklam, rozważa teraz zawartą w nich ofertę. 

ABSOLUTNY WZROST WARTOŚCI MARKI 

różnica w pozytywnych reakcjach na markę lub produkt między grupą badanych 
osób – tych, którzy widzieli Twoje reklamy, a grupą wyłączoną z ich oglądania. 
Bezwzględne wyniki marki mierzą wpływ reklam na pozytywne nastawienie 
odbiorców do Twojej marki lub produktu. 

W zależności od liczby odpowiedzi na ankietę, zobaczysz następująco zgrupowane 
dane ankiety Brand Lift: 

ODSETEK POZYTYWNYCH ODPOWIEDZI 

BEZWZGLĘDNE WYNIKI BADANIA BRAND 

WZROST POZYTYWNYCH REAKCJI WOBEC 

WYJŚCIOWY ODSETEK POZYTYWNYCH ODPOWIEDZI 

WZGLĘDNE WYNIKI BADANIA BRAND LIFT 
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Badania Brand Lift często wykorzystujemy do sprawdzenia, które kreacje mają największy 
potencjał pod względem budowy świadomości, atrybutów marki, jaka jest siła perswazji 
reklamy czy też do określenia skuteczności naszych działań. 



Im bardziej reklama komunikuje wartość Twojego produktu / usługi, tym wyniki badania 
są lepsze. 

W przypadku treści wideo umieść swoją markę na pierwszym planie. Upewnij się, że to, 
co chcesz przekazać, działa także w opcji z wyłączonym dźwiękiem. 

Nie uruchamiaj innych kampanii podczas przeprowadzania testu. Gdy badana grupa 
zobaczy inne reklamy, zaburzy to całość wyników. 

Staraj się nie przeprowadzać testów w okresach promocji lub zwiększonej sprzedaży, 
takich jak Black Week, Cyber Monday czy przed Bożym Narodzeniem. 

Aby uzyskać najbardziej znaczące i przydatne wyniki, testuj w warunkach, które 
odzwierciedlają typową strategię reklamową Twojej marki (łącznie z poziomem 
wydatków). 

agnieszka.stelmaszczyk@feno.pl

tomasz.sowa@feno.pl

MASZ PYTANIA? CHCESZ  
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? 
POROZMAWIAJMY

NAJLEPSZE PRAKTYKI
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Zapewnij wystarczająco dużą obecność w mediach, aby wywrzeć wpływ na grupę 
docelową. Zalecana częstotliwość to co najmniej 1-2 wyświetlenia tygodniowo.  

Dotrzyj do dużego odsetka grupy docelowej - co najmniej do 

06

07

Grupa Kontrolna powinna stanowić co najmniej                     odbiorców. 08

Pytania zawarte w ankiecie powinny odzwierciedlać cele reklamowe. 09

Traktuj BRAND LIFT również jako dobre narzędzie do sprawdzenia, które z różnych 
konceptów kreatywnych działają najlepiej. Może to pomóc zwiększyć skuteczność 
kampanii - gdy na początku testujemy różne rozwiązania kreatywne, a następnie przez 
resztę kampanii uruchamiamy najlepsze z nich, aby osiągnąć optymalne wyniki.   

10

Prowadząc badania Brand Lift, warto również wziąć pod uwagę, że może się to wiązać  
ze spadkiem osiągniętego zasięgu kampanii (wyłączamy grupę kontrolną, do której reklamy 
nie są emitowane) oraz z koniecznością wyboru ustalonego modelu zakupowego (co może 
wpływać na wyższe koszty dotarcia). 
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