
DYNAMICZNE
KREACJE
AUTOMATYCZNE TWORZENIE TREŚCI  
W DIGITALU



Automatyzacja wkracza szerokim strumieniem do świata reklamowego. Duża część reklam, 
w szczególności związanych z obszarem performance, jest tworzona automatycznie, 
w oparciu o technologię Dynamic Creative Optimization (DCO). DCO  tworzy reklamę  
na bazie szablonu – łącząc dane analityczne o użytkowniku z optymalizacją odpowiedniej 
kreacji. To sprawia, że możemy dostarczać odpowiedni przekaz w odpowiednim czasie do 
odpowiedniej osoby a technologia DCO pozwala nam na masową personalizację kreacji.
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Dopasowanie treści do konkretnego użytkownika na bazie danych 

demograficznych, geograficznych, wskazówek kontekstowych i poprzednich 

zachowań użytkowników.

Optymalizowanie komunikacji w czasie rzeczywistym poprzez nadawanie 

priorytetów najlepszym kombinacjom treści: haseł, obrazów, CTA etc 

Zwiększenie efektywności tworzenia reklam w dużej skali. Wykonanie wielu wersji 

reklam np. wersji językowych może odbywać się automatycznie poprzez szablon. 

Daje to możliwość ultraszybkiej podmiany elementów reklamy poprzez wprowadzenie 

zmian w interfejsie, zamiast pracochłonnych przeróbek graficznych. 
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DCO UMOŻLIWIA:



JAK I KIEDY STOSOWAĆ 
TAKIE FORMATY?01
DCO (Dynamic Creative Optimization) na dobre rozgościło się w ecommerce. Służy  
w szczególności do reklam remarketingowych.  Treści są automatyczne dopasowane 
do działań użytkownika na stronie internetowej, odwiedzanych kategorii, wyświetlanych 
produktów. Ale z możliwości dynamicznych kreacji możemy korzystać dużo szerzej  
w komunikacji digital.  

Dynamiczna kreacja pomaga zróżnicować możliwe kombinacje treści dostarczane 
odbiorcy i w ten sposób zwiększać dopasowanie i relewantność komunikacji.

JAK DZIAŁA DCO  
NA FACEBOOKU? 02

 https://www.facebook.com/business/m/facebook-dynamic-creative-adsWIĘCEJ:
https://blog.hunchads.com/dynamic-creative

Kreacja dynamiczna na Facebooku bazuje na podstawowych składnikach reklamy (tytuł, 
obraz, wideo, tytuł, opis itp.) i w sposób automatyczny, na podstawie dostarczonych 
komponentów generuje odpowiednie kombinacje reklam. Kampanie mogą być łatwo 
personalizowane np. również w oparciu o kwestie językowe – mamy możliwość stworzenia 
kampanii dedykowanych poszczególnym krajom. 



Google rekomenduje, aby dosyć precyzyjnie zaplanować swoją strategię i zadecydować, 
które elementy kreacji na pewno będą się zmieniać, a które muszą być stałe.  
Jeśli decydujemy się np. na geotargetowanie, możemy również wykorzystywać np. dane 
pogodowe dotyczące danej lokalizacji: 

JAK DZIAŁA DCO  
W ŚRODOWISKU GOOGLE?03

https://support.google.com/richmedia/answer/7438695?hl=en&ref_topic=7486153WIĘCEJ:
https://blog.hunchads.com/dynamic-creative



DCO daje możliwość szerokiego testowania różnych elementów reklamy, żeby sprawdzić 
wpływ poszczególnych czynników na skuteczność komunikacji. 
 
Testy te mogą odnosić się do takich cech, jak:

 
 

W bardziej zaawansowanym modelu marketerzy mogą używać testów automatycznych 
jako narzędzia do poznania swoich odbiorców, testując różne kreatywne komunikaty,  
aby zobaczyć, co rezonuje. Dzięki DCO testowanie może odbywać się w ogromnej skali 
różnych wersji kreacji, podzielonych na różne segmenty odbiorców, bez ponoszenia kosztów 
ręcznego tworzenia tak wielu wariantów.

Oczywiście rodzi to obawę o utratę spójności komunikacji oraz dystynktywności marki. 
Dlatego ważne, żeby zachować design kreacji, tonality i nie przesadzić w naszych zapędach 
optymalizacyjnych.

CO JESZCZE MOŻEMY  
OSIĄGNĄĆ  
PRZEZ STOSOWANIE  
DYNAMICZNYCH KREACJI?
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kolor przycisku

tekst reklamy

obraz

rodzaj oferty

https://youtu.be/GFyJGbqYw3oZOBACZ KEJS:



agnieszka.stelmaszczyk@feno.pl

tomasz.sowa@feno.pl

MASZ PYTANIA? CHCESZ  
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? 
POROZMAWIAJMY

DLACZEGO TO JEST 
WAŻNE?05
Poprzez użycie DCO możemy tworzyć efektywne kreacje reklamowe, które - dzięki 
spersonalizowanemu podejściu - będą rzeczywiście rezonować u odbiorców. 

Użycie real-time data, aby stworzyć tysiące dynamicznych reklam, jest procesem jak 
najbardziej możliwym do zaplanowania. Warto w tym celu pamiętać o 2 kluczowych 
elementach tego procesu:
 • zrozumieniu danych i wybraniu do pracy nad kreacjami tych, które mogą być istotne  
i które są dostępne
 • odpowiedniej współpracy z agencją kreatywną i wprowadzeniu jej w proces decyzyjny  
od początku, w celu stworzenia solidnej strategii.

Automatyzacja tworzenia kreacji wychodzi poza pole reklamy display. Powstają technologie 
umożliwiające automatyczne dostosowywanie reklam video. 

Narzędzie Directors’ Mix umożliwia automatyczne stworzenie reklam na Youtube  
w zależności od setek zdefiniowanych targetowań. Feno zdobyło srebrną nagrodę Mixx 
Awards Europe za wykorzystanie Youtube Directors’ Mix w kampanii Citi Handlowy. 

DZIĘKI DCO MOŻEMY:

• Testować kreacje, aby znaleźć najlepszą możliwą kombinację elementów

• Zautomatyzować proces produkcji kreacji

• Oszczędzić czas potrzebny na stworzenie tysięcy wariancji kreacji


