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Jeśli efektywność jest określana jako docieranie do właściwego 
odbiorcy z właściwym komunikatem we właściwym czasie, to 
można powiedzieć, że biznes reklamowy przez ostatnie lata 
zajmował się częścią „WŁAŚCIWY KOMUNIKAT DO 

WŁAŚCIWEGO CZŁOWIEKA”, ale bardzo zaniedbywał 
część „WE WŁAŚCIWYM CZASIE”.



DWA WYMIARY 
KONTEKSTOWOŚCI 
W KOMUNIKACJI

WYMIAR 
STRATEGICZNY01
Podejście Byrona Sharpa („How brands grow”) wskazuje na ogromne ograniczenia, a nawet 
szkody, jakie może wyrządzić marce zbyt wąskie targetowanie. 

Definiujemy grupy zbyt wąsko - kładąc nadmierny nacisk na heavy userów i lojalnych 
użytkowników, a zaniedbując grupy light userów. Sharp przekonuje, że siłę marki i potencjał 
rozwojowy wyznacza docieranie do light userów. BUDOWANIE PENETRACJI JEST 

NAJWAŻNIEJSZYM CELEM MARKETINGU. Wymaga to od nas działań szeroko 
zasięgowych i bycia „always on”.

RYNEK SOFT DRINKÓW – PROPORCJE WŚRÓD KUPUJĄCYCH 
W ZALEŻNOŚCI OD REPREZENTOWANEGO TYPU  
(NON-BUYERS, LIGHT/MODERATE BUYERS VS HEAVY)

NON-BUYERS LIGHT MODERATE HEAVY(FANS)
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Za: Byron Sharp, How brands grow



WYMIAR 
TAKTYCZNY02
Jednym z najpopularniejszych sformułowań konferencyjnych tego roku stał się 
„contextual marketing”. Zainteresowanie narzędziami wykorzystania kontekstowości 
związane jest z  nadchodzącymi zmianami prawnymi, które ograniczą korzystanie 
w marketingu 3rd party cookies.

1st Party 
(zwane również 1PC)

np. ciasteczko umieszczane jest 
bezpośrednio przez stronę internetową 

odwiedzaną przez użytkownika

Dane klienta są utworzone przez 
klienta i są jego własnością

2nd Party  
(zwane również 2PC)

np. dane zgromadzone przez 
partnerów biznesowych nabyte  

w celu reklamowym lub do analiz

Czyjeś dane 1PC,  
nabyte wprost ze źródła

3rd Party 
(zwane również 3PC)

ciasteczko umieszczone przez 
podmiot inny niż strona internetowa 

odwiedzana przez użytkownika

Dane konsumenckie generowane 
i agregowane przez platformy 
zewnętrzne za pomocą plików  

cookie i tagów

Byron Sharp definiuje cel reklamy jako budowanie struktur pamięciowych („memory 
structures”), wiążących markę z sytuacjami prowadzącymi do zakupu. Narzędziem do 
wyznaczania tych kluczowych struktur pamięciowych są punkty wejścia do kategorii (tzw. 
CEPs - Category Entry Points). Określanie tych punktów to głównie szukanie kontekstów 
sytuacyjnych wiążących zakup z marką:

Podejście Byrona Sharpa stawia więc zdecydowanie większy nacisk na siłę kontekstu dla
budowania marki, niż segmentowanie i precyzyjne targetowanie (które Sharp uważa wręcz
za szkodliwe dla budowania marki).

To nowe myślenie w marketingu każe nam odkurzyć sposób, w jaki planujemy komunikację. 
Pytania „kiedy?”, „w jakiej sytuacji?”, „w jakim kontekście?” powinniśmy sobie zadawać
zdecydowanie częściej, niż to zwykle robimy.

DLACZEGO
decyduję się  

kupić produkt

KIEDY
decyduję się,  

co kupić

GDZIE
podejmuję  

decyzję  
o zakupie

KTO
jest ze mną 

CO
innego robię

JAK
chcę się czuć



KONTEKST, 
CZYLI CO?

Konieczność stworzenia nowych narzędzi targetowania, które mogłyby zastąpić 
targetowanie behawioralne, bazujące na 3rd party cookies, napędza rozwój technologii 
wykorzystujących kontekst. Co określamy mianem kontekstu?

BUDOWANIE 
ŚRODOWISKA 
SPRZYJAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWU 
I POZYTYWNEMU ODBIOROWI MARKI

01
   eliminacja niewłaściwego i niestosownego kontekstu; 
   tworzenie kontekstu odpowiedniego i bezpiecznego.

Narzędzie Oracle analizuje kontent video poprzez AI na YT i określa treści, które będą 
stanowić właściwe tło, wspierające komunikację marki.

Więcej: https://www.oracle.com/a/ocom/docs/corporate/acquisitions/grapeshot-methodology.pdf

Wykorzystanie analizy video przez Disneyland Paris: https://youtu.be/ozo0tcLHBxU

PRZYKŁAD

https://www.oracle.com/a/ocom/docs/corporate/acquisitions/grapeshot-methodology.pdf
https://youtu.be/ozo0tcLHBxU


Jest to zasadnicza zmiana myślenia w stosunku do typowego performance, ponieważ 
zakładano, że reklama dociera do właściwego odbiorcy mimo tego, że zwykle jest „wyrwana 
z kontekstu”.

Reklama okularów w sekcji „Books”

PRZYKŁAD

DOPASOWANIE 
DO TREŚCI,
ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ 
KOMUNIKACJI. 

02



TARGETOWANIE  
KONTEKSTOWE

CZYM SIĘ RÓŻNI TARGETOWANIE 
KONTEKSTOWE OD DEMOGRAFICZNEGO 
I BEHAWIORALNEGO?

Badania „The Power of Context” przeprowadzone w Wielkiej Brytanii przez IAS (Integral Ad 
Science) pokazują wpływ dobrze dobranego kontekstu na odbiór konsumentów:

konsumentów chce otrzymywać reklamy dopasowane do oglądanych treści

 konsumentów ma bardziej przychylną opinię na temat brandów, których 
reklamy są dopasowane do kontekstu

większą otwartością i wrażliwością wykazali się konsumenci w stosunku 
do reklam umiejscowionych w pobliżu pozytywnych treści i headline’ów

TARGETOWANIE 
BEHAWIORALNE 

śledzi korzystanie z Internetu 
w celu określenia upodobań 
i zainteresowań użytkownika

TARGETOWANIE 
KONTEKSTOWE 
przegląda zawartość 

bieżącej strony

TARGETOWANIE 
DEMOGRAFICZNE 
wykorzystuje informacje 

przekazywane za 
pośrednictwem formularzy 
internetowych, informacje 

przechowywane na 
komputerach i adresach IP
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agnieszka.stelmaszczyk@feno.pl

tomasz.sowa@feno.pl

MASZ PYTANIA? CHCESZ  
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? 
POROZMAWIAJMY

DLACZEGO
TO JEST WAŻNE?
01  Kontekst jest efektywny - dla wielu kategorii i branż takie działanie okaże się bardziej 

skuteczne niż czyste targetowanie behawioralne

02   Podejście kontekstowe daje więcej bezpieczeństwa dla marki poprzez większy nacisk 
na dobór właściwych stron i odpowiednich treści

03   Użytkownik ma mniejsze poczucie natarczywości reklamy, wynikające z lepiej 
dobranego otoczenia

04   W przypadku ograniczeń dotyczących 3rd Party Cookies, kontekst (dzięki 
wykorzystaniu najnowszych technologii) daje możliwość odpowiedniego 
i precyzyjnego dopasowania reklam 

Warto rozważyć rozszerzenie zastosowania reklamy kontekstowej poprzez UŻYCIE 

KREACJI DYNAMICZNYCH. Dzięki automatycznym szablonom kreatywnym, możliwe 
jest dostosowanie kreacji do szerokiego zakresu czynników kontekstowych, jak: pogoda, 
pora dnia, lokalizacja, etc. Więcej - zobacz nasz raport o reklamie dynamicznej: 
https://feno.pl/100-dni/dynamiczne-kreacje-automatyczne-tworzenie-tresci-w-digitalu/

W POSZUKIWANIU 
NARZĘDZI

https://feno.pl/100-dni/dynamiczne-kreacje-automatyczne-tworzenie-tresci-w-digitalu/

