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Maksymalny limit liczby kontaktów z reklamą, 
przypadających na unikalnego użytkownika, na podstawie 
zapisu cookie. (Przykład: Capping 3 oznacza, że pojedynczy 
użytkownik zobaczy reklamę maksymalnie 3 razy) 

Co to capping?



• Capping służy do optymalizacji kampanii, aby nie wyemitować 
do użytkownika zbyt dużej ilość odsłon 

• Przyjęło się, że jeśli użytkownik zobaczył reklamę 3 razy i nie 
kliknie, to przy kolejnych emisjach już nie zareaguje 

• Dlatego nie ustawia się cappingu na 10x24 bo siedem 
wyświetleń tej reklamy dla jednego użytkownika będzie 
przepalonym budżetem



Best practices dla capping w 
mobile

• 3x24 godziny (dla kampanii trwającej dzień) 

• 3xna tydzień (w jednej kampanii, która trwa tydzień)  

• 2xna tydzień (w jednej kampanii, która trwa tydzień) 

• 2xna miesiąc (jeśli kampania trwa przykładowo miesiąc) 



Capping w aplikacjach 
mobilnych

• Capping oparty jest na cookies, w aplikacjach nie ma cookies, 
wiec tego tematu nie ma 

• Kampanie w aplikacjach są rozliczane w modelu 
efektywnościowym (CPA), więc ten temat tu nie istnieje 

• Kampanie w aplikacjach są często emitowane w formie 
reklamy natywnej 

• Capping nie dotyczy apek



Modele rozliczeń w reklamie 
internetowej

• CPM (cost per mille, z łac. mille - tysiąc) – koszt dotarcia do tysiąca 
odbiorców, obliczany jest na podstawie liczby odsłon witryny 
internetowej 

• W CPM jest twardy cennik, jest określona ilość odsłon potrzebna do 
wyświetlenia. Wydawca nie zawsze bierze odpowiedzialność za 
klikalność 

• CPM wraca bo reklama staje się mobilna, a mobile rozlicza się 
głównie przez CPM 

• Flat fee - polega na określeniu stałej stawki, którą ma zapłacić 
reklamodawca za wyświetlanie reklamy w określonym czasie w 
serwisie wydawcy



Modele rozliczeń cd.
• Modele efektywnościowe: CPC (cost per click), PPC (płatnej za 

kliknięcia - pay per click - tak określa Google) 

• Modele performance: CPA (cost per action), CPL (cost per 
lead), CPO (cost per order), CPS (cost per success) 

• Wymagają wpięcia kodów 

• Wymagają dogadania się z wydawcą 

•  Tu często nie ma cennika, każda kampania jest rozliczana 
indywidualnie





Najlepsze formaty mobile
• Formaty uniwersalne (320×50, 300×50, 300×75, 216×36, 

216×54, 168×28, 168×42, 120×20, 120×30) 

• Rectangle 

• Full-screen interstitial 

• Understitial (Trojmiasto.pl - Parallax scroll) 

• Rich Media 

• Wideo mobilne



Supertargetowanie 
 http://gomobi.pl/case-studies/big-data-super-precyzyjne-

targetowanie-przykladzie-samsunga-galaxy-s7/



Mobile lepiej się klika!
• 95% sprzedaży w Trojmiasto.pl odbywa się przez kontakt bezpośredni. Portal 

współpracuje z agencjami reklamowymi i domami mediowymi. Na desktopie 
reklama sprzedaje głównie w modelu flat fee, w mobile na odsłony - poza 
stroną główną 

• Trojmiasto.pl podaje, że ich statystyki dla CTR na mobile wynoszą 0,2%, ale na 
przykład nowy format Parallax scroll ma 0,6% 

• Jak wynika z raportu „Mobile advertising sprzedaje” wydanego przez GoMobi.pl 
w zeszłym roku, średnie wartości dla formatów standardowych (tradycyjnych) 
plasują się u czołowych polskich wydawców na poziomie 0,2-0,65% 

• Wniosek: portal Trojmiasto.pl plasuje się w top wydawców, zaś reklama na 
serwisie pozwala osiągnąć maksymalne wyniki, jakie uzyskamy na mobile dla 
tradycyjnych formatów





Mobile zasługuje na 
więcej



Desktop traci na korzyść 
mobile

• Z telefonów komórkowych korzysta 92% dorosłych Polaków. 
Smartfona używa ponad połowa 57%, (źródło: CBOS, lipiec 
2017) 

• Ponad 80% internautów ma smartfona (źródło: Mobile 
Institute, 2017) 

• W desktop istnieje problem adblock. Prawie 40% reklam jest 
blokowanych. W mobile ten problem dotyczy 5% osób 

• W aplikacjach ten temat nie istnieje bo nie są one zazwyczaj 
przygotowane w środowisku HTML



Wniosek: Dziś mobile zaczyna 
być lepszy niż desktop 



– Kazimierz Piekarz, CEO agencji marketingu mobilnego Upgrade Marketing, 
bloger GoMobi.pl

„ W 2016 roku, jak podaje StatCounter, użytkownicy 
urządzeń mobilnych wygenerowali 56%, a więc sporo 
ponad połowę odsłon w nadwiślańskiej sieci. Niestety nie 
poszły za tym adekwatne wydatki reklamowe i mobile 
uszczknął w torcie reklamy online zaledwie 23,5% (źródło: 
IAB/PwC AdEx 2016)” 



– Kazimierz Piekarz

„Wartość rynku reklamy online w 2016 roku wyniosła 
3,625 mld zł. 1% z tej kwoty to 36,25 mln zł. Przy 
założeniu, że udział mobile w rynku reklamy byłby równy 
udziałowi w liczbie odsłon w sieci, czyli 56%, dojdziemy do 
wniosku, iż wydatki na reklamę mobilną w ubiegłym 
roku mogły przekroczyć 2 mld zł (sic!), co jest kwotą 
ponad 2 razy wyższą w stosunku do 852 mln zł, jakie w 
2016 roku odnotował mobile”







Aż 3/4 przedstawicieli Gen Z spędza wolny czas online. Najwięcej 
używa do tego telefonów komórkowych lub smartfonów (75%), 
następnie laptopów (45%) i komputerów stacjonarnych (30%) 

Pomiędzy 2005 a 2015 rokiem spadło spożycie papierosów, 
alkoholu i twardych narkotyków przez amerykańskich nastolatków 
w wieku 12-17 lat (źródło: IBM Institute, 15 tys. użytkowników, 16 
krajów) 

Uzależnienie przenieśli na mobile 

Za chwilę będzie tak u millenialsów, a następnie u pokolenia X 

Pokolenie Z (ludzie urodzeni po 2000 roku) 



Podsumowując
Mobile jest coraz bardziej obłożony reklamami. Z rozmów 
z polskimi sieciami mobile marketingowymi - emitują 
one kilkaset kampanii rocznie 

CPM wraca bo mobile jest częściej rozliczany w CPM 

CPM wraca bo programmatic jest rozliczany w CPM 

Mobile jest niedoszacowany - od 47% do nawet 53% 
mobile ma zasięg w Polsce, a wydatki wynoszą na koniec 
2016 roku zaledwie 23% tortu reklamy online



¯\_(ツ)_/¯
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