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Czym są kampanie AdWords dla video?

YouTube to największa platforma video na świecie i w Polsce.

To także druga największa wyszukiwarka treści globalnie oraz krajowo.

Jeśli zależy Ci na tym, by efektywnie dotrzeć do odbiorców z przekazem video, formaty 
reklamowe na YT są idealnym rozwiązaniem.

Dlaczego?

Kampania typu „video” pozwala Ci adresować komunikaty do osób odwiedzających strony www związane z 

Twoim produktem/usługą, np. blogi lub witryny tematyczne. Możesz też kierować przekaż do osób 

oglądających filmy na YouTube poświęcone rozwiązaniom, w których specjalizuje się Twoja firma!

https://www.youtube.com/user/startupTVpl
https://www.youtube.com/channel/UChBEVEpO-vENsyrE6imN1EA
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Nasza oferta

Dostępne formaty reklam video obejmują: 

• reklamy TrueView In-Stream

• reklamy video TrueView Discovery

• reklamy w trakcie filmu



Nasza oferta

Reklamy video TrueView 

wyświetlają się przed filmami w YouTube, w ich trakcie lub po

nich, a także w witrynach, grach i aplikacjach w sieci

reklamowej Google. 

Mogą też pojawiać się w filmach YouTube osadzonych w innych

witrynach. Widz może pominąć reklamę po 5 sekundach.



Nasza oferta

Reklamy video TrueView Discovery / In-Display

docierają do użytkowników w miejscach, w których

przeglądają oni treści. Wygląd reklamy zależy od 

rozmiarów i formatów reklam obsługiwanych przez

wydawcę treści. 

Gdy użytkownik kliknie miniaturę reklamy, video zostanie

odtworzone na stronie odtwarzania filmu lub na stronie

kanału w YouTube.



Nasza oferta

Reklamy w trakcie filmu

to krótki format reklamy wideo zaprojektowany tak, 

by umożliwić Ci dotarcie do dużej liczby klientów i

zwiększenie świadomości Twojej marki poprzez

wyświetlanie krótkiego, zapadającego w pamięć

przekazu. Reklamy trwają maksymalnie sześć

sekund, a użytkownik nie może ich pominąć.



Nasza oferta

• Ustawienia ustalania stawek i budżetu

• Kierowanie na lokalizację

• Kierowanie na język

•Możliwość kierowania na systemy operacyjne, modele urządzeń, operatorów i sieci bezprzewodowe

• Opcje wyboru harmonogramu i metod wyświetlania reklam

Możliwości optymalizacyjne:



Nasza oferta

Koszty?

Finalny efekt zależny jest od materiału video, grupy celowej, budżetu i czasu
kampanii. 

Przykład? Wydając 1000 PLN możesz liczyć nawet na 10 000 odtworzeń Twojego filmu



Moon Media to grupa mediowa, która dostarcza kompleksowe rozwiązania video. 
Zajmujemy się tworzeniem oraz dystrybucją filmów i animacji, zaczynając od koncepcji, 

a kończąc na skutecznej promocji. Firma istnieje już od 7 lat i zdążyła wyprodukować 
ponad 2 000 filmów video, kilkanaście programów, uruchomić telewizję internetową 

dla przedsiębiorców StartupTV.pl oraz serwis poświęcony social video: YT360.pl.

Moon Media dostarcza treści multimedialne dla agencji interaktywnych oraz liderów rynku technologii, 
prowadzi kampanie z Influencerami oraz realizuje webinary online. 

Posiadamy również w pełni wyposażone studio blisko centrum Warszawy, 
w którym realizujemy nagrania własne lub wynajmujemy przestrzeń studyjną Klientom.

https://www.youtube.com/user/startupTVpl
https://www.youtube.com/channel/UChBEVEpO-vENsyrE6imN1EA


Co jeszcze możemy Ci zaoferować?

Od kilku lat zajmujemy się 
profesjonalną realizacją różnych 

formatów video. Mamy 
doświadczenie w produkcjach 

telewizyjnych i filmowych, choć 
specjalizujemy się w tworzeniu 

dedykowanych materiałów do sieci.

W grupie Moon Media znajduje się 
dział specjalizujący się w influencer

marketingu ukierunkowanym na 
YouTube oraz promocjach z 

wykorzystaniem narzędzi takich jak 
formaty AdWords dla video.

Moon Media posiada własne, w 
pełni wyposażone studio 

nagraniowe o powierzchni około 
50m2, zlokalizowane blisko centrum 

Warszawy. Służy ono do nagrań 
własnych – np. wywiadów, relacji na 
żywo, webinarów, jak również jest 

wynajmowane klientom 
zewnętrznym.

Moon Media, jako pierwsza agencja 
w Polsce, świadczy usługi z zakresu 

przygotowania kampanii z 
Musical.lowcami.



Dziękujemy!

+48 795 908 904 
biuro@moonmedia.pl

www.moonmedia.pl

mailto:biuro@moonmedia.pl
http://www.moonmedia.pl/

