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KAMPANIA Z YOUTUBERAMI OD A DO Z

Realizujemy kampanie na YouTube end-to-end – od koncepcji, przez produkcję, po ostatnie raporty. Ściśle 
współpracujemy ze wszystkimi znaczącymi MCN’ami na rynku, a także z niezależnymi twórcami. Odpowiadamy za 
dobór odpowiednich liderów do kampanii (pod względem contentu, który tworzą i ich publiczności) oraz narzędzi 

promocyjnych.

Wdrażamy strategię, wymyślamy koncepcje kreatywne, produkujemy materiały tekstowe, wizualne i audytywne, 
monitorujemy efekty.

Tworzymy kanały marek (również z udziałem znanych youtuberów, bloggerów), budujemy zasięgi i docieramy do 
określonej w projekcie grupy docelowej.

Ułatwiamy wprowadzenie marki na rozpoznawalne kanały twórców lub twórców na kanał marki.



KAMPANIA Z YOUTUBERAMI OD A DO Z

https://www.youtube.com/watch?v=vb_2UUJgAMA

Britax Römer Polska – Wyzwanie dla mamy

PILOT Pen Polska – Tajemnice Celsjusza

https://www.youtube.com/watch?v=KihIG4oPu9Q

https://www.youtube.com/watch?v=6juAxfjuvXc

Panache Polska – DOTYKAJ WYGRYWAJ

PILOT Pen Polska – Obłędne Dyktando 

https://www.youtube.com/watch?v=Fh2Oo_4DsTA
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Kampanie promocyjne



Kompleksowe strategie działań z Influencerami
Jak potężny jest YouTube?

Druga największa wyszukiwarka po Google.

Zasięg YouTube dociera do 76,3% 
internautów. 

Ponad 19mln użytkowników w Polsce.

Od 10 lat w sieci! 



PILOT Pen Polska
O!błędne dyktando – akcja edukacyjna. 

https://youtu.be/ljVRtBJTpaQ

Tajemnice Celsjusza – kampania YouTube z influenceami. 

PILOT Pen Polska

https://youtu.be/sKpTypvQS2M

Ciech Sarzyna 

https://youtu.be/k9IrJCl433o

Kampania InStream.

Case study:
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Prowadzenie i tworzenie kanału marki



Tworzenie kanału YouTube Twojej marki

Moon Media Promotion dzięki doświadczeniu w tworzeniu własnego kanału YT360.pl i StartUp.tv potrafi stworzyć 
kanał dla Twojej marki. Nie ważne czym się zajmujesz, nie ważne co Twoja marka sprzedaje – każdy może mieć 

własny kanał na YouTube i docierać do milionów osób w Polsce ze swoim przekazem. 

Od prowadzenia kanału, po jego automatyczną optymalizację względem najnowszych algorytmów YouTube, aż po 
tworzenie treści na kanał Twojej marki. 

Moon Media Video może to wszystko zrobić za Ciebie. 



Prowadzenie kanału YouTube Twojej marki

eżeli Twoja marka posiada już kanał na YouTube, jednak nie odnajdujesz się w jego skomplikowanych ustawieniach, 
Moon Media Promotion oferuje profesjonalne konsultacje.

Nasz zespół to wyspecjalizowane osoby, które bacznie przyglądają się najnowszym zmianom w algorytmach YouTube, 
możesz być zatem pewien, że kanał Twojej marki zostanie zoptymalizowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi serwisu.



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, 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!
Moon Media

biuro@moonmedia.pl

www.moonmedia.pl

mailto:p.skowronek@moonmedia.pl
http://www.moonmedia.pl/

