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Wpłyń na decyzje zakupowe

w idealnym momencie:

Bazujemy na własnych danych dotyczących zakupów. Know-how

i zespół sukcesu klienta sprawiają, że osiągamy Twoje KPI.

Bądź tam gdzie konsumenci planują zakupy

Pokaż im swój produkt podczas zakupów

Bądź tam gdzie ludzie poszukują zakupowych 

inspiracji

Dotrzyj do osób, które kupują produkt pokrewny 

do Twojego



Nasze media to prawie  10 mln 

konsumentów miesięcznie:

1-2h 
/ MSC

5-10h
/ MSC

300 000 
MAU

250 000 
MAU

9 000 000 
MAU

Poszukiwanie 

inspiracji 

zakupowych

Planowanie

i realizowanie 

zakupów

Retargeting po 

preferencjach 

żywieniowych

i zakupowych

5-10h 
/ MSC

1-2h
/ MSC



Bannery w Listonic mogą dodawać reklamowany produkt

do list zakupów.

Od kampanii online do wzrostów 

popularności zakupowej marki

Średnio o tyle razy w 2020 

roku reklamowane 

produkty zostały dodane z 

bannerów do list zakupów 

Listonic.

Reklamowany produkt 

pojawiał się w 2020 roku, na 

listach zakupów średnio o 5 

x częściej w trakcie 

kampanii niż przed nią

Średnio o tyle wzrasta 

popularność reklamowanej 

marki na tle marek 

konkurencyjnych na listach 

zakupów 

Wzrost popularności 

marki na listach 
zakupów Listonic

+41%

Wzrost ilości 

produktów 
na listach zakupów

5x

Dodania produktu 

reklamowanego do list 
zakupów

1 900 - 3000



Target grupy naszych mediów

Poszukujący inspiracji 

zakupowych

Poszukujący 

promocji

Planujący

zakupy
Retargeting na bazie 

preferencji kulinarnych

Retargeting według 

historii zakupowej

Realizujący

zakupy



Możliwości targetowania

Kategoria 

produktowa

Geo / województwa

Rodzaj sieci 

sklepów

Geo / województwa
Geo i 

hiperlokalizacja

Produkty używane 

do posiłków

Sieć sklepów Historia zakupowa Preferowany rodzaj 

kuchni

Produkty z list 

zakupów

Produkty 

z list zakupów



- różne formatySUGEROWANA
KAMPANIA

MEDIUM

~CTR

~VIEWABILITY

Mix formatów:

- bannery, 

- reklamy              

natywne

Mix formatów:

- banner, 

- ad insert, 

- kafelek

Mix formatów:

0,4-0,8% 0,5-0,8% 0,2-0,4%

~85% ~76% ~70%

Wyniki kampanii



Skąd się biorą szacunki 

sprzedaży?

ANALIZUJEMY 

WYNIKI KAMPANII 

NA BAZIE LIST 

ZAKUPÓW

Badanie Brand Performance



Brand Performance - jak badamy 

wzrost popularności zakupowej marek

Na stronie brands.tylkofmcg.pl na bieżąco

badamy udział poszczególnych marek w listach zakupów

Badanie realizujemy w dużej grupie badawczej około 200k UU aktywnych

miesięcznie w Listonic.

Efekt to:

Dzięki badaniu oceniamy:

jaki wpływ na chęć zakupu ma kampania prowadzona w Listonic?

procentowy udział marki w 

kategorii produktu 

(PII - Purchase Intention Index)

bezwzględna ilość dodań 

produktów do list zakupowych 

(RPII - Relative Purchase Intention 

Index)

https://brands.tylkofmcg.pl/


Bannery w Listonic mogą dodawać reklamowany produkt

do list zakupów.

Od kampanii online do wzrostów 

popularności zakupowej marki

Średnio tyle razy w 2020 

roku reklamowane 

produkty zostały dodane z 

bannerów do list zakupów 

Listonic.

Reklamowany produkt 

pojawiał się w 2020 roku, na 

listach zakupów średnio 5 x 

częściej w trakcie kampanii 

niż przed nią.

Średnio o tyle wzrasta 

popularność reklamowanej 

marki na tle marek 

konkurencyjnych na listach 

zakupów 

Wzrost popularności 

marki na listach 
zakupów Listonic

+41%

Wzrost ilości 

produktów 
na listach zakupów

5x

Dodania produktu 

reklamowanego do list 
zakupów

1900 - 3000

REKLAMA 

PRODUKTU



Przykładowe wzrosty popularności 

marki dzięki kampanii w Listonic

Purchase Intention Index (PII)

Współczynnik pokazuje udział /  wzrost % marki w danej kategorii produktów

Wyniki Brand Performance marki - współczynnik PII

KAMPANIA W 

LISTONIC



Przykładowe wzrosty popularności 

marki dzięki kampanii w Listonic

Relative Purchase Intention Index (RPII) 

Współczynnik pokazuje bezwzględną liczbę dodań produktów danej marki w konkretnej kategorii zakupowej. 

Wyniki Brand Performance marki - współczynnik RPII

KAMPANIA W LISTONIC

KAMPANIA W 

LISTONIC



Skąd się biorą szacunki 

sprzedaży?

SZACUJEMY ROI NA 

BAZIE LIST 

ZAKUPÓW I DANYCH 

Z PARAGONÓW

Badanie ROI Estimation



inne analizy oparte o dane transakcyjne ze 

sklepów spożywczych

eksperymenty w sklepach 

modelowanie ekonometryczne marketing-

mix 

analizy elastyczności cenowej

analizy zwyczajów zakupowych

segmentacje transakcji wg. misji 

zakupowych

Partner badania ROI estimation:

[Centrum Monitorowania Rynku]:

CMR jest niezależną agencją badawczą specjalizującą się w analizach danych transakcyjnych 

pozyskiwanych ze sklepów spożywczych. 

Celem działalności CMR jest dostarczenie producentom FMCG oraz sieciom handlowym szybkiej 

informacji, na ile ich działania marketing mix mają rzeczywisty wpływ na decyzje zakupowe klientów 

sklepów. CMR ma dostęp do danych transakcyjnych sklepów i może śledzić trendy sprzedaży całości 

asortymentu i poszczególnych kategorii produktowych. 

Analitycy CMR prowadzą zaawansowane projekty badawcze, takie jak: 

dorota.romanowska@cmr.com.pl

tel. (+48) 608 615 214

KONTAKT: cmr.com.pl

mailto:dorota.romanowska@cmr.com.pl
http://cmr.com.pl
http://www.cmr.com.pl


Metodologia:

Łączymy:

dane z list zakupów (intencja zakupowa) i

dane sprzedażowe (średnią wielkością transakcji).

Badanie realizujemy w dużej grupie badawczej:

około 200k UU aktywnych miesięcznie w Listonic w połączeniu z

danymi sprzedażowymi z tysięcy sklepów spożywczych w całej Polsce

(od convenience store, po wielkopowierzchniowe markety)

Dzięki badaniu oceniamy:

jaki jest szacunkowy zwrot inwestycji dzięki reklamie w Listonic - ROI

estimation



Metodologia:

Łączymy:

dane z list zakupów (intencja zakupowa) i

dane sprzedażowe (średnią wielkością transakcji).

Badanie realizujemy w dużej grupie badawczej:

około 200k UU aktywnych miesięcznie w Listonic w połączeniu z

danymi sprzedażowymi z tysięcy sklepów spożywczych w całej Polsce

Ilość produktów 

dodanych do list 

zakupów Listonic w 

trakcie kampanii 

Średnia cena 

reklamowanego

produktu

średnią ilość 

produktu z danej 

kategorii na 

jednym paragonie

Estymacja sprzedaży dzięki kampanii



Metodologia CD:

Cena 

kampanii

Estymacja ROI - estymacja zwrotu z inwestycji*

*Ile razy potencjalna sprzedaż przewyższyła koszt kampanii

Estymacja ROI

Estymacja 

sprzedaży 

dzięki 

kampanii

Estymacja 

sprzedaży 

dzięki 

kampanii



ROI Estimation:

Kampania 
reklamowa 
w Listonic

Ilość produktów 
dodanych do list 
zakupów Listonic 

w trakcie kampanii 
reklamowej

Średnia ilość 
produktu z danej 

kategorii na 
jednym paragonie 

(dane CMR 
za 2020 r.)

Średnia cena 
produktu

Szacowana 
sprzedaż 

dzięki emisji 
kampanii 

reklamowej

Koszt 
kampanii 

reklamowej
ROI*

Non-food 18 549 1,1 25 510 097 95 172 5,36

Food 10 323 1,9 3,30 64 725 17 000 3,81

*ROI = zysk netto / kapitał x 100 proc.

Przy czym:

- zysk netto to przychody po odjęciu kosztów produkcji czy reklamy,

- kapitał to koszty poniesione / nakłady inwestycyjne, aby osiągnąć zysk.



FORMATY 

REKLAMOWE



Kafelek

Cta

Tytuł
Opis

Największy zasięg 

w aplikacji

Rekomendacje:

CTR

>0,5%

Kampanie 

non food



Rekomendacje:

Wysokie CTRy >0,7%

Bannery

Kampanie 

food

Kampanie 

non food
Dystrybucja 

sieciowa



Ad insert

Silny efekt wizerunkowy -

format pełnoekranowy

Rekomendacje:

Kampanie 

food

Kampanie 

non food
Dystrybucja 

sieciowa



Bannery

Expand banner to banner, który rozwija się po scrollu aplikacji w dół, zwiększając trzykrotnie 

swoją wysokość

STANDARD

Budowanie wizerunku marki

Zwiększenie wejść na landing  page

Rekomendacje:

ATL (ADD TO LIST)

Zwiększenie sprzedaży 

w kampaniach produktowych

Zwiększenie popularności marki

Rekomendacje:

STAN EXPANDSTAN PODSTAWOWY



Bannery standardowe

Reklama zwiększa 3x swoją wysokość, kiedy 

rozwija się po scrollu aplikacji w dół

S
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L
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Funkcja expand bannera



Bannery ATL (add to list)

DODAJ

DODAJ

EXPANDED

Dzięki temu przyzwyczajasz usera do kupowania 

produktu reklamowanej marki a po kampanii otrzymasz 

dane związane ze wzrostem popularności marki na 
listach zakupów

S
T

R
E

F
A

B
IG

S
T

R
E

F
A

 R
E

G
U

L
A

R

Bannery mogą dodawać reklamowany 

produkt do list zakupów.



Hero banner, nowość!

Format specjalny budujący 

świadomość marki

Wyświetla się na stronie głównej aplikacji

Dobra widoczność, nie inwazyjny

Pełny zasięg aplikacji

Emisja na wyłączność!!!

Model rozliczenia flat fee

Wyróżnij się na tle konkurencji!



Rekomendacje:

Hero banner, nowość!

większy 

zasięg

brand 

awareness

wysoka 

zapamięty-

walność

Miejsce emisji:
strona główna aplikacji



Formaty natywne

SUGESTIE PRODUKTÓW

Sugestie pokazują się podczas 

dodawania produktu do listy zakupów

LINKI TEKSTOWE
Linki to teksty widoczne na 

liście zakupów

Klik dodaje produkt do listy 

zakupów

Klik przekierowuje na 

landing page



Mix formatów MOB / DSK / APP

Programatyczna emisja

Szeroki zasięg 9 mln UU

Cechy:

Wszystkie formaty 

reklamowe

desktop / mobile / 

in app

Retargeting po 

preferencjach 

kulinarnych i 

zakupowych



Osoby chcące wdrożyć się w zdrowy tryb 

życia, dbające o dobry poziom nawodnienia

Kobiety w ciąży

Osoby poszukujące inspiracji zakupowych

i promocji

Przypomina o piciu wody

Waterful
TARGET

TARGET

TARGET

Prowadzi kobiety przez ciąże

Momly

Agreguje gazetki reklamowe

Gazetki i promocje

Nasze nowe aplikacje to 50+ tys. 

konsumentów miesięcznie:



Małgorzata Olczak
HEAD OF SALES

m.olczak@listonic.com

+48 665 421 223

Dziękuje za uwagę

Zapraszamy z każdym pytaniem 

mailowo lub telefonicznie


