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Docieramy do shopperów / 

konsumentów na ścieżce 

zakupowej

Bazujemy na własnych danych dotyczących zakupów. Know-how

i zespół sukcesu klienta sprawiają, że osiągamy Twoje KPI.

Kampanie wpływają na zwiększenie sprzedaży

Specjalizujemy się w reklamie dla branż:

# FMCG

# Retail

# Farmacja

# Dom i ogród

# RTV i AGD



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



MOMENT 
DOTARCIA

Planowanie i realizowanie zakupów

Bannery umożliwiają dodanie reklamowanego 

produktu do listy zakupowej

Decydenci zakupowi w gospodarstwach domowychTARGET 

GRUPA

MOŻLIWOŚĆ 

TARGETOWANIA

ŚREDNIE 

WYNIKI Viewability ~80% CTR ~0,4-0,8%

Geo / 

Województwa

Produkty, 

kategorie 

produktów

Historia

zakupów

1-2h / msc 250 000 MAU

MODEL

ROZLICZEŃ
CPM

4,7+ / 5



MOMENT 
DOTARCIA

Poszukiwanie inspiracji zakupowych

Osoby poszukujące inspiracji zakupowych i promocji, 

lubiące przeglądać gazetki sieci handlowych

TARGET 

GRUPA

ŚREDNIE 

WYNIKI Viewability ~85% ~0,4-0,8%

MOŻLIWOŚĆ 

TARGETOWANIA
Geo / 

Województwa
Rodzaje sieci 

sklepów

Sieć

sklepów

5-10h / msc 300 000 MAU

MODEL

ROZLICZEŃ
CPM / CPC

CTR

Bannery i ad inserty umożliwiają dodanie 

reklamowanego produktu do listy zakupowej

4,6+ / 5



MOMENT 
DOTARCIA

Czas wolny, poświęcony na 

dbanie o siebie, zdrowie, 

świadome dbanie o ciążę

● Kobiety w ciąży

● Osoby dbające o zdrowie, 

nawodnienie, sportowcy

TARGET 

GRUPA

ŚREDNIE 

WYNIKI CTR

Viewability ~78%

~0,2-0,5%

1h / msc 50 000 MAU

MODEL

ROZLICZEŃ
CPM / CPC

4,8+ / 5



Kampanie PMP 
bazujące na danych Listonic

listy zakupów użytkowników 

Listonic

ponad 650 serwisów 

kulinarnych w Polsce, gdzie 

znajdują się przyciski Listonic

Skąd pochodzą dane PMP?

Docieramy do użytkownika Listonic, który w danym 

momencie nie korzysta z aplikacji



ŚREDNIE 

WYNIKI
Viewability ~70% ~0,2-0,5%

MOMENT 
DOTARCIA

Docieramy do użytkownika Listonic, który w 

danym momencie nie korzysta z aplikacji

TARGET 

GRUPA

Decydenci zakupowi w gospodarstwach domowych 

targetowanie po danych z list zakupów Listonic, 

które są dostępne tylko u Nas

CTR

9 000 000 MAU

MOŻLIWOŚĆ 

TARGETOWANIA Geo / 

Województwa
Rodzaje 

przepisów

Produkty z list 

zakupowych

MODEL

ROZLICZEŃ

Bannery: CPM / vCPM / CPC, 

Video: CPM / CPV

Bannery & VIDEO | MOB / DSK / APP



Mix formatów:

- banner, 

- ad insert, 

- kafelek

0,2-0,4%

~85%

SUGEROWANA
KAMPANIA

MEDIUM

~CTR

~VIEWABILITY

Mix formatów:

- bannery, 

- reklamy              

natywne

0,2-0,4%

~80%

Wyniki kampanii 

Mix formatów:

- banner,

- interstitial

natywne

Mix formatów:

- banner, 

- natywne

0,2-0,4% 0,3-0,5%

~85% ~70%

Mix formatów:

- różne 

formaty

0,2-0,4%

~70%

0,2-0,4%



Brand safety naszych aplikacji

Czym jest brand safety?

Jest to takie otoczenie wyświetlania reklamy, które nie powoduje 

ryzyka wizerunkowych kryzysów dla marek.

Brand safety mierzone kodami Klienta 

(IAS oraz Double Verify) w aplikacjach wynosi: 100%



Skąd się biorą szacunki

sprzedaży?

ANALIZUJEMY 

WYNIKI KAMPANII 

NA BAZIE LIST 

ZAKUPÓW

Badanie Brand Performance



Bannery w Listonic mogą dodawać reklamowany produkt

do list zakupów.

Od kampanii online do wzrostów 

popularności zakupowej marki

Średnio tyle razy w 2021 

roku reklamowane 

produkty zostały dodane z 

bannerów do list zakupów 

Listonic.

Reklamowany produkt 

pojawiał się w 2021 roku na 

listach zakupów średnio 8 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*

+34,35%

Wzrost ilości 

produktów 
na listach zakupów*

8x

Dodania produktu 

reklamowanego do list 
zakupów*

2500 - 3000

REKLAMA 

PRODUKTU *Średni czas trwania kampanii - 30 dni



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/


Przykładowe wzrosty popularności 

marki dzięki kampanii w Listonic

Współczynnik pokazuje udział /  wzrost % marki w danej kategorii produktów przed i po kampanii 

w Listonic

Wyniki Brand Performance marki 

przed kampanią: po 

kampanii:



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:

KONTAKT: cmr.com.pl

dorota.romanowska@cmr.com.pl

tel. (+48) 608 615 214

http://cmr.com.pl/
mailto:dorota.romanowska@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 | wzór

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

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



Kategoria
ROI 

Estimation

FOOD Estymowana sprzedaż

przewyższyła koszt

kampanii reklamowej

2 - 4

NON FOOD 2 - 15

ROI Estimation:

*ROI = estymacja sprzedaży dzięki kampanii / cena kampanii reklamowej w Listonic



FORMATY 

REKLAMOWE



Kafelek

Cta

Tytuł
Opis

Największy zasięg 

w aplikacji

Rekomendacje:

CTR

>0,5%

Kampanie 

non food

CTR 0,2 - 0,5%



Hero banner

Największy zasięg w aplikacji

silny efekt wizerunkowy

Rekomendacje:

Kampanie 

food

Kampanie 

non food

Dystrybucja 

sieciowa

CTR 0,1 - 0,2%



Rekomendacje:

Wysokie CTRy >0,7%

Bannery

Kampanie 

food

Kampanie 

non food
Dystrybucja 

sieciowa

CTR 0,7 - 0,8%



Rekomendacje:

Wysokie CTRy >0,7%

Bannery ATL - add to list

Kampanie 

food

Kampanie 

non food
Dystrybucja 

sieciowa

Zwiększenie sprzedaży i popularności marki

CTR 0,7 - 1%



Ad insert

Silny efekt wizerunkowy -

format pełnoekranowy

Rekomendacje:

Kampanie 

food

Kampanie 

non food
Dystrybucja 

sieciowa

CTR 0,2 - 0,3%



Ad insert - ATL - add to list

Silny efekt wizerunkowy + 

wzmocnienie sprzedaży

Rekomendacje:

Kampanie 

food

Kampanie 

non food
Dystrybucja 

sieciowa

Zwiększenie sprzedaży i popularności marki

CTR 0,2 - 0,3%



Bannery / expand 

Reklama zwiększa 3x swoją wysokość, kiedy 

rozwija się po scrollu aplikacji w dół

Funkcja expand bannera

CTR 0,2 - 0,5%

Rekomendacje:

Przekliki na 

landing 

page

Brand 

awareness



DODAJ

DODAJ

* Dzięki temu przyzwyczajasz usera do kupowania produktu 

reklamowanej marki a po kampanii otrzymasz dane związane ze 

wzrostem popularności marki na listach zakupów

Bannery dodają reklamowany 

produkt do list zakupów*

CTR 0,4 - 0,7%

Rekomendacje:

Przyzwyczajenie 

do zakupu 

marki

Wzrosty

sprzedaży

Brand 

awareness

Bannery / expand ATL 
(add to list)



Hero banner

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

większy 

zasięg

brand 

awareness

wysoka 

zapamięty-

walność

Miejsce emisji:
strona główna aplikacji

CTR 0,5% - 0,8%



Hero banner

Średnie wyniki:

CTR

0,5 - 0,8%
7 dni

Odsłony

~ 550 000 

+

Zasięg

~ 90 000 +

7 dni



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



1,4 mln

CTR

0,2 - 0,5%

Zasięg

~ 450 000

Średnie wyniki i modele rozliczeń

Bannery   MOB / DSK / APP

Odsłony

14 dni

Modele rozliczeń: CPM / vCPM / CPC 



2 mln

Video 

completion 

rate

85%

Zasięg

~ 700 000

Średnie wyniki i modele rozliczeń

Video   MOB / DSK / APP

Odsłony

14 dni

Modele rozliczeń: CPM / CPV 



Małgorzata Olczak
HEAD OF SALES

m.olczak@listonic.com

+48 665 421 223

Dziękuje za uwagę

Zapraszamy z każdym pytaniem

mailowo lub telefonicznie

mailto:m.olczak@listonic.com
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