
Reklama natywna kontra 
kampania display – na co postawić?
Kiedy przeglądasz stronę WWW ulubionego i znanego serwisu internetowego, bardzo często 
na całej stronie pojawia się baner , który zasłania interesujące ciebie treści. 
Co więcej, dodatkowo blokuje on stronę główną i bywa półprzezroczysty. To jeszcze 
mocniej utrudnia przeczytanie cennych informacji. Ile razy zdarzyło się tak, że wodziłeś palcem 
po ekranie smartfonu, usilnie próbując zlokalizować krzyżyk i zamknąć baner reklamowy? 
Mimo starań, często za sprawą mocnej irytacji, wycofywałeś się z tych zmagań. 
Po takich przygodach z mniejszym zapałem wracałeś na ulubioną witrynę…

Podobnie wygląda sytuacja przy kampaniach SEM. 
Wpisując istotną frazę w Google, śledzą cię potem 
reklamy banerowe z produktem, który wcześniej 
oglądałeś. Dlatego też problem związany z nachal-
ną i męczącą promocją, na którą nie reagują pozy-
tywnie użytkownicy Internetu, został rozwiązany 
za sprawą reklamy natywnej. To właśnie w nią co-
raz częściej właściciele firm i dyrektorzy marketin-
gu, inwestują swój budżet. Z analizy i obserwacji 
opinii użytkowników Internetu wynika, że mocno 
drażnią ich formy layerowe, które zakrywają całko-
wicie lub połowicznie treść strony. Rich mediowe 
formy także nie spotykają się z aprobatą. Przede 
wszystkim dlatego, że zawierają one multimedia 

z automatycznym dźwiękiem, którego wiele osób 
sobie nie życzy. 
Przecież użytkownicy Internetu nie mówią re-
klamie online nie, ale musi być ona tak dobrana, 
tak, aby wpisywała się w layout strony. Kampanie 
reklamowe banerowe są skuteczne wówczas, gdy 
idealnie wpisują się w grupę docelową odbior-
ców, odpowiadają na potrzeby użytkowników, są 
ciekawe i intrygujące, mają w sobie odpowiedni  
komunikat, a także tzw. ,,call to action”. Wiele  
agencji kreatywnych ma bardzo duże doświad-
czenie w tworzeniu odpowiednich kreacji bane-
rowych – wiążą się z tym badania psychologiczne 
w stosunku do konsumentów, psychologia barw, 

umiejętne dopasowanie reklamy do zaintereso-
wań odbiorców, odpowiednie przekazanie warto-
ści marki (spójność komunikacyjna). 
Żeby uzyskać odpowiedni zwrot w formie wzrostu 
sprzedaży i wzmocnienia świadomości marki/ pro-
duktu, warto rozliczać się za kampanię banerową 
w formie CPC - na kliki lub CPA – konkretna akcja, 
taka jak: wypełnienie formularza, zapisanie się na 
newsletter, odebranie zniżki lub otrzymanie dar-
mowego webinaru. Oprócz dobrze przemyślanej 
kampanii display, wspaniałym rozwiązaniem dla 
marketerów jest reklama natywna, która coraz 
mocniej wiedzie prym w strategiach marketingo-
wych firm. 



Przewodnik po jedzeniu ostryg do piwa Guinnes stworzony przez Oglivy.
Źródło: Whitepress.pl

Badania przeprowadzone 
przez Harvard Business Review 
wskazują, że 70 % internau-
tów woli czerpać nowe infor-
macje o produktach i usługach 
nie z tradycyjnych reklam, ale 
właśnie poprzez content. 
źródło: https://hbr.org/2015/07/comparing-the-roi-of-content-marketing-
and-native-advertising)

Jak podaje serwis Rp.pl w 
dziale TECHNOLOGIE: ,,aż 80% 
z 8 tys. uczniów i studentów 
z USA, nie odróżnia prawdzi-
wego artykułu prasowego od 
reklamy i ufa anonimowym 
źródłom informacji. Dlatego 
reklama natywna jest dla nich 
czymś, co nie do końca jest 
reklamą, ale cennym komu-
nikatem. Dlatego marki tak 
chętnie ją stosują”.

Warto wiedzieć, że za twórcę reklamy natywnej, 
uchodzi, często nazywany ,,ojcem reklamy” – Da-
vid Oglivy. Już w 1950 roku, idealnie zestawił piwo 
Guinnes z ostrygami, tworząc ,,Przewodnik Guin-
nessa po ostrygach”. Od tego zaczęła się przygoda 
z reklamą natywną…

Reklamą natywną mogą być wszelkie działania 
content marketingowe: napisanie bardzo cie-
kawego artykułu o konkretnej tematyce, która 
zaintryguje użytkownika, przeprowadzenie wy-
wiadu, w którym będzie delikatne nawiązanie do 
produktu lub firmy. Nie jest to wówczas nachalny 
artykuł sponsorowany, w którym praktycznie co 
drugą linijkę lub cztery razy w tekście, pada nazwa 
produktu. Dodatkowo w treści mogą być zawarte 
nienachalne grafiki lub infografiki, prezentujące 
produkt lub nawiązujące do rodzaju produktu, 
tak aby były one użyteczne. Przykładowo, ktoś 
przeczyta informację o świetnym rozwiązaniu, 
które może zlikwidować jego problem, ale nie wie, 
gdzie się zgłosić lub kupić taką rzecz. I tutaj wła-
śnie otrzymuje rozwiązanie – namiar lub zdjęcie. 
Do reklamy natywnej zaliczamy także: wszelkie 
działania w social media, czyli zamieszczenie zdjęć 
lub postów na fanpage na Facebooku, zamieszcza-
nie treści video lub poradnika, a także lokowanie 

produktu. Reklama natywna, to jest tak naprawdę 
możliwość zaprezentowania treści w inny sposób 
niż wykorzystując kampanię reklamową display. 
Są to działania niestandardowe na portalach in-
ternetowych, które powinny zaintrygować użyt-
kowników i sprawić, aby otrzymali wiedzę o pro-
dukcie w sposób ciekawszy, niż zwykły statyczny 
lub flashowy banner.

Kiedy stykamy się z reklamą natywną, mamy 
problem, aby znaleźć w artykule słowa kluczowe, 
nazwę marki czy linki dofollow, a także oznaczenie 
,,artykuł sponsorowany”, gdyż ma ona być natural-
na i nie powiedziana wprost. 

Często z kontekstu możemy się domyślić, że dany 
artykuł promuje produkt, ale nie jesteśmy pewni, 

że tak jest.  Artykuł sponsorowany jest natomiast 
często podpisany jako ,,reklama”. 

W słupkach rankingowych, bardzo mocno będzie 
gnała do góry reklama mobilna, natywna i video. 
Reklama natywna, coraz silniej zostanie osadzona 
w aplikacjach mobilnych i grach internetowych. 
Nawet firma Microsoft umożliwi tym dewelope-
rom, którzy tworzą aplikacje, na wprowadzenie 
tego rodzaju reklamy, gdyż angażuje ona swoich 
użytkowników, aż pięciokrotnie bardziej, niż tra-
dycyjne banery. Co więcej, tak zwane ,,native ads.” 
będą przedstawione za pomocą zindywidualizo-
wanych elementów, takich jak użycie własnego 
fontu, animacji, czy logo w taki sposób, aby była 
zachowana całkowita integralność z aplikacją. 
Dlaczego działy marketingu, chcą częściej korzy-
stać z reklamy natywnej? Przede wszystkim zdają 
sobie sprawę z faktu, że już w co piątym smart-
fonie reklamy są blokowane, a na początku 2018 
roku blokowanie trafi także do Chrome’a, tylko dla 
tych form które złamią zasady Coalition for Better 
Ad. Dlatego trzeba być bardziej czujnym. 
Czy wiedzieliście, że Google w 2016 r. odnotował 
ponad 15 mld dolarów wpływów z reklam natyw-
nych. Jak to będzie w kolejnych latach? Firma Ady-
oulike podaje, że globalne wydatki na ten rodzaj 
reklamy w 2018 r. wyniosą ponad 59 mld dola-
rów, a jej przychody wzrosną w USA do 2021 roku  
o 74%. W Polsce reklama natywna również nabie-
rze silnego rozpędu. 

Jednym ze starszych przykładów, który mocno wi-
ruje w Internecie, jako sposób realizacji kampanii 
natywnej – jest słynne selfie z gali Oskarowej w 
2014 r. Widzimy na nim najsłynniejsze gwiazdy, któ-
re ,,spontanicznie” zebrały się, aby wykonać zdjęcie 
razem z publicznością. Na początku mało kto zwrócił 
uwagę na to, że owa fotografia, została wykonana 
telefonem marki Samsung. Jak się później szybko 
okazało, cała akcja została opłacona przez Samsun-
ga, a zdjęcie zostało udostępnione ponad milion 
razy w sieci. Czy nie  jest to sprytne posunięcie i re-
welacyjny sposób na kampanię natywną? 

Jakie mamy formy reklamy 
natywnej?

Co takiego może się wydarzyć 
jeszcze w tym i w następnym roku 
na rynku reklamy internetowej?

Reklama natywna – case study?



Firma Energy Constellation, mocno zastanawia-
ła się, w jaki sposób trafnie i szybko dotrzeć do 
młodego pokolenia Millenialsów. Zajmując się 
rozwiązaniami dla domów z zakresu energii, stwo-
rzyła świetny content, odpowiadający na pytania i 
wątpliwości młodych ludzi. Doradzając za pomocą 
obrazków i infografik, w jaki sposób oszczędzać 
energię, znaleźli rzeszę nowych fanów i potencjal-
nych klientów na Facebooku, Twitterze i LinkedIn.

Przykładem skutecznej i ciekawej reklamy natyw-
nej była akcja społeczna - ,,ColorLove Przedszkole” 
dla marki Baumit Polska, opracowane w całości 
jako autorski projekt przez agencję kreatywną 
Orchidea Creative Group z Wrocławia. Akcja skiero-
wana była do wszystkich placówek przedszkolnych 
w danym regionie. Nagrodą główną, sponsorowa-
ną przez firmę Baumit, było odmalowanie elewacji 
zwycięskiego przedszkola. Mechanizm akcji opar-
ty był na głosowaniu, w którym udział mógł wziąć 
każdy internauta. Promocja konkursu odbyła się za 
pomocą kanałów social media i na landing page 
klienta. Inicjatywa, w której główną rolę odegrały 
dziecięce marzenia mała na celu stworzenie wy-
jątkowego i kolorowego miejsca, w którym więk-
szość swojego czasu spędzają najmłodsi..
Czy słyszeliście o stronie internetowej ,,The 

Angle”? Pełni ona rolę magazynu internetowe-
go, która niebezpośrednio promuje sieć hoteli  
,,W Hotels”. Tematyka to moda, design, muzyka  
i jedzenie. Portal co miesiąc publikuje 10 artyku-
łów, które kontekstowo promują hotele sieci.

Netfliks zlecił redakcji New York Times, opraco-
wanie artykułu, na temat problemu więźniarek  
w Stanach Zjednoczonych. Autorka, Melanie Dez-
iel, poruszyła w nim kwestie traktowania kobiet 
w więzieniach i trudności w dostępie do pomocy 
psychologicznej. Tekst jest mocno interaktywny,  
a dodatkowo został on wzbogacony animowanymi 
ilustracjami, krótkimi formami video, zdjęciami i pli-
kami audio.  Nie ma w nim żadnego linka do strony 
producenta, ale jednocześnie, można się przekonać, 
że mamy styczność z treścią sponsorowaną.

Warto postawić także na reklamę natywną ze  
względu na to, że Google cały czas zmienia swój 
algorytm i stawia dużą uwagę na bardzo dobre 
jakościowo treści. Ciekawą formą prezentacji tre-

ści są dlatego nietypowe działania, które się wy-
różniają. Na portalach można dodawać ,,zakładki’ 
zawierające w sobie słowa kluczowe, mające za-
szyty link. Klient może również zostać partnerem 
wybranego działu tematycznego na portalu in-
ternetowym. Przykładowo, jeżeli portal ma dział, 
który dotyczy motoryzacji, wówczas warto, aby 
w kolorze znanej marki samochodowej pojawiły 
się loga na belkach nawigacyjnych serwisu. Gdy 
firma poszukuje dawczyń komórek jajowych, 
wówczas można obrandować dział o tematyce 
kobiecej. Takie działania nie są tak nachalne, jak 
wyskakujący niespodziewanie banner. Ale za to 
działają na podświadomość użytkowników. 

Taki rodzaj reklamy powinien być wpasowany  
w layout strony, wtapiać się w tłum, ale przynosić 
spokojny, oczekiwany efekt. I w tą stronę na pewno 
w najbliższym czasie będzie zmierzała promocja  
w Internecie.

Kamila Gębik

Dlaczego jeszcze działać 
natywnie?


