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  ZAŁOŻENIA KAMPANII 

 Klient: PUNKT GASTRONOMICZNY 
 
 Brand: XXXYYYZZZ 
 
 Termin realizacji: grudzień 2015 
 
 Produkt/ usługa (kategoria B2C/ iOS, Android): 
 Pobrania aplikacji (5-10K) 
 In-app purchase (wartość: 25-50zł) 
 
 Benefit: nowe, niekonwencjonalne menu/ okolicznościowe gadżety 
 
 Target:  
 Kobiety/Mężczyźni18 – 45 
 Duże, średnie miasta z lokalizacjami z portfolio firmy 
 Przychody finansowe na poziomie średniej krajowej+ 
 Profil: uczeń; student/ka; pracownik biurowy; manager średni 

szczebel/kadra kierownicza 

 



  CEL/ ZAŁOŻENIA KAMPANII 

 Cel kampanii: 

 Zachęcenie do odwiedzenia pizzerii/ punktu gastronomicznego i 
wpływ na decyzję zakupową osób realizujących zakupy  

 Wzmocnienie wizerunku przyjaznej, atrakcyjnej marki  

 

 Cel biznesowy: 

 Aktywny wzrost liczby dziennej pobrań aplikacji 

 Wzrost liczby odwiedzin w restauracjach  

 Wpływ na decyzję zakupową: Mężczyźni, Kobiety 

 Promocja „Oferty rodzinnej” 

 Analiza statystyczna klienta: podatność na reklamę mobilną 

 

 Dwutorowa komunikacja w stylu: 

 Młodzież/ student/ pracownik/Rodzina 

 Komunikowanie „Oferty rodzinnej” jako Nowość i Hit 

 

 



  RYNEK/ TRENDY ZAKUPOWE 

 Definicja rynku, segmentacja: 
 XXXYYYZZZ to nowoczesna, dynamiczna marka. Oferta to zamawianie 

jedzenia w wersji online& mobile. Cechą wyróżniającą jest szybkość 
zamówienia, profesjonalna obsługa klienta i proces po-sprzedażowy 

 Główni konkurenci: Pyszne.pl; Bistro24.pl, PizzaPortal.pl 
 Zagrożenie: Restauracje sieciowe; Gastronomiczne punkty osiedlowe 
 
 Konsument (opis behawioralny, psychograficzny…) 
 Ceniący sprawdzone wzory, dobry smak, profesjonalny wizerunek 
 Nowoczesny, dynamiczny, żyjący w zgodzie z aktualnymi trendami 
 Pasjonat nowych technologii i urządzeń mobilnych 
 
 Marka XXXYYYZZZ – cechy: 
 Jedzenie w najlepszym wydaniu 
 Linie produktowe osadzone w najlepszych rynkowych trendach 
 Najlepsze menu w dostępnej, konkurencyjnej cenie 
 Połączenie konwencji formalnej i nieformalnej (zamówienia prywatne) 

 
 

 



  KAMPANIA MOBILE #1 

Założenia 
 Kreacja emitowana w powiadomieniach telefonu 
 Wysoka efektywność, ponad 30% wyższa niż  
    standardowe kampanie bannerowe 
 Brak ryzyka pojawienia się przekazu przy niepożądanym 
    kontekście -  reklama wyświetla się w powiadomieniach 
    urządzenia, jest inicjowana przez zainstalowaną 
    aplikację (CROSS-LINKS: aplikacje fashion, lifestyle…) 
 

wartość zamówienia (pln netto) 10 000
Pakiet Standard

CPC net 0,40

ilość klików 25 000

estymowana liczba odsłon 2 500 000

przygotowanie kreacji gratis

Push Banner



    KAMPANIA MOBILE #2 

 Podaj imię 
 Wpisz adres 

email 
 W 2-3 zdaniach 

opisz dlaczego 
uważasz, że ten 
produkt 
powinien być 
Twój 

 Nagrody: 25% 
rabatu przez 
najbliższy 
tydzień 

 

 Obejrzyj film 
 Znajdź 

wskazaną 
Wyspę 
Promocji w 
najbliższej 
restauracji 
(mapa w 
aplikacji) 

 Znajdź 
wybrane 
produkty 
objęte 
promocją, 
zrób zakup  
za 100 zł i 
wygraj 
nagrody! 

ZNAJDŹ NA FILMIE 
WYSPĘ PROMOCJI 



    KAMPANIA MOBILE #3 

 Odkręć Sejf z nagrodami na 
ekranie smartfona 

 Wybierz produkt objęty promocją 
(Pizza, Sushi, Kebeb) 

 Potwierdź zakup i rabat 25%, 
50%... 

 Masz 48 godz.  na realizację zakupu Dla pierwszych 500 osób 
Pizza za 5 zł! 



  KAMPANIA MOBILE #4 

Po wejściu do Restauracji klient 
otrzymuje spersonalizowany 

komunikat z ofertą promocyjną 
- np. 10% na określoną 
kategorię produktów*. 
Dodatkowe zadanie: 
zeskanowanie kodu 3 

wybranych produktów (kod na 
ulotce, opakowaniu). Osoby, 
które zbiorą największą liczbę 

punktów w 15 minut – 
otrzymują rabat 20%. 

* Formularz kuponu rabatowego można umieścić w praktycznie 
każdej formie reklamowej. Użytkownik po wpisaniu numeru 
telefonu lub adresu email otrzymuje wiadomość tekstową lub 
mail z linkiem do kuponu rabatowego. 



  VOICE SMS/ MOBILE COUPON 

 Wykorzystujemy powiadomienia voice mailing 
 Użytkownik po akceptacji uczestnictwa w programie 

otrzymuje M-Coupon, dodatkowo może dołączyć kupon 
w wersji offline – będą dystrybuowane w wybranych 
punktach w okresie kampanii 

 Osoby, których zakupy przekroczą wartość 250 zł 
dostają dodatkowy rabat 



  KAMPANIA MOBILE #5 

 Wejdź do Galerii Mobilnej 
XXXYYYZZZ 

 Wklej zabawne zdjęcie swojego 
męża, żony, partnerki… 

 Napisz w jakiej sytuacji zrobiona 
była zamieszczona fotka 

 Zamieść swojego „modela” na 
naszym profilu Facebook 

 Autorki/ Autorzy fotek z 
największą liczbą polubień 
otrzymają rabaty 20% oraz 
nagrody-niespodzianki! 

 



  Akcja iPizza 

  Technologia Beacon pozwala na 
zdobycie punktów (Integracja z 
Klubem Lojalnościowym ) w 
trakcie wizyty w punkcie 
partnerskim 
 

 System umożliwia szybkie 
pobranie i prezentację na ekranie 
smartfona tzw. krótkiej oferty 
XXXYYYZZZ (informacja o 
trwającej w danym momencie 
promocji, wyprzedaży) 
 

 Klient ma 30 min. na realizację 
oferty zakupowej 



   KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY 

 

 Precyzyjne poznanie klienta, preferencji zakupowych, zainteresowań  

 Tworzenie raportów aktywności klientów w punkcie partnerskim 

 Możliwość przyciągnięcia użytkowników do  przez zdobycie punktów 
programu lojalnościowego: skanowanie produktów; punkty za wejście do 
sklepu; oferty krótkoterminowe (np. czas ważności 2 godziny) 

 Możliwość komunikowania ofert Last Minute do najbardziej aktywnych 
użytkowników (info typu: Masz 3 godziny na zakup produktu 25% taniej) 

 Definiowanie zasięgu oferty: dostępność 2 km od XXX;  po wejściu do 
punktu handlowego; po zeskanowaniu kodu produktu; w pobliżu punktu…  

 Możliwość przekierowania transakcji zakupowej do sklepu internetowego, 
zakupy w wersji online/ offline, landing page 

 Wykorzystanie analizy zachowania klienta (np. wartość zakupów) do 
wsparcia skuteczności działań marketingowo-sprzedażowych 

 Realny wzrost liczby pobrań aplikacji XXXYYYZZZ 

 Media coverage 
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