SŁOWNICZEK
REKLAMY INTERNETOWEJ
Najważniejsze pojęcia, które warto znać
planując kampanię w Internecie.

A ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres IP
Adres używany do jednoznacznej identyfikacji komputera w sieci Internet, składający się z 4 liczb
oddzielonych kropkami np. 193.219.28.194.

Adres URL (Uniform Resource Locator – uniwersalny lokalizator zasobów)
Adres internetowy; niepowtarzalny adres każdej strony w Internecie.

Adserver
Oprogramowanie (zazwyczaj w postaci aplikacji działającej online), służące do emisji reklam oraz
monitorowania przebiegu kampanii.

Affinity Index
Dopasowanie użytkowników grupy celowej na wybranej witrynie w stosunku do dopasowania użytkowników
grupy celowej w całej populacji.

App Push
Powiadomienia App Push są to wiadomości, które użytkownik widzi bez otwierania aplikacji, zazwyczaj
na ekranie blokady.

Artykuł sponsorowany
Tekst publikowany w Internecie do 10 tys. znaków, 10 elementów graficznych i 5 linków nofollow. Gotowy
materiał do publikacji, nie wymagający oprawy edytorskiej po stronie wydawcy. Oznaczenie na stronie:
artykuł sponsorowany

Artykuł content marketingowy
Tekst publikowany w Internecie do 10 tys. znaków, 10 elementów graficznych i 3 linków nofollow. Materiał
opracowany przez redakcję na podstawie briefu. O ostatecznym kształcie artykułu i tytule – decyduje redakcja.
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C ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capping
Ograniczenie liczby odsłon jednej reklamy, przypadających na jednego użytkownika w określonym czasie
(np. 5 odsłon/użytkownik/24 godziny). Capping ma na celu zwiększenie skuteczności kampanii poprzez
racjonalne gospodarowanie pulą dostępnych odsłon.

CPC (ang. Cost per Click)
Cena za kliknięcie. Reklamodawca rozlicza się za działanie, którego celem jest kliknięcie w reklamę
i przeniesienie się na witrynę reklamodawcy.

CPA (ang. Cost per Action)
Cena za działanie. Reklamodawca płaci za każdym razem, kiedy dzięki reklamie użytkownik wykona
określoną akcję na przykład: zapisze się do newslettera, weźmie udział w konkursie lub wypełni ankietę.

CPL (ang. Cost per Lead)
Cena za pozyskanie danych użytkownika. Reklamodawca płaci za każdym razem, kiedy dzięki reklamie
użytkownik wykaże zainteresowanie ofertą reklamodawcy i pozostawi swoje dane w celu kontaktu.

CPM (ang. Cost per Mile)
Cena za 1 000 odsłon reklamy. Reklamodawca wykupuje określoną liczbę kontaktów z reklamą, a CPM
należy traktować jako cenę jednostkową.

CTR (ang. Click Thru Rate)
Odsetek emisji zakończonych kliknięciem. Współczynnik pokazuje zainteresowanie wyświetlaną kreacją
reklamową. Współczynnik może być podawany z rozróżnieniem na CTR-U i CTR-V.

CTR [%] =
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Cookie
Niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika
(zazwyczaj na twardym dysku).

D ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dayparting
Emisja reklamy w określonych przedziałach godzinowych lub zakresach dat.

Dark post
Post, który nie wyświetla się na naszej osi czasu na Facebooku. Posty tego typu wykorzystywane są wyłącznie
do tworzenia reklam, widoczne są tylko dla konkretnej i ściśle określonej grupy osób, czyli dla tzw. naszego
„core target”.

F ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FF (ang. Flat fee)
Stała opłata za czas emisji (np. za miesiąc, za tydzień, za dzień). Dotyczy najczęściej „form stałych”,
ale także marketingowych usług abonamentowych.

H ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HP – Home Page
Strona główna, strona startowa na danej witrynie internetowej, na której odwiedzający mogą znaleźć linki
do innych podstron.
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L -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Landing Page
(nazywany również stroną docelową) to szczególny rodzaj strony internetowej stworzony, aby przyciągnąć
uwagę odwiedzających oraz zaprezentować najważniejsze informacje.

Linki nofollow
Atrybut nofollow (nofollow, rel nofollow)– atrybut wykorzystywany na potrzeby pozycjonowania. Rel
nofollow to połączenie skrótu angielskiego słowa „relations” (relacje, powiązania) i „noffolow”, które
oznacza „niepodążanie”. Rel nofollow chroni strony zawierające reklamy przed użyczeniem reputacji
stronom, do których link z reklamą przekierowuje.

Linki dofollow
Dofollow (linki dofollow, atrybut dofollow) – powoduje przeniesienie części wartości strony, na której go
umieszczono do strony, na którą przenosi użytkownika. Korzyść z tego jest ogromna, szczególnie gdy
wartość portalu z linkiem jest duża (wysoki ranking Google, wiele odwiedzin czytelników). Wtedy strona
klienta przejmuje część wartości portalu z linkiem i zyskuje wyższą pozycję w wyszukiwarce.

M -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Main Topic
Najważniejsze tematy na stronie – miejsce w witrynie z ekspozycją najważniejszych tematów, w górnej
części strony.

P -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podcast sponsorowany
Audycja internetowa zrealizowana przy współpracy z partnerem na dowolny temat z udziałem eksperta od klienta.

www.DoradztwoMediowe.pl

SŁOWNICZEK
REKLAMY INTERNETOWEJ
Najważniejsze pojęcia, które warto znać
planując kampanię w Internecie.

Podcast content marketingowy (natywny)
Audycja internetowa zrealizowana przez redakcję na podstawie briefu. Bez udziału eksperta od klienta.
O ostatecznym kształcie podcastu i tytule – decyduje redakcja.

Pozycjonowanie
Podejmowanie rozmaitych działań, obejmujących m.in. optymalizację treści strony internetowej pod kątem
określonych słów kluczowych oraz rozwijanie bazy linków prowadzących do strony. Celem pozycjonowania
jest poprawienie pozycji, na której w wynikach wyszukiwania wyświetla się dana strona www, po wpisaniu
określonego słowa kluczowego.

R ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Richmedia
Rodzaj reklamy internetowej, która integruje w sobie wiele rodzajów form promocyjnych: animacje, dźwięk,
interakcję, możliwość wyboru opcji.

Reklama display’owa
Reklama wykorzystująca kreacje graficzne, zapisane jako pliki JPEG, GIF, Flash i itp.

Reklama efektywnościowa
Reklama rozliczana w oparciu o osiągnięty przez nią efekt – na przykład:
• wygenerowaną sprzedaż (wydawca otrzymuje określony procent przychodu wytworzonego
w wyniku kampanii),
• liczbę leadów (wydawca otrzymuje z góry określoną kwotę za każdą aktywność),
• liczbę kliknięć (wydawca otrzymuje wynagrodzenie za każde unikalne kliknięcie).

www.DoradztwoMediowe.pl

SŁOWNICZEK
REKLAMY INTERNETOWEJ
Najważniejsze pojęcia, które warto znać
planując kampanię w Internecie.

Reklama kontekstowa
Reklama – zazwyczaj tekstowa – której treść powiązana jest z tematem właśnie przeglądanej strony.

ROS (ang. Run on Site)
Kampania realizowana z wykorzystaniem powierzchni reklamowej konkretnej, wybranej przez reklamodawcę
witryny. W praktyce tego rodzaju kampanie dostarczają wydawcom największe przychody.

RON (ang. Run on Network)
Kampania realizowana na wszystkich witrynach zrzeszonych w ramach jednej sieci reklamowej jednocześnie.
Tryb ten wykorzystywany jest do realizacji kampanii adresowanych do szerokiego grona odbiorców.

Realny użytkownik (Real User – RU)
Użytkownik (osoba) oglądający dany serwis w określonym czasie. RU jest miarą badania Gemius/PBI.

T ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Targetowanie
Ograniczenie emisji reklam na bazie określonych kryteriów w celu precyzyjnego skierowania komunikatu
reklamowego do określonej grupy docelowej. Podstawowe rodzaje targetowania: geograficzne
i demograficzne. Można także wyróżnić targetowanie behawioaralne, oparte na wynikach monitorowania
zachowania użytkowników – w ten sposób można skierować reklamę, np. do właścicieli firm zainteresowanych
kredytem (bo czytali artykuły na ten temat, w wyszukiwarce wpisywali związane z tym zagadnieniem słowa
kluczowe itp.).

U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unikalny Użytkownik (Unique User – UU)
Przeglądarka łącząca się z danym serwisem w określonym czasie. Liczba unikalnych użytkowników określana
jest na podstawie liczby różnych plików cookie.
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W ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wizyta
Ciąg następujących po sobie odsłon wykonanych przez jednego użytkownika w ramach jednej witryny.
Odstęp między kolejnymi odsłonami nie może przekraczać 30 minut.

Współczynnik odrzuceń
Współczynnik odrzuceń to liczba sesji ograniczonych do jednej strony podzielona przez liczbę wszystkich
sesji, czyli odsetek wszystkich sesji w witrynie, podczas których użytkownicy wyświetlali tylko jedną stronę.

V ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Viewability
Miara określająca jaki % odsłon reklamy znajdowało się w polu widzenia użytkownika (tj. było widocznych
na ekranie), dzięki czemu użytkownik mógł zapoznać się z reklamą.
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