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Opis przedmiotu zamówienia na   

 

USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA KAMPANII PROMUJĄCEJ IDEĘ EKONOMII 

SPOŁECZNEJ (BROKER INTERNETOWY) 

 

1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usługi 

przeprowadzenia  kampanii internetowej promującej ideę ekonomii społecznej 

na terenie województwa mazowieckiego, na potrzeby wydziału ekonomii 

społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Zamówienie jest 

podzielone na dwa zadania. 

1) usługa wyświetlenia banneru reklamowego na portalu internetowym. 

2) usługa emisji filmu o długości 30 sekund na portalu internetowym. 

2. Kampania internetowa  dla każdego z zadań składać się będzie z 4 etapów, 

przy czym każdy z nich trwać będzie każdorazowo 7 dni, tj. w sumie 28 dni w 

trakcie trwania Umowy. Każdy z części ma być realizowana w tym samym 

czasie. 

3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy materiały niezbędne do 

publikacji każdorazowo przed terminem ich publikacji z co najmniej 7 dniowym 

wyprzedzeniem. 

4. Pojęcia  

CPC – (Cost Per Click) Jest to koszt, jaki płaci zamawiający za kliknięcie 

użytkownika w reklamę.  Zmawiający płaci za kliknięcia w reklamę, natomiast 

nie za jej wyświetlenia. 

CPV (Cost Per View) - Jest to koszt, jaki płaci zamawiający za obejrzenie filmu 

reklamowego do końca. Opłata nie jest naliczana dla niepełnych odsłon. 

Pre-roll to reklama w formie spotu wideo, poprzedzająca wyświetlenie materiału 

głównego, np. filmu czy spotu.  

Mid-roll,  to reklama w formie spotu wideo wyświetlana w trakcie emisji materiału 

głównego i jednocześnie go wstrzymująca. 
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Post-roll, to reklama w formie spotu wideo wyświetlana  na końcu materiału 

głównego  

Landing page (strona docelowa) to miejsce, na które kierowany jest odbiorca 

po kliknięciu w reklamę. 

5. Termin wykonania zamówienia (lub liczba dni): od daty podpisania umowy do 

końca 30 listopada 2020r. 

6.  Szczegóły dotyczące realizacji: 

 

Sugerowany podział docelowego budżetu kampanii :  

2/3 przeznaczone na kanał display (zoptymalizowany mix formatu natywnego 

Powszechnie wykorzystywana rozdzielczość ekranów komputerowych 

1280×1024, będąca natywnym formatem obrazu wielu monitorów LCD. 

350x216 oraz desktop/mobile dla formatów 300x600, 750x200, 970x200, 

300x250) 

1/3 przeznaczona na kanał video (zoptymalizowany mix emisji pre-roll, mid-roll, 

post-roll dla filmu o czasie trwania 30s.) 

 

Model rozliczania całej kampanii :  

dla kanału display - CPC cost per click,  

dla kanału video – CP cost per view. 

 

Wskaźniki kampanii do osiągnięcia : - 60.000 przejść z formatów display na 

stronę www lub landing page dla kanału display - 275.000 pełnych odsłon filmu 

30-45 s. dla kanału video. 

 

Grupa docelowa kampanii : kobiety i mężczyźni w wieku 20-45    (kobiety 60%, 

mężczyźni 40%); zainteresowania: biznes, ekonomia, finanse, inwestycje, 

dotacje, informacje i publicystyka;  

geo-lokalizacja: teren województwa mazowieckiego.  


