


WZROST SPRZEDAŻY DZIĘKI:
• Utrzymaniu lojalności Klienta i wzroście jego zadowolenia. 

• 94% dostarczalności Twojego przekazu reklamowego.*

• 100% ominięciu AdBlocków i filtrów antyspamowych, 
a także uniknięciu efektu ślepoty banerowej. *

• Unikatowemu systemowi powiadomieo o nowych reklamach.

• 13% zwiększeniu rozpoznawalności wizerunku marki na rynku.*

Intuicyjna obsługa oprogramowania ConnectionSky!

* średnie dane z przeprowadzonych ostatnich dziesięciu kampanii



OBNIŻENIE KOSZTÓW DZIĘKI:
• Dotarciu przekazem reklamowym w określonym czasie oraz  

możliwością dopasowania emisji do aktualnych wydarzeo 
(pogoda, wydarzenia społeczne etc.).

• Dostarczeniu przekazu reklamowego idealnie dobranej grupie 
docelowej przy uwzględnieniu licznych cech.

• Dotarciu do Użytkownika zainteresowanego Twoim 
produktem i zmotywowanego do zakupu.

• Ocenie przez Użytkowników jakości przekazu i przydatności 
oferowanego produktu.

Unikatowa na polskim rynku forma MONEYBACK!

* średnie dane z przeprowadzonych ostatnich dziesięciu kampanii



MODEL DZIAŁANIA PROGRAMU



Wzrost sprzedaży, dzięki dopasowaniu Twojej oferty do indywidualnych 
oczekiwao Użytkowników oraz stale rosnąca ich liczba.

KRYTERIA DOPASOWANIA ODBIORCÓW:

 Wiek.
 Płed.
 Stan cywilny, ilośd posiadanych dzieci.
 Zarobki.
 Geolokalizacja (miasto, województwo, kraj).
 Wykształcenie.
 Zawód.
 Zachowania w poprzednich kampaniach.
 Informacja zwrotna dotycząca poszczególnych reklam.



AKTYWIZACJA UŻYTKOWNIKÓW:

 Wprowadzenie innowacyjnych zasad programu MONEYBACK

 Punkty otrzymywane za aktywnośd: ocenianie reklam, 
komentowanie, wypełnianie ankiet, wyrażanie opinii, itp

 Wprowadzenie punktów „Empiria” – doświadczenie (wypełnienie profilu, 
gotowośd do zapoznania się z reklamą, elementy grywalizacji, uruchomiony 
program,  aplikacja w tle) – są rozliczane osobno i mają inną pule nagród.

Społecznośd ConnectionSky ma możliwośd skorzystania tylko z tego  co w danym momencie 
jest dla nich interesujące i pozwala jeszcze efektywniej korzystad z przekazu reklamowego.



Wzrost zaangażowania Użytkowników w proces zakupowy, dzięki przemyślanej 
i różnorodnej ich aktywizacji.

Możliwośd wymiany punktów na nagrody przygotowane
przez ConnectionSky i jego Partnerów.

 Atrakcyjne kupony i rabaty przygotowane oraz dopasowane
specjalnie do potrzeb społeczności ConnectionSky.

 Cykliczne konkursy z nagrodami gwarantowanymi.

Wyświetlenie powiadomienia o nowej reklamie 
w dyskretny i nie nachalny sposób.

 Wprowadzenie współpracy z beaconami.



Możliwośd przeprowadzenia każdego działania marketingowego (konkursy, 
puzzle, gry, bony, rabaty), dzięki nieograniczonym możliwościom zastosowania 
form i kanałów przekazu.

FORMY PRZEKAZU:

 Baner
Mail
 Display
 Content
 Video Content
 Ankiety
 Beacon
 Social Media
Wirtualna rzeczywistośd



Możliwośd stałego monitorowania przebiegu kampanii oraz optymalnego 
dopasowania jej składowych – w oparciu o dane statystyczne i przeprowadzane 
na bieżąco analizy – do jej celów i założeo.

DOKŁADNE STATYSTYKI:

 Dostarczalności przekazu reklamowego

Wyświetlenia przekazu

 Ilości otward strony docelowej

 OR, CTR

 Geolokalizacja

 Popularności reklamy

 Bieżąca ocena przekazu pod kątem atrakcyjności oraz przydatności



MODELE ROZLICZEO:

• Atrakcyjne  i przejrzyste modele rozliczeniowe: CPS (sprzedaż), CPL (formularz), CPO 
(zamówienie), CPA (akcja), CPC (kliknięcie), CPM  (wyświetlenie) dopasowane do 
aktualnych wymagao rynkowych i potrzeb Partnera.

• Realizacja kampanii w modelu: CPS, CPO, CPA na podstawie kuponów i rabatów 
oferowanych wyłącznie dla ConnectionSky.

• Możliwośd ustalenia modelu rozliczenia pomiędzy 
ConnectionSky, a Użytkownikami.

• Możliwośd rozliczeo hybrydowych (łączone)

• Wpływ Partnera na model rozliczeo.



BEZPIECZEOSTWO:

Stała i automatyczna kontrola wyświetlania strony docelowej lub strony 
www (analiza przeciążeo, analiza kodów błędów technicznych).

Automatyczna kontrola Twojej strony docelowej pod kątem wirusów 
i niechcianego oprogramowania.

Automatyczna kontrola prawidłowego wyświetlania reklamy,       
poprawności linku, braku wirusów na docelowej stronie.



MASZ PYTANIA? 
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

• tel. +447547926797

• mail: contact@connectionsky.com

• www.connectionsky.com

tel:+447547926797
mailto:contact@connectionsky.com
http://www.connectionsky.com/

