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ZNACZENIE ALLEGRO

Allegro to największa 

platforma e-commerce 

w Polsce.

Od 1999 roku buduje jakość swojej marki, przez co stała się 
jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm w naszym kraju. 
Dzięki temu szczyci się zaufaniem wśród imponującej bazy 
kupujących i sprzedających. 
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20 MLN
UŻYTKOWNIKÓW 32 MLN

TRANSAKCJI MIESIĘCZNE

2,6 MLD
ODSŁON MIESIĘCZNIE

117 TYS.
PROFESJONALNYCH

SPRZEDAWCÓW

164 MLN
DOSTĘPNYCH OFERT



Gdzie wyświetlają się 

reklamy na Allegro?

upblue.pl

Wyniki wyszukiwania, 
strona przedmiotu1.

Wyniki wyszukiwania, 
lewa kolumna2.

Strona 
przedmiotu3.



Głównym zadaniem Allegro Ads jest maksymalizacja wyników sprzedażowych. Reklama ta 
wyświetla się w najbardziej widocznych dla kupujących miejscach na Allegro. Oferty wyświetlane na 

pierwszych pozycjach generują 16% wszystkich kliknięć i 21% wszystkich transakcji Allegro.

Jak działa Allegro Ads?
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Janek szuka 
produktu1.

Algorytm 
kontekstowo 
wybiera reklamę

3.
Janek kliknął 
i kupił produkt5.

Wpisuje frazę 
lub wchodzi
w kategorię

2.
Janek widzi ofertę, 
która jest dopasowana 
do jego zapytania

4.

Janek wpisuje hasło w wyszukiwarkę lub szuka produktu w wybranej kategorii na Allegro 
wyrażając chęć zakupu. System dobiera kontekstowo reklamę do zapytania. Nazwa oferty 
musi odpowiadać zapytaniu Janka. Reklamy wyświetlane są na zasadzie aukcji - wygrywa 
oferta o najlepszym stosunku jakości, CPC oraz CTR.

W Allegro Ads płacimy tylko za kliknięcie i przejście do konkretnej 
oferty - wyświetlenia reklam są darmowe.
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Dlaczego warto korzystać 

z Allegro Ads?

Wzrost sprzedaży.
Oferty pojawiają się w najbardziej 
widocznych miejscach Allegro, dzięki 
czemu rośnie prawdopodobieństwo 
sprzedaży Twoich produktów.

Zwiększenie zaufania do sprzedawcy.
Dzięki częstemu pojawianiu się Twoich ofert 
w najbardziej widocznych miejscach w przestrzeni 
Allegro zbudujesz zaufanie, lojalność klientów oraz 
wykreujesz silną i rozpoznawalną markę.a

Wykorzystanie sezonowości.
Dzięki planerowi kampanii nie przegapisz 
najlepszych okazji do promowania swoich 
produktów i przygotujesz się na 
nadchodzące trendy.

Szybka promocja nowych produktów.
Wyprzedź swoją konkurencję i od razu 
zacznij wyświetlać oferty w 
najatrakcyjniejszych miejscach w Allegro.
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Dodatkowe możliwości 

Allegro Ads
Paleta możliwości Allegro Ads

Ads 4 Brands
Rozwiązanie dedykowane 
dla marek, których oferty 
są sprzedawane na Allegro 
przez ich dystrybutorów

*Jest to rodzaj konta a nie typ 
kampanii

Oferty 
sponsorowane
Dedykowane dla wszystkich 
prowadzących sprzedaż na Allegro. 
Rozliczane w modelu cpc.

Reklama
Graficzna
Format reklamy dedykowany 
dla marek, które chcą 
wpłynąć na zainteresowanie 
swoimi produktami i na 
rozpoznawalność marki. 
Rozliczana w modelu cpm.

Sieć
reklamowa -
Google Ads
Możliwość dotarcia do 
potencjalnych kupujących 
w wyszukiwarce Google. 
Rozliczane w modelu cpc.

Sieć
reklamowa -
Facebook Ads
Kampania retargetingowa w 
serwisie Facebook. Kampanie 
rozliczane w modelu cpc.

Allegro Ads
Allegro Ads to system pozwalający na 
korzystanie z różnego rodzaju narzędzi 
reklamowych. To Ty decydujesz ile 
chcesz przeznaczyć na kampanię
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Allegro Ads 

Reklama Graficzna

Reklama graficzna nad wynikami 
wyszukiwania

Reklama budująca rozpoznawalność 
produktów oraz marki.

Oparta na określonych ofertach, słowach 
kluczowych i kategoriach, przez co może 
docierać do szerokiego grona użytkowników 
Allegro.

Rozliczana w modelu CPM, czyli płatności za 
tysiąc wyświetleń.
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Allegro Ads 

4 Brands

Idealne rozwiązanie dla producentów.

Dzięki temu rozwiązaniu z jednego panelu 
zarządzamy reklamami wszystkich kont, 
które są dystrybutorami konkretnej marki 
lub producenta.

1.

SPRZEDAWCA

2.

SPRZEDAWCA

3.

SPRZEDAWCA

Konto brandowe
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Allegro Ads 

Network Facebook

Docieranie do klientów na Facebooku

Reklama jest wyświetlana na Facebooku 
każdemu użytkownikowi, który widział daną 
ofertę, ale nie dokonał zakupu.
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Allegro Ads Network 

Google Ads

Docieranie do klientów w Google

W momencie gdy użytkownik wpisuje 
w wyszukiwarkę Google frazę związaną 
z produktem, reklama może pokazać się 
w wynikach wyszukiwania oraz w 
zakładce zakupy.
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Co robimy w ramach współpracy?

Dobierzemy odpowiednie 
narzędzia i na ich podstawie 
przygotujemy kampanię 
Allegro Ads

Optymalizujemy 
kampanie

Tworzymy i wdrażamy 
strategię reklamową

Pomagamy na każdym 
etapie współpracy

Rekomendujemy 
zmiany dotyczące 
ofert

Doradzamy 
i prowadzimy bieżącą 
obsługę

Raportujemy

Analizujemy 
konkurencję

?
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Pakiety

PLAN

Plan 1

Plan 2

Plan 3

WIDEŁKI 
BUDŻETOWE

1500 - 3000

3001 - 10000

10001 - 25000

PROWIZJA 
PROCENTOWA

20%

17%

15%

PROWIZJA 
MINIMALNA

500 zł

700 zł

1700 zł
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Realizujemy dodatkowe usługi reklamowe dla sklepów internetowych.

Usługi dodatkowe

Google Ads Facebook Ads TikTok Ads

Up Blue Store CSS Criteo
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Skontaktuj się z nami

INFOLINIA

510 752 689

MAIL
kontakt@upblue.pl

ADRES

Up Blue sp. z o. o.
ul. Boczna 4, 62-006 Bogucin


