
Brief



Brief
Brief to dokument inicjujący każde większe 
działanie dotyczące komunikacji 
marketingowej.

Jest to podstawowa forma wymiany 
informacji między klientem a agencją.

Ma kluczowe znaczenie w procesie 
tworzenia reklamy. 



Brief - elementy
 Skrótowa informacja o marce (m.in. pozycja 

na rynku)
 Informacje o grupie docelowej 

(dotychczasowych nabywcach)
 cel kampanii
 budżet kampanii
 harmonogram działań
 opis konkurencji
 przewidywane problemy



Informacje o marce
Czym jest, jakie ma wartości, jak wypada na tle 
konkurencji i jak wygląda jej pozycjonowanie 
na rynku. 
Krótko, tylko najważniejsze fakty, bez opisywania 
stuletniej historii czy wymiarów pudełek w które 
produkt jest pakowany.
No, chyba że właśnie to jest wyróżnikiem Twojej 
marki :) 
Pisz szczerze, bez cukrowania – to jest miejsce, 
gdzie możesz napisać o problemach z którymi 
się mierzysz. Agencja jest po to, żeby 
je rozwiązać.

https://blog.goldensubmarine.com/jak-stworzyc-pozycjonowanie-marki/
https://blog.goldensubmarine.com/jak-stworzyc-pozycjonowanie-marki/
https://blog.goldensubmarine.com/pozycjonowanie-marki-reason-to-believe/
https://blog.goldensubmarine.com/pozycjonowanie-marki-reason-to-believe/


Grupa docelowa
To do niej kierowany jest komunikat 
reklamowy.
Ona jest praktycznie najważniejsza z punktu 
widzenia komunikacji marketingowej. Każda 
aktywność jest przecież kierowana do 
określonych ludzi i musi odpowiadać na ich 
potrzeby. Agencja musi więc już na starcie 
pracy z briefem wiedzieć jaka jest grupa 
docelowa danego produktu i kto musi być 
odbiorcą komunikatu reklamowego.



Grupa docelowa (c.d.)
Grupa docelowa definiowana jest w 
oparciu o:
 aspekty społeczno-demograficzne (np. 

wiek, płeć, dochód)
 aspekty geograficzne (np. miejsce 

zamieszkania, pracy)
 aspekty psychograficzne (np. styl życia, 

przekonania, osobowość)
 inne, charakterystyczne dla danej grupy



Grupa docelowa (przykład)
Poprawnie opisana grupa docelowa w 
briefie:
Mężczyźni w wieku 18-25, mieszkańcy miast, 
dynamiczni i samodzielni, korzystający na 
co dzień z życia – większość z nich jeszcze 
nie założyła rodziny. Otwarci na nowości, 
uprawiający sport, lubiący być na 
bieżąco z trendami w elektronice i 
gadżetach. Korzystający chętnie z 
socialmediów.



Cel kampanii
Ważne jest, aby w briefie podane były cele 
kampanii i sposoby ich pomiarów.

Ważne jest podanie KPI (Key Performance 
Indicators – kluczowe wskaźniki 
efektywności), które potem będą 
podstawą do rozliczenia efektów kampanii.



Cel kampanii - przykłady
Cel kampanii reklamowej KPI

Informowanie
(edukacja)

Liczba użytkowników na stronie 
lub konkretnych podstronach, 
przeciętny czas wizyty.

Kształtowanie wizerunku Badanie opinii, badania
satysfakcji, customer journey 
research, eyetracking.

Realizacja zadań
(akwizycja – sprzedaż)

Liczba wypełnionych wniosków 
dotyczących danych spraw, 
liczba zgłoszeń e-mailowych, 
liczba kontaktów 
telefonicznych.



Cel kampanii – przykłady 
(c.d.)

Cel kampanii reklamowej KPI

Budowanie relacji Liczba osób zapisanych do 
biuletynu, liczba powrotów 
do np. serwisu.

Integrowanie użytkowników
(budowanie społeczności)

Liczba osób działających na 
forach umieszczonych na 
stronie, ilość aktywnych 
użytkowników
na portalu.



Budżet
Wiedza o tym, na czym stoimy pod kątem 
finansowym, jest bardzo ważna dla agencji. 

Dzięki temu może ona już na etapie 
przygotowania dostosować pomysły do realiów 
finansowych. 

Nie jest tutaj ważne ile dokładnie masz do 
wydania – ważne, żeby widełki kwotowe 
odpowiadały założeniom kampanii. 



Harmonogram działań
Określ konkretnie ramy czasowe, w których 
agencja może się poruszać.
 De-brief: w ciągu kilku dni od otrzymania 

briefu
 Prezentacja/ spotkanie z agencją: np. 2-3 

tygodnie po przesłaniu briefu
 Ewentualne poprawki: kilka dni po prezentacji
 Decyzja: nie później niż w ciągu tygodnia od 

otrzymania finalnych prac



Opis konkurencji
Aby reklama była skuteczna, należy opisać 
otoczenie naszej kampanii.
Należy krótko opisać konkurencję, z którą 
mamy do czynienia na rynku. Dzięki temu 
można będzie zaplanować skuteczniejszą 
kampanię, która będzie dobrze 
dostosowana do otoczenia, w którym 
funkcjonujemy.



Przewidywane problemy
Opisz wszystkie problemy, które możecie 
napotkać podczas realizacji kampanii (np. 
kampania planowana w czasie kampanii 
wyborczej lub innego dużego wydarzenia).



Co jeszcze?
Napisz koniecznie jakie działania planujesz 
w innych kanałach. Czy planujesz 
wykorzystać jakieś działania kontekstowe, 
np. związane z wydarzeniami sportowymi 
lub politycznymi. 



Przykład
Przykładowe wytyczne agencji reklamowej 
do przygotowania briefu znaleźć można na 
stronie:

https://pirmedia.pl/news/23/40/Jak-
powinien-wygladac-brief-reklamowy/d,Blog

https://pirmedia.pl/news/23/40/Jak-powinien-wygladac-brief-reklamowy/d,Blog
https://pirmedia.pl/news/23/40/Jak-powinien-wygladac-brief-reklamowy/d,Blog


Mediaplan
Mediaplan jest dokumentem, który zawiera 
szczegółowy plan wykorzystania mediów
w kampanii, którą organizujemy.



Mediaplan
Znajdują się w nim najważniejsze informacje 
związane z planowaną do realizacji kampanią 
reklamową. 

Podczas tworzenia mediaplanu
przygotowywany jest „brief”, czyli spis tego, co 
chce uzyskać w ramach kampanii. 

Następnie na podstawie szerokich analiz firmy, 
jej usług, rynku, konkurencji i wielu innych 
czynników, sporządza się plan.



Mediaplan - forma
Mediaplan może przybierać różne formy. 
Najczęściej tworzy się go w formie opisowej. 
W takim przypadku kolejno wypisane są 
wszelkie informacje na temat kampanii.

Czasami mediaplan przygotowywawy jest 
w postaci tabel, które pokazują wszystkie 
zależności. Często forma ta jest jednak 
mniej czytelna dla odbiorcy.



Mediaplan - elementy
 czas przewidziany na kampanię;
 rodzaj mediów, z jakich prowadzona będzie 

promocja firmy, usługi, czy produktu;
 rodzaj planowanych reklam w danych 

mediach;
 powtarzalność reklam;
 budżet, w którym będą szczegółowo opisane 

planowane wydatki;
 planowane efekty, (prognoza efektów, które 

są możliwe do osiągnięcia w ramach 
zaplanowanej kampanii).
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