
O systemie Advertway.

Advertway to przede wszystkim innowacyjne podejście do reklamy online. Wprowadzamy rozwiązania, które nie 

mają swoich odpowiedników na rynku. To całkowicie nowy sposób emisji przekazu reklamowego, który jest 

atrakcyjny dla Reklamodawców, a jednocześnie pozwala Wydawcom generować przychody poprzez 

zagospodarowanie niewykorzystanych do tej pory obszarów. Nasz system to dwa produkty bazujące na podobnej 

koncepcji: AdvertwayCAPTCHA i AdvertwayCONTENT.

Rozwiązania Advertway.

1. AdvertwayCAPTCHA 

Zmasowane ataki robotów i spamerów na internetowe strony www wymusiło na ich właścicielach konieczność 

wprowadzania ochrony w postaci weryfikacji „captacha”. Początkowo miała ona zapewnić dostęp do treści 

prawdziwemu internaucie, a nie systemom rozsyłającym spam lub pobierającym zawartość strony.

Jednak spirala coraz bardziej zaawansowanych i skomplikowanych kodów („captcha”) - weryfikujących człowieka 

korzystającego z internetu została nakręcona do tego stopnia, że rozszyfrowywanie i przepisywanie kodu irytowało

i zajmowało nie raz więcej czasu, niż spędzał on na stronie, do której się dostał. Dlatego aż 8% internautów, którzy 

zobaczą standardowe zabezpieczenie captcha rezygnuje i opuszcza stronę.

*Stare zabezpieczenia typu „captcha”.
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Wprowadzenie zwykłego Captcha zajmuje przeciętnemu internaucie aż 14 sekund, bez gwarancji, iż zostanie 

przepisana poprawnie! Taka czynność wykonywana jest przez internautów ok 280 milionów razy dziennie, co daje 

124 lata zmarnowanej ludzkiej uwagi, poświęcanej każdego dnia na rozszyfrowanie ukrytych w obrazku liter i cyfr.

Dlatego zrodził się system..

AdvertwayCAPTCHA - produkt łączący zabezpieczenie antyspamowe z reklamą. Użytkownik 

zamiast przepisywać nieczytelne kody antyspamowe przepisuje slogan reklamowy a Wydawca 

każdorazowo zarabia.

Dodatkowe źródło dochodu
Advertway to system, który pozwala wykorzystać istniejący ruch na stronie, zamieniając go w przychody. Bardziej

skuteczna i łatwiejsza weryfikacja użytkowników strony www jest jednocześnie źródłem zarobku dla właściciela

strony. Za każdym razem, gdy użytkownik poprawnie wprowadza kod w formie tekstu reklamowego, potwierdzając,

że jest człowiekiem, a nie robotem, właściciel strony zarabia. Jak zostało potwierdzone, Advertway spośród reklam

generujących przychody na stronie ma najwyższą skuteczność, jest bez obsługowy i pozytywnie odbierany przez

użytkowników.

Poprawa jakości strony i ochrona antyspamowa
Dopracowany system AdvertwayCAPTCHA jest bardziej zaawansowanym mechanizmem niż standardowe 

rozwiązania. Zapewnia on zdecydowanie wyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony każdej strony przed SPAMEM 

niż standardowa captcha. Inna właściwość systemu, to skrócenie czasu weryfikacji internauty z 14 do 7 sekund 
oraz wyższa skuteczność poprawnego wpisania kodu do aż 93%. System Advertway lepiej chroni zawartość stron i 

nie odstrasza internautów wyglądem zwykłego kodu captcha. Wpływa to na poprawienie jakości strony, mierzoną 

współczynnikiem odrzuceń – przy starym kodzie antyspamowym istotna część internautów opuszczała stronę, teraz 

się to zmieni. W ostatnim czasie właśnie jakość stron jest decydującym czynnikiem dla pozycji strony w 

wyszukiwarce Google i głównie współczynnik odrzuceń pokazuje, co o stronie myślą wchodzący na nią goście.
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Przeprowadzone ankiety i analizy wykazują, że Advertway jest pierwszym i jedynym systemem w Polsce, który 

cieszy się sympatią wśród użytkowników. Po raz pierwszy mogą oni przechodzić weryfikację przepisując hasła, 

które są zrozumiałe i bardzo czytelne. Zanika irytacja, wielokrotność prób wpisania kodu, czy maksymalne 

skupienie w odszyfrowaniu. Zwiększa się także ruch na stronie, gdyż nie tracimy tych 8% osób zwykle 

opuszczających stronę  przy tradycyjnej captchy.

Do systemu Advertway możesz podłączyć dowolną ilość stron zamieniając pola z dotychczasową captchę na nową 

lub wstawiając dodatkowe pole weryfikacji. Oto lista najpopularniejszych miejsc, w których zastosowanie znajduje 

Advertway, pozwalając zdobywać przychody od ruchu każdego pojedynczego gościa na stronie:

1.) Strona rejestracja 

2.) Logowanie

3.) Formularz kontaktowy / wyślij wiadomość 

4.) Przypomnienie hasła 

5.) Dostęp do konta premium 
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2. AdvertwayCONTENT –  Rozwiązanie umożliwiające zarabianie na udostępnianiu treści i funkcji 

na stronie. Udostępniasz artykuły, zdjęcia, pliki, gry, filmiki itp. za darmo? Teraz zapłatą użytkownika 

będzie przepisanie sloganu.

AdvertWayCONTENT oczekuje od użytkownika witryny, aby "dał coś od siebie" w zamian za dostęp do potrzebnej 

treści lub pliku. Dla użytkownika to tylko przepisanie sloganu reklamowego w czasie krótszym niż 7 s., a dla 

wydawcy dodatkowe przychody z ruchu i zawartości strony. 

To opcja dla tych części witryn, które nie wymagają zabezpieczeń przed spamem lub weryfikacji. Dlatego pole z 

AdvertWayCONTENT nie jest widoczne na stronie, jeśli w danym momencie nie jest serwowana żadna kampania 

reklamowa. Ta opcja przez wydawców stosowana jest m.in. w takich miejscach jak: 

• "pobierz", 
• "zobacz cały artykuł", 
• dodaj post/odpowiedź (forum etc), 
• dodaj komentarz, 
• oglądniecie zdjęcia/ galerii / filmu, 
• zagarnie w grę 
• itp. 
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Cechy systemu Advertway.

• Advertway jest niezależny od istniejących już systemów reklamowych na stronie, nie posiada wynikających 

z tego powodu ograniczeń i w odróżnieniu od reklam tradycyjnych, gwarantuje stabilny dochód. 

• Systemy blokujące reklamy nie działają na reklamy systemu Advertway.

• Jak zostało potwierdzone, Advertway spośród reklam generujących przychody na stronie ma najwyższą 

skuteczność, jest bezobsługowy i pozytywnie odbierany przez użytkowników.

• Generuje dodatkowy zarobek w przypadku reklam klikalnych

• Możliwość emisji własnych kampanii oraz kampanii klientów Wydawcy

• Przejrzysty panel Wydawcy z bieżącymi statystykami na stronie advertway.pl

• Takie same stawki za przepisanie hasła dla AWCAPTCHA i AWCONTENT 

• Gotowe wtyczki pomogą zintegrować system z popularnymi silnikami obsługującymi fora, blogi, platformy 

CMS 

• System AdvertWay można wdrożyć w dowolnym języku programowania, w którym jest napisana strona 

internetowa, sukcesywnie udostępniamy biblioteki dla kolejnych języków

• Wdrożenie systemu nie wymaga żadnych zmian w grafice strony czy jej układzie.

***

Zapraszam do kontaktu.

Artur Sikora

www.AdvertWay.pl

wydawcy@advertway.pl

tel 534 997 646
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