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Najbliższym – Damiankowi i Agnieszce.
A także całej rodzinie i przyjaciołom 

– tym „starym”, i tym z branży internetowej.
 



Wstęp

Powodów, dla których zdecydowałem się napisać poradnik o marketingu internetowym, można
wymienić przynajmniej pięć. Mam nadzieję, że dla Ciebie, Drogi Czytelniku, będą to
jednocześnie argumenty przekonujące do tego, że warto mieć w swojej bibliotece książkę,
którą właśnie trzymasz w rękach.

 
Po raz pierwszy od 1998 r., gdy zacząłem niezwykłą przygodę z komercyjnym internetem,
mam wrażenie, że rynek się stabilizuje, a doświadczenie zdobyte wczoraj jest wciąż przydatne
w perspektywie najbliższych tygodni, miesięcy, a nawet lat. Z tego względu uznałem, że warto
tę wiedzę zebrać, usystematyzować i przedstawić w przystępnej formie.

 
Po drugie, aby poradnik o internecie był uniwersalny i praktyczny, powinien opierać się na
rzetelnych źródłach. Tam, gdzie powołuję się na liczby, prezentuję też źródła, które oferują Ci,
Czytelniku, możliwość weryfikacji danych. Nawet jeśli od daty wydania książki upłynie pewien
czas, zyskasz solidne podstawy wiedzy wyłożonej w tym poradniku i możliwość jej
świadomego aktualizowania.

 
Po trzecie, dostrzegłem na rynku niszę w rzetelnych opracowaniach z zakresu e‑marketingu
dla sektora mikro, małych i średnich firm, którą postanowiłem wypełnić. W oparciu o 10-letnie
doświadczenie szkoleniowe mogę jasno stwierdzić, że pewne prawidła e‑marketingowe
obowiązują niezależnie od upływu czasu. A często właśnie tych fundamentów najbardziej
firmom brakuje.

 
Po czwarte, po etapie przygotowania rozdziałów do zbiorowych publikacji dojrzałem do
decyzji o napisaniu własnej książki. Nie ukrywam, jest to też odpowiedź na częste pytania
klientów, uczestników szkoleń o polecane publikacje. Tę książkę z satysfakcją mogę
rekomendować!

 
I wreszcie, po piąte, przyświecała mi myśl o zaproponowaniu małym firmom, takim jak moja
własna, pakietu praktycznych doświadczeń, rad i przestróg. W branży internetowej, podobnie
jak w każdej innej, zdarzają się „czarne owce”, które żerując na niewiedzy lub braku
świadomości właścicieli firm, proponują im zbędne usługi, obiecują wygórowane zyski lub
stosują nie do końca skuteczne rozwiązania. Niniejszy poradnik pomoże Ci uniknąć
zawyżonych faktur za usługi o niepewnej jakości.

 
Jestem przekonany, że przeczytanie tego poradnika przyniesie Ci, Drogi Czytelniku, wymierne
korzyści: będziesz dysponował szerszym obrazem możliwości promocji Twojej firmy
w internecie, nauczysz się świadomie korzystać z różnorodnych opcji reklamowych online,



a także usprawnisz swoją komunikację z przedstawicielami branży internetowej. Jeśli Twój
apetyt na informacje z zakresu marketingu w internecie wzrośnie, zachęcam do poszerzenia
wiedzy np. w oparciu o źródła zamieszczone na końcu poradnika. Zachęcam także do kontaktu
bezpośrednio ze mną. Zwykłem odpisywać na każdą wiadomość.

 
Miłej lektury i powodzenia!

Artur Maciorowski
info@ecode.com.pl

mailto:info@ecode.com.pl


Więcej na: www.ebook4all.pl

 



 

Gdybym zapytał ludzi, czego chcą,
odpowiedzieliby, że szybkich koni.

Henry  Ford, założyciel spółki Ford Motor Company

 

Ustalenie odbiorcy informacji stanowi punkt wyjścia skutecznej komunikacji. Dotyczy to
zarówno wąskiej grupy nabywców, jak i szerokiego, zróżnicowanego wewnętrznie segmentu
klientów.

Segmentacja jako punkt wyjścia 
e‑marketingu

O ile wierzyć badaniom, współczesny konsument jest bombardowany dziennie blisko 2000
komunikatów, również reklamowych. Podobną liczbę informacji absorbował człowiek
w średniowieczu – w całym życiu. Wydaje się to niewiarygodne.

 
Warto sobie uzmysłowić, że tempo życia współczesnego konsumenta oraz szum informacyjny,
jaki go otacza, wymagają od skutecznego e‑marketera czy sprzedawcy dogłębnego poznania
reprezentanta swojej grupy docelowej. Po co? By w odpowiednim czasie, odpowiednim
miejscu, do odpowiedniego konsumenta dotrzeć z informacją o swoim produkcie.
W przeciwnym razie informacja, choćby najbardziej krzykliwa, zniknie w natłoku pozostałych
informacji, bardziej lub mniej konkurencyjnych.

 
Dogłębne poznanie grupy docelowej (segmentu lub segmentów odbiorców) stanowi żelazny
punkt wyjścia wszelkich działań w zakresie promocji i reklamy. Także w internecie. Należy
zatem zacząć od podstaw – scharakteryzowania potencjalnych i obecnych klientów.

 
Większość marketerów definiuje grupę docelową w oparciu o:

› aspekty społeczno-demograficzne (np. wiek, płeć, wykształcenie, dochód, zawód),

› aspekty geograficzne (np. miejsce zamieszkania, miejsce pracy, miejsce zakupów –
region, województwo, metropolia, aglomeracja, miasto, wieś),

› aspekty psychograficzne (dla osób fizycznych – np. styl życia, osobowość, lojalność,
stosunek wobec ekologii, przekonania; dla osób prawnych – firma rodzinna,
korporacja),



› inne aspekty, często specyficzne dla danej grupy (np. internauci – czas, miejsce
i częstotliwość korzystania z sieci).

 
Taki zestaw danych pozwala efektywnie zdefiniować grupę docelową i stanowi pierwszy krok na
drodze do segmentacji.

Zapamiętaj

Segment
Segmentacja to proces podziału konsumentów na w miarę podobne lub
jednorodne grupy. Wyróżnienie homogenicznych grup odbiorców pozwala
prowadzić skuteczną komunikację online i offline, akcentować kluczowe
korzyści i wartości lub niwelować ewentualne bariery w procesie komunikacji.

 
Powszechnym zjawiskiem w internecie staje się tworzenie segmentów online, czyli profili
behawioralnych, do których przypisywani są internauci odwiedzający portale, vortale i inne
serwisy WWW. Dane demograficzne, społeczne i geograficzne internautów, uzyskane na
podstawie ankiet (deklaracji użytkowników sieci) i zestawione z aktywnością internautów
w serwisie WWW (kategorie informacji, reakcje na przekaz reklamowy, np. klikalność
bannerów reklamowych, sposób nawigacji), tworzą pełny obraz użytkownika.

 
Przykład

Oto przykład sposobu segmentacji internautek – dwa z pięciu segmentów
wyróżnionych przez firmę badawczą Gemius w raporcie z 2009 r. „Kobieta
w sieci”[1].

 
Siatkarki (25% polskich
internautek)

› rozsądne, oszczędne internetowe
matki Polki – poświęcają się dla
rodziny, nie realizują własnych
pasji

› mieszkają głównie w mniejszych
miejscowościach i na wsi, są
gorzej wykształcone niż
przedstawicielki pozostałych

Szafiarki (13% polskich
internautek)
› dobrze sytuowane, wykształcone

młode kobiety, singielki lub
w wolnych związkach

› prowadzą aktywny tryb życia,
w wolnym czasie chodzą do
klubów, kina lub spotykają się ze
znajomymi, interesują się modą
i nowinkami



segmentów
› z racji niskich dochodów niezbyt

lubią zakupy, ale są otwarte na
promocje konsumenckie

› ich system wartości to rodzina,
zdrowie, praca i wiara

› mieszkają w dużych miastach, cenią
niezależność i możliwość
samorealizacji

› ich główne hobby to zakupy, dużą
wagę przywiązują do marki
i jakości produktów

 

 
Największe portale internetowe, takie jak Onet.pl czy Wirtualna Polska, oferują możliwość
reklamy skierowanej do jednego spośród kilkudziesięciu profili, zapewniając parokrotnie
wyższą skuteczność w dotarciu z przekazem do konsumenta.

 
Ciekawostka

Au tosegmentacja
Ciekawym zjawiskiem jest obserwowany obecnie proces autosegmentacji
internautów, którzy dołączając do różnych grup tematycznych serwisów
społecznościowych lub zamkniętego grona użytkowników danego forum, niejako
deklarują swoją przynależność, orientację lub poglądy – sami wpisują się w ramy
grupy użytkowników o podobnych przekonaniach, zainteresowaniach i potrzebach.

Definiowanie grupy docelowej w sieci

Jednym ze sprawdzonych modeli definiowania grupy docelowej jest strategia STP. Bazuje ona
na trzech kluczowych elementach: segmentacji, targetowaniu i pozycjonowaniu.

 
Segmentacja została już krótko omówiona. Skupia się głównie na demografii, geografii oraz
psychografii.

 
Targetowanie polega na określeniu rynku docelowego, czyli wybraniu co najmniej jednego
segmentu użytkowników, do których firma chce skierować przekaz. Dogłębnie przemyśl
i obiektywnie ustal interesujące cię segmenty – zarówno pod kątem realności dotarcia do nich,
jak i pod kątem zainteresowania grupy docelowej twoją ofertą.

 



Zapamiętaj

Pięć klu czowych błędów targetowania
1. Zbyt szeroka grupa docelowa.

Nawet jeżeli potencjalnie każdy mógłby być odbiorcą twoich produktów[2],
skoncentruj się najpierw na rynku lokalnym lub wybierz mniejszą liczbę
segmentów, by wykorzystać potencjał i możliwości budżetowe firmy.

2. Kierowanie jednego komunikatu  do wszystkich grup odbiorców. 
Segmentacja klientów pozwala różnicować przekaz reklamowy – akcentować to, co
dla danej grupy użytkowników jest ważne, niwelować konkretne obawy.

3. Błędne alokowanie u żytkowników do segmentów.
Poznanie użytkowników zabiera czas, a niekiedy również pieniądze. Dogłębna
analiza informacji (od statystyk odwiedzin stron serwisu, przez ścieżki nawigacji
i ankietowanie, po dane sprzedażowe i finansowe) pozwala zrobić pierwszy krok
w kierunku określenia wiarygodnej grupy docelowej i jej posegmentowania.
Rozwiązaniem relatywnie wygodnym i szybkim, choć kosztownym, jest zlecenie
wykonania tego zadania wyspecjalizowanej firmie badawczej.

4. Definiowanie du żej liczby małych segmentów.
Kluczem do sukcesu nie jest liczba segmentów, ale ich homogeniczność.
Stworzenie zbyt dużej liczby grup odbiorców wymusza precyzyjniejsze alokowanie
konsumentów. Efektem tego może być duża liczba segmentów z niewielką
populacją konsumentów. Warto zwrócić uwagę, że Allegro definiuje ok. 100
segmentów użytkowników przy kilkunastomilionowej liczbie użytkowników serwisu,
a przy tym koncentruje swoje działania na najbardziej dochodowych segmentach
sprzedawców.

5. Fałszowanie i su biektywne podejście.
Duże wyzwanie stanowi zachowanie obiektywnego podejścia do tematu (widok
z lotu ptaka na prowadzoną działalność), a zatem powstrzymywanie się od
podkolorowywania grup nabywców lub tworzenia segmentów i udawania, że
dociera się do nich z ofertą. Przykład? Jedna z agencji interaktywnych
z Wielkopolski poprosiła mnie o przeprowadzenie warsztatów marketingowych. Na
pytanie o grupę docelową pracownicy odpowiedzieli, że celują w duże
przedsiębiorstwa i korporacje dysponujące wielkimi budżetami reklamowymi.
Tajemnicą poliszynela jest, iż prowadzenie takiego biznesu oznacza częste
wyprawy do centrali firm usytuowanych głównie w Warszawie. Agencja jednak nie
ruszała się ze swojej siedziby...



 
Konsekwencją segmentacji i targetowania, których owocem są odpowiednio homogeniczne
grupy nabywców i decyzja o kierowaniu komunikacji marketingowej do wybranych segmentów,
jest pozycjonowanie. Istotą tej czynności jest zaś określenie, jak dany segment powinien
postrzegać kierowany do niego produkt.

 
Przykład

Sklep Bao.pl jest serwisem zamkniętym – aby dołączyć do grona zakupowiczów,
trzeba się zarejestrować, a dokonać tego można tylko dzięki zaproszeniu
wystosowanemu przez zarejestrowanego już użytkownika. Takie podejście ma
kreować wrażenie wyjątkowości nabywcy, który – gdy już dostanie się do sklepu
– może znaleźć ofertę produktów znanych marek odzieżowych i kosmetycznych
w atrakcyjnych cenach.

 
Opcji pozycjonowania jest wiele, ale kluczowe są trzy:

› u średnienie – pozycjonowanie oferty względem silnych/słabych konkurentów, czego
efektem może być atrakcyjniejsza cena przy dobrej jakości produktu („Nie jestem ani
liderem cenowym, ani prestiżowym sklepem online dla wybranych”),

› wyróżnienie – pozycjonowanie oferty poprzez unikalność, tj. oryginalny design,
wyjątkowe funkcjonalności, ekskluzywne drobiazgi jako bonusy i gratisy dla nabywców,

› me-too – pozycjonowanie oferty poprzez dostosowanie jej do różnych grup nabywców,
np. wersja light (podstawowa) produktu.

Kreowanie przedstawiciela grupy docelowej

Jedna z niezwykle efektywnych koncepcji podejścia do grupy docelowej mówi, iż między
segmentem anonimowych użytkowników a panem Kowalskim czy panią Nowak, którzy od lat
robią zakupy w twoim e‑sklepie, warto stworzyć wirtualną postać. Ten nieistniejący podmiot
uosabiający reprezentanta danego segmentu to persona.

 



Zapamiętaj

Dlaczego warto tworzyć persony?

› Komunikujesz się z „uosobieniem” segmentu.

› Tworzysz wrażenie konkretnego reprezentanta danej grupy odbiorców, co pozwala ci
skuteczniej redagować komunikaty reklamowe i sprzedażowe.

› Patrzysz na projekt i komunikację przez pryzmat przedstawiciela danej grupy
użytkowników, co sprawia, że unikasz komunikacji typu „wydaje mi się, że...”, „moim
zdaniem...”, „ja bym to zrobił w następujący sposób...”.

› Dobrze opracowana persona pozwoli ci zrozumieć specyfikę danej grupy docelowej
i zaprojektować rozwiązania dostosowane do potrzeb i oczekiwań potencjalnych
nabywców.

› Usprawniasz komunikację zarówno w zespole projektowym (marketing, sprzedaż,
produkcja, IT), jak i z partnerami zewnętrznymi (dostawcy, dystrybutorzy).

 
Persony przede wszystkim pozwalają lepiej poznać przedstawiciela wybranego segmentu.
Dzięki nim ma się wrażenie, że odbiorcą jest realny użytkownik serwisu czy sklepu. Jak we
wszystkim ważny jest jednak umiar – praktyka mówi, że warto stworzyć maksymalnie sześć
person, które najczęściej kategoryzuje się jako główne, poboczne i skrajne.

Budowanie persony

Persona to swoisty rysopis danego segmentu użytkowników. Dlatego też dobre
wizualizowanie i poznanie takiej osoby procentuje na każdym etapie prac projektowych,
komunikacyjnych, reklamowych czy sprzedażowych. Punktem wyjścia opracowania persony są
zarówno źródła wewnętrzne firmy (obserwacje oraz analizy statystyk, danych sprzedażowych
i marketingowych), jak i źródła zewnętrzne (badania, wywiady, testy itp.).

 



Modelowy kwestionariusz użytkownika do zaadaptowania na potrzeby projektu

Dane osobowe

 
Imię i nazwisko:
.........................................................

 
Wiek:
.........................................................

 
Wykształcenie:
.........................................................
 
Zawód:
.........................................................
 
Miejsce zamieszkania:
.........................................................

 
Krótka charakterystyka
(sytuacja rodzinna, kluczowe informacje
osobiste)
.........................................................
.........................................................
 
Praca i dochody
(stanowisko, rodzaj i wielkość firmy,
branża, szacowane zarobki itp.) 
.........................................................
.........................................................
 

 
Internet i nowe technologie
(doświadczenie, miejsce i kontekst
korzystania, ulubione strony itp.)
.........................................................
.........................................................
.........................................................
 
 
 
 
Cele życiowe
.........................................................
.........................................................

Cechy charakteru
.........................................................
.........................................................
.........................................................
 
Dodatkowe informacje
.........................................................
.........................................................

Cele osobiste
.........................................................
.........................................................
.........................................................

 



Przykład persony

Dane osobowe

 
Imię i nazwisko: Damian Kowalski

 
Wiek: 23 lata

 
Waga: 75 kg

 
Wzrost: 182 cm

 
Wykształcenie: średnie

 
Zawód: kucharz

 
Miejsce zamieszkania: Ryki k. Lublina

Charakterystyka
Mieszka z rodzicami, ma dwóch braci i młodszą siostrę. Ma dziewczynę, z którą spotyka
się od ponad roku, ale nie planuje z nią wspólnej przyszłości.

Praca i dochody
Odbył praktyki i staże, aktualnie szuka pracy – głównie przez znajomych, chociaż wysyła
też CV przez internet. Brak stałego zajęcia przekłada się na brak stałych dochodów.
Jego problemem jest przede wszystkim niewielkie doświadczenie. Czasem finansowo
wspiera go matka. Zarobione pieniądze najczęściej odkłada, chociaż zdarza mu się
w chwili spontaniczności uszczuplić oszczędności.

Internet
Internet jest dla niego jak telewizja czy radio, w zasadzie to ulubione medium. Traktuje je
jako narzędzie rozrywki i poszukiwania pracy. Lubi przeglądać oferty na Allegro, bo
marzy o używanym kilkuletnim golfie – na razie poza jego zasięgiem (teraz czasem
ojciec pożycza mu auto). Jest aktywnym użytkownikiem serwisów społecznościowych
i aukcyjnych. Przegląda portale ogólnotematyczne. Uważa, że internet pozwoli mu
znaleźć pracę i wreszcie się uniezależnić. Odznacza się dość dobrą znajomością
technologii – nie ma problemu z obsługą popularnych programów albo przeglądarki.



Cechy charakteru
› Dość ambitny (aktywnie szuka stałej pracy), chociaż czasem dopada go zwątpienie
› Rozrywkowy, choć finanse mocno go ograniczają
› Wymagający względem siebie i najbliższych
› W grupie kolegów – charyzmatyczny

Cele życiowe
› Uniezależnić się – mieć pracę i stałe dochody
› Żyć na co najmniej średnim poziomie – mieć pieniądze na samochód, wyjazdy, imprezy

Cele osobiste
› Nie nudzić się
› Być może zmienić fach
› Unikać spięć z rodzicami dotyczących pracy i planów na przyszłość
› Znaleźć superdziewczynę
› Choć na trochę wyrwać się ze swojej miejscowości

Znaczenie persony a etap projektu

Warto pamiętać, że opracowanie person to pierwszy i kluczowy punkt stanowiący podstawę
dalszych działań. Optymalnym rozwiązaniem jest dopisanie do każdej z opracowanych person
scenariuszy zdarzeń (Damian odwiedza mój serwis i...). To persony determinują modyfikacje
oraz dodawanie nowych funkcjonalności. Ideałem byłoby znalezienie przedstawiciela persony
i zatrudnienie go do oceny danego projektu. Należy jednak mieć na uwadze, że zbyt duża
liczba person może spowodować problemy zarówno po stronie komunikacyjnej, jak
i projektowej. Liczba person nie powinna przekraczać pięciu–sześciu kategorii użytkowników.

 
W skazówka

Pomocne przy tworzeniu person są dane pozyskane:

› z badań marketingowych (w tym np. wywiady indywidualne, grupy fokusowe),

› z systemów i aplikacji statystycznych (np. z Google Analytics, sklepu czy bloga
dostarczających danych o lokalizacji odbiorców, godzinach korzystania czy
częstotliwości i długości wizyt),

› z obserwacji otoczenia i środowiska biznesowego, w którym funkcjonują użytkownicy
oraz klienci (np. ich zachowań, priorytetów życiowych, stylu i języka komunikacji).

 
Na poniższym diagramie zaprezentowano wykorzystanie persony na każdym etapie wdrażania



projektu. To uniwersalna koncepcja, szczególnie przydatna na początku definiowania strategii
biznesowej, określenia zakresu projektu, a także przy projektowaniu struktury i treści systemu.



Persona ma zawsze rację
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Steve Mulder, Ziv Yaar, The User Is Always

Right. A Practical Guide to Creating and Using Personas for the Web, Pearson
Education, Berkeley 2007



Podsumowanie

1. Segmentacja, czyli „grupowanie” klientów w możliwie jednorodne skupiska
(segmenty), jest punktem wyjścia każdej strategii komunikacji, także internetowej.

2. Grupa docelowa to co najmniej jeden segment klientów, do którego firma stara się
dotrzeć.

3. Tworząc segmenty i opisując grupy docelowe, należy uwzględniać aspekty
społeczno-demograficzne, geograficzne, psychograficzne lub specyficzne dla
danej grupy.

4. Rozwój internetu, a zwłaszcza mediów społecznościowych, pobudza proces
autosegmentacji – internauta poprzez przynależność, obserwowanie lub
„polubienie” profilu czy serwisu określa i wpisuje się w pewien segment klientów.

5. Pozycjonowanie produktu pozwala ustalić optymalne warunki oferty, m.in. prestiż
i cenę.

6. Persona to sprawdzony sposób kreowania reprezentanta segmentu i grupy
docelowej. Pozwala poznać grupę docelową włącznie z motywacją, a także
efektywnie kierować komunikacją. Ważny jest umiar w kreowaniu person – zbyt
duża ich liczba może prowadzić do rozwodnienia obrazu targetu i rozproszyć
działania komunikacyjne.



 



 

Gdybym miał osiem godzin na ścięcie drzewa,
spędziłbym sześć na ostrzeniu siekiery.

Abraham Lincoln, prezydent USA
 

Strategiczny plan działań determinuje konkretne, taktyczne aktywności na polu e‑marketingu.
To, w jaki sposób zaplanujesz całokształt komunikacji online, wpłynie na powodzenie działań
realizowanych w tym kanale. Dlatego też warto poznać spektrum możliwości promocyjnych
i reklamowych, a także ogólne zasady prowadzania aktywności w sieci. Nie wolno również
zapomnieć o kluczowych wskaźnikach mierzących efektywność realizowanego planu.

Planowanie działań w sieci
– pierwsze kroki

Rozpoczęcie e‑aktywności wymaga dokładnego przemyślenia obszarów, w jakich firma chce
zaistnieć nie tylko w najbliższym czasie, lecz także w ramach średnio- czy długoterminowego
strategicznego planu obecności online. Ponieważ to interaktywne medium jest bardzo
wszechstronne i daje szereg możliwości, przed poczynieniem jakichkolwiek kroków należy
przeanalizować siedem kluczowych elementów i zarysować plan działań online.

 
1. Cele strategiczne i taktyczne

› Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, scharakteryzuj grupę docelową, segmenty oraz persony
– zastanów się, kto dokładnie jest targetem twoich działań i jakie ma doświadczenie
w korzystaniu z internetu.

› Podejmij decyzję dotyczącą skali twojej aktywności online: czy chcesz stworzyć serwis
informacyjny skłaniający do odwiedzenia twojej siedziby, sklepów lub dystrybutorów,
wolisz skoncentrować się na budowaniu świadomości marki i produktów albo
zaangażowania twoich klientów, a może myślisz o aktywnym pozyskiwaniu klientów
w sieci lub sprzedaży online?

› Zastanów się, co chcesz zrobić w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym: czy
zaczniesz od prostej witryny i sukcesywnie będziesz rozwijać aktywność online, a może
dysponujesz środkami (w tym dotacje unijne) na to, by od razu przygotować całość
działań online?

› Zdefiniuj wskaźniki sukcesu – określ parametry, które będziesz monitorować (ruch na
stronach serwisu, liczba zapytań internetowych, sprzedaż online), oraz wyniki, które cię



usatysfakcjonują (weź pod uwagę swoje doświadczenie, dotychczasowe efekty działań
lub sprzedaż offline).

 
2. Bu dżet i finansowanie

› Zastanów się, jakie realnie środki finansowe możesz przeznaczyć na rozwój działań
w sieci. Uwzględnij zarówno jednorazowe kwoty inwestycji, jak i miesięczne koszty
obsługi funkcjonowania e‑sklepu lub serwisu.

› Wybierz źródła kapitału (np. oszczędności, pożyczki, kredyty, dotacje, zyski z działalności
offline).

› Zdecyduj, jakie środki możesz przeznaczyć na promocję i reklamę przedsięwzięcia
online w konkretnym horyzoncie czasowym. Zweryfikuj lub poznaj koszty zakupu mediów
i stworzenia kreacji reklamowych.

› Zastanów się, jak twój budżet realnie może wpłynąć na dotarcie do zdefiniowanej grupy
docelowej.

› Zastanów się, ile twojego czasu, wiedzy i zaangażowania stanowiłoby substytut środków
finansowych.

 
3. Promocja – targetowanie
Nawet najlepszy produkt musi być zakomunikowany. Nawet przy nieograniczonym budżecie
reklamowym, jeżeli ma być on efektywnie wykorzystany, trzeba dokonać filtrowania grupy
docelowej pod względem:

› czynników demograficznych (m.in. wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania),

› statusu społeczno-ekonomicznego,

› parametrów technicznych (m.in. szybkość połączenia, rodzaj przeglądarki,
rozdzielczość ekranu, a w wypadku urządzeń mobilnych – np. rodzaj urządzenia,
system operacyjny),

› czasu (pora dnia, dzień tygodnia).
 

4. Promocja – idea i kreacja
Inwestycja w najlepsze i najdroższe powierzchnie reklamowe w najpopularniejszych portalach
nie przyniesie oczekiwanych efektów, jeżeli zabraknie intrygującego i wyróżniającego
konceptu reklamowego. Dlatego poświęć czas na opracowanie głównego motywu, idei
kampanii reklamowej z uwzględnieniem kluczowego przesłania, korzyści, zachęty. Weź pod
uwagę standardowe i mniej standardowe formaty, sprawdź dokładnie specyfikacje i uwzględnij
elastyczne podejście względem czasu emisji.

 
5. Promocja – intensywność działań



Długość kampanii determinuje liczbę kontaktów z reklamą, czas jej „świeżości” oraz
efektywności kosztowej. Czas wynika wprost z budżetu. Pamiętaj, że budowa marki,
pozytywnego wizerunku firmy i świadomości jej produktów wymaga długofalowych działań
reklamowych, ale działania sprzedażowe i okresowe promocje (np. konkursy) potrzebują
krótkich, bardziej intensywnych kampanii.

 
6. Promocja – wdrożenie
Upewnij się, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik:

› sprawdź gotowe kreacje reklamowe (grafikę i treść),

› przeprowadź testy i weryfikację materiałów u dostawców powierzchni reklamowej,

› skontroluj formularze oraz dostępność i szybkość działania stron, na które przekierujesz
użytkowników pozyskanych w ramach kampanii.

 
7. Promocja – monitorowanie wyników

› Na bieżąco monitoruj działania, a w razie potrzeby dokonuj korekt i modyfikacji kierunków,
form i narzędzi promocyjnych w sieci.

› Mierz wskaźniki skuteczności – bazuj na narzędziach uniwersalnych 
(np. Google Analytics czy AdWords) oraz systemach partnera monitorujących ruch.

› Dostosuj i zróżnicuj kreacje reklamowe, by eliminować efekt wypalania się bannerów.
Możesz temu zaradzić, cyklicznie podmieniając formaty promocyjne, a także testując
kilka wersji reklamy i wybierając najefektywniejszą w ramach tzw. testów A/B.

› Porównuj wartości kluczowych wskaźników efektywności działań w sieci ze średnią

rynkową, benchmarkami[3] z badań internetowych i wcześniej realizowanymi projektami.

Komunikacja w sieci od A do Z

Optymalny model komunikacji online bazuje na „piramidzie” opracowanej przez Interactive
Advertising Bureau (IAB), międzynarodową organizację zrzeszającą pracodawców branży
internetowej, działającą również w Polsce. Rozważając kolejne poziomy, można gruntownie
przemyśleć swoją obecność w sieci, poczynając od budowania świadomości po zakup
produktu, przy okazji akcentując istotny w obszarze online element rekomendacji i polecania.

 
Warto zauważyć, iż omówiony model komunikacji powinien być realizowany konsekwentnie,
poczynając od podstaw. Trudno pominąć pierwsze „stopnie” i realizować od razu to, co jest
na szczycie. Jeżeli działania mają przynieść wymierne rezultaty, nie można pominąć
świadomości marki czy walorów produktu, skupiając się jedynie na aspekcie sprzedażowym.



Przegląd narzędzi e‑marketingu

Świadomy strategii i poszczególnych działań taktycznych możesz zająć się wyborem
optymalnych narzędzi, odpowiednio dostosowanych do twoich celów i możliwości finansowych.
Przy ich selekcji należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

› cel kampanii – branding (świadomość marki, lojalność) czy sprzedaż (zamówienia,
zapytania),

› wielkość bu dżetu  – determinuje skalę i sens prowadzenia poszczególnych działań
(skuteczna reklama odsłonowa wymaga dużych środków, podczas gdy dużo lepsze
efekty z punktu widzenia małego reklamodawcy można uzyskać, wykorzystując e‑mailing
lub reklamę kontekstową, czyli linki sponsorowane w wyszukiwarkach),

› kompetencje e‑marketingowe – zależy od nich, na ile firma jest w stanie samodzielnie
zrealizować mniej lub bardziej skomplikowane aktywności w ramach e‑promocji,

› konku rencyjność branży lub narzędzia – determinuje wybór instrumentu oraz taktykę
(zwłaszcza częstotliwość prezentowania komunikatu),

› zaangażowanie i elastyczność – bez poświęcenia odpowiedniego czasu, zapału
i kreatywności osób odpowiadających za cały projekt nie można liczyć na
satysfakcjonujące efekty.

 
Według cyklicznie publikowanych raportów IAB najpopularniejsze formy reklamy internetowej
(liczone skalą wydatków) to odpowiednio reklama odsłonowa, SEM, ogłoszenia, e‑mailing
oraz pozostałe (np. sponsoring). Obserwacja rynków zachodnich wskazuje, że można być
pewnym zdecydowanego wzrostu reklamy w wyszukiwarkach kosztem form odsłonowych.
Szukając bardziej wyrafinowanych form, warto zwrócić uwagę na reklamę mobilną, media
społecznościowe oraz marketing afiliacyjny.

 



a Konsumenci wyznaczający trendy w różnych dziedzinach, np. modzie, elektronice.
b Czynnik, który wyróżnia produkt spośród innych, unikalna korzyść nabywana wraz

z produktem. c Optymalizacja witryny dla wyszukiwarek, pozycjonowanie. d Kompleksowe
działania marketingowe oparte na wyszukiwarkach, których elementem jest SEO i reklama

płatna PPC. e Inaczej: display, bannerowa, płaska, odsłonówka.
Opracowanie autora na podstawie: http://www.iabuk.net/

http://www.iabuk.net/


Struktura wydatków polskich reklamodawców w latach 2011–2012 według badania AdEx
Źródło: https://www.forumiab.pl/iabadex2012 (dostęp 17.05.2013)

 
Jak wybrać optymalną formę reklamy dla firmy? Przede wszystkim trzeba zacząć od jej
lepszego poznania. Oto zestawienie narzędzi promocji, które wpisały się do kanonu działań
reklamowych online.

 
1. Marketing w wyszukiwarkach

 
Cel

› dać się znaleźć – wyszukiwarka jest podstawową formą odnajdywania treści (według
badań Polacy znajdują się w europejskiej czołówce narodów korzystających z Google)

› zwiększyć ruch (liczbę użytkowników) w serwisie, pozyskać klientów i zwiększyć sprzedaż
lub pozyskać zapytania w postaci wypełnionych formularzy kontaktowych (leady)

 
Realizacja

› SEO w wersji on-site (optymalne przygotowanie projektu WWW, jego architektury oraz

https://www.forumiab.pl/iabadex2012


treści) i off-site (pozycjonowanie, tworzenie sieci połączeń i pozyskiwanie
wartościowych linków do serwisu)

 
Korzyści

› wzrost odwiedzin, zakupów, leadów

› budowanie świadomości marki

› wejście w nowy segment klientów
 

2. Reklama odsłonowa
 

Cel

› budowanie świadomości marki

› budowanie świadomości produktów
 

Realizacja

› wykorzystanie dostępnych form reklamy odsłonowej (np. billboard, rectangle, skyscraper)

› komunikacja przewag konkurencyjnych oferty – staranne wyselekcjonowanie USP

› wykorzystanie behawioralnych modeli działań (wysoka efektywność) lub pakietów
zasięgowych pozwalających na zakup taniej powierzchni reklamowej

 
Korzyści

› wzrost świadomości marki

› większa zapamiętywalność produktów i kluczowych komunikatów

› potencjalny wzrost sprzedaży
 

3. E-mail marketing
 

Cel

› wzrost świadomości marki i odwiedzin serwisu

› wzrost sprzedaży – oferta do klienta masowego
 

Realizacja

› przygotowanie kreacji dla konkretnej oferty produktowej



› opracowanie kluczowych benefitów

› copywriting (temat, adresat, treść, kluczowe hasła)

› wysyłka za pośrednictwem partnera (portale, vortale) albo bazy kupionej lub własnej
 

Korzyści

› wysoki wskaźnik efektywności (badanie przeprowadzone w 2012 r. przez FreshMail,
Sare, GetResponse i optivo – firmy oferujące zewnętrzne systemy do e‑mail marketingu
– wykazało, że średni wskaźnik otwieralności e‑maili w Polsce wynosi 16,65%, a średni
współczynnik klikalności – 4,55%)

› wzrost świadomości marki
 

4. Marketing afiliacyjny
 

Cel

› przerzucenie aktywności sprzedażowej na partnera w zamian za ustalone wynagrodzenie

› zwiększenie sprzedaży za pośrednictwem kanału internetowego

› zbudowanie sieci partnerów-dystrybutorów w zamian za prowizje sprzedażowe

› zwiększenie wolumenu sprzedaży za pośrednictwem kanału internetowego
 

Realizacja

› selekcja serwisów o dużym potencjale sprzedażowym (np. portale branżowe,
społeczności, fora i blogi, inne serwisy tematyczne) i nawiązanie z nimi współpracy

› selekcja profesjonalnych sieci programów partnerskich (m.in. Zanox, TradeDoubler,
Afilo, Novem) i nawiązanie z nimi współpracy

› ustalenie polityki sprzedażowej, w tym wynagrodzenia dla partnerów

› dostarczanie kreacji reklamowych na potrzeby partnerów
 

Korzyści

› wsparcie partnerów w realizacji celów sprzedażowych

› jasne zasady rozliczeń

› wpływ na wybór partnerów
 



5. Media społecznościowe
 

Cel

› dystrybucja informacji w sieci

› budowanie świadomości marki

› dotarcie do zaangażowanych, świadomych możliwości sieci klientów
 

Realizacja

› wykorzystanie dostępnych form aktywności – od profili na platformach społecznościowych
(np. na Facebooku), przez mikroblogi i serwisy wideo (np. własny kanał na YouTube)

› systematyczne moderowanie profili

› organizowanie konkursów i innych akcji angażujących klientów
 

Korzyści

› wzrost świadomości marki

› angażowanie uczestników

› polecanie (potencjalni klienci)
 

6. Niestandardowe działania
 

Cel

› zwiększenie odwiedzalności serwisu

› budowanie świadomości marki i sprzedaży

› przyciągnięcie internautów specjalną ofertą (np. wyprzedaże, czasowe promocje)
 

Realizacja

› promocja w serwisie i minikampania reklamowa w sieci informująca o happy hours

› przygotowanie specjalnej oferty w ramach happy hours

› przygotowanie zachęt i bodźców do odwiedzin i zakupu (bonusy, gadżety, nagrody, kupony
rabatowe)

 
Korzyści



› pozyskanie nowych klientów skuszonych atrakcyjną ofertą

› wzrost świadomości marki

Planowanie mediów – analiza, koszty 
i modele zakupu

Do zaprezentowania takich instrumentów jak bannery czy linki i artykuły sponsorowane
potrzebna jest powierzchnia reklamowa.

 
Ciekawostka

Branża internetowa często korzysta z nazewnictwa anglojęzycznego. Przestrzeń,
którą serwis lub portal oferuje potencjalnemu reklamodawcy, bywa nazywana zatem
media, inventory lub placement.

 
Aby efektywnie zaplanować i kupić powierzchnię reklamową, należy wziąć pod uwagę:

› grupę docelową (m.in. płeć, wiek, miejsce zamieszkania),

› zbieżność grupy docelowej z potencjalnym medium (czy dany nośnik reklamy, np. portal
lub jego sekcja, jest dopasowany do grupy docelowej?),

› formaty reklamowe oferowane przez dane medium (czy dany portal umożliwia np. reklamę
wideo?),

› koszt dotarcia do użytkowników serwisu (patrz ramka poniżej),

› doświadczenia i wnioski z poprzednich kampanii.
 



Zapamiętaj

Modele zaku pu  mediów
CPM (cost per millennium) – najpopularniejszy wariant, który oznacza koszt
1000 odsłon bannera, billboardu lub innej kreacji reklamowej albo e‑mailing do
1000 użytkowników.
CPC (cost per click) – model, w którym kluczowym elementem rozliczenia jest
przekierowanie użytkownika na reklamowaną stronę; przedmiotem wyceny jest
koszt kliknięcia, a nie emisja reklamy.
CPL (cost per lead) – model stosowany przez firmy usługowe, które nie są
zainteresowane wyświetlaniem reklam czy skłanianiem użytkownika do
przechodzenia na stronę docelową; koszt leadu, czyli wypełnionego formularza
umożliwiającego kontakt z potencjalnym klientem, jest kalkulowany
indywidualnie, kluczowe znaczenie mają branża i produkt.
CPA (cost per action) – uniwersalny model polegający na wycenie konkretnej
akcji, np. zapisania się do bazy newslettera, rejestracji w konkursie, złożenia
zamówienia w sklepie (CPO/CPS – cost per order / cost per sale).
Flat fee – model ryczałtowy, który uwzględnia określony termin emisji reklamy
wyrażony w dniach, tygodniach czy nawet miesiącach.
Z opisanych wariantów można stworzyć model hybrydowy – zwykle łączy się flat
fee z CPC lub CPL.

Model POE

Nową koncepcją w dziedzinie analizy i wyboru poszczególnych form, powierzchni i kanałów
komunikacji jest model POE, rozszerzony przez analityków firmy konsultingowej McKinsey &
Company o dwie kategorie. Cała klasyfikacja została omówiona w tabeli poniżej.

 
Typ medium Definicja Przykłady

Paid (płatne) bezpośredni zakup mediów
przez firmę lub partnerów (np.
dom mediowy) celem promocji
marki i produktów

spoty telewizyjne, magazyny i prasa,
billboardy, bannery internetowe, SEM

Owned
(własne)

firma wykorzystuje lub tworzy
własne kanały reklamowe

serwisy WWW, sklepy online, własne
projekty społecznościowe, własne bazy



danych klientów

Earned
(pozyskane)

konsumenci sami tworzą
media i/lub wykorzystują
stworzone przez firmę kanały
komunikacji

profile i wizytówki firmowe w serwisach
społecznościowych, rankingi, oceny
i opinie produktów

Sold
(sprzedane)

firma „zaprasza” inne
przedsiębiorstwa do
reklamowania siebie, swoich
produktów lub marek
w należących do niej kanałach
komunikacji

sprzedaż powierzchni we własnych
serwisach WWW

Hijacked
(uprowadzone)

firma lub jej aktywa (np. marki)
są „zakładnikami” oponentów

konsumenci zbierają przeciwników
firmy (np. w serwisach
społecznościowych), tworzenie
i dystrybucja negatywnych wersji
reklamy bazujących na wzorach
komunikacji firmy

 
Poszczególne składniki modelu należy dobierać w zależności od celów planowanych działań
marketingowych. Warto przy tym pamiętać, że nie każdy cel wiąże się z wydatkowaniem
budżetu – np. trudno kupić reputację lub lojalność w przeciwieństwie do ruchu (liczby
użytkowników) w serwisie. Oto media dla czterech najczęściej wymienianych celów.

 
Cel 1. Budowanie zasięgu  – dotarcie do jak największej liczby użytkowników
(np. poinformowanie jak największej grupy użytkowników o nowym produkcie)

› podstawą są media płatne (należy kupić duży wolumen odsłon i być widocznym)

› mniejsze znaczenie mają media własne (zwykle serwis firmowy lub utworzony na
potrzeby kampanii) oraz media pozyskane, np. społeczności.

 
Cel 2. Zaangażowanie – wywołanie zainteresowania użytkowników i zachęcenie ich do
wzięcia udziału w danej akcji, np. w konkursie

› podstawą są media własne, np. strona dedykowana konkursowi, na której prezentowane
będą zasady konkursu i jego przebieg

› mniejsze znaczenie mają media płatne i pozyskane – często konkurs jest organizowany
dla obecnych klientów, a oni mogą być tubą w serwisach społecznościowych typu
Facebook.

 
Cel 3. Sprzedaż – ściągnięcie użytkowników do sklepu online i nakłonienie ich do zakupu



› podstawą są media płatne, które zapewniają świeży ruch i nowych użytkowników

› nie bez znaczenia są media własne – sukces całej operacji zależy od atrakcyjnego
projektu, sklep musi być zbudowany tak, by użytkownicy nie gubili się w nim, nie
porzucali koszyka i byli motywowani do zakupów.

 
Cel 4. Repu tacja i wizerunek – budowanie lojalności klientów i kształtowanie pozytywnego
wizerunku firmy

› podstawą są media pozyskane, gdyż trudno kupić użytkowników w sieci, którzy
w momencie kliknięcia w banner pokochają firmę lub będą przekonani o jej pozytywnym
wizerunku

› nie bez znaczenia są media własne.

Brief i wybór optymalnego partnera

Sukces organizowanej kampanii zależy m.in. od przemyślanego planu działań. Często
przyjmuje on postać briefu. Dokument ten zawiera kluczowe informacje na temat celów
projektu i stanowi podstawę ofertowania oraz przygotowania koncepcji kreatywnej. Autorem
briefu jest firma chcąca zrealizować kampanię reklamową, jego odbiorcą są wybrane agencje
oraz domy mediowe.

 
Spośród różnych rodzajów briefów w kontekście e‑commerce na uwagę zasługują dwa: brief
na serwis WWW oraz brief na kampanię reklamową w sieci.

 
Szablon briefu dla klienta na serwis WWW zaproponowany przez IAB Polska można pobrać
ze strony http://www.iabpolska.pl/index.php?app=docs&action=get&iid=137 (dostęp:
18.03.2013).

 
W poniższej tabeli zaprezentowano natomiast kluczowe punkty briefu na kampanię reklamową
online oraz przykładowe odpowiedzi.

 
Lp. Element Przykład
1. Strategiczny cel

kampanii
zwiększenie sprzedaży, budowa świadomości marki, budowa bazy
adresów na potrzeby kampanii e‑mailingowych

2. Adresaci
kampanii
(grupa
docelowa)

kobiety w wieku 30–40 lat, z miejscowości powyżej
50 000 mieszkańców z wykształceniem co najmniej średnim

http://www.iabpolska.pl/index.php?app=docs&action=get&iid=137


3. Kluczowa akcja skłonienie do zakupu, wypełnienie formularza

4. USP produktu cena, wariant kolorów, design

5. Motywacje
i potrzeby

presja czasu, wyręczenie klienta w danej czynności

6. Dodatkowe
zalety
produktu

łatwy w montażu, nie zajmuje miejsca

7. W ytyczne
odnośnie
do kreacji
i haseł

kampania online ma być spójna z działaniami offline
(ulotki, plakaty, billboardy)

8. Budżet 50 000 zł

9. Harmonogram
(data,
dodatkowe
informacje)

czas akcji pokrywa się z ofertą wyprzedaży

10. Sugestie
odnośnie
do mediaplanu

zleceniodawca preferuje linki sponsorowane AdWords
oraz bannery na lokalnym portalu

11. Koordynator XY zarządza kampanią i akceptuje poszczególne kroki milowe
w działaniach

Pomiar działań promocyjnych 
realizowanych w sieci

Rentowność projektu można analizować w aspekcie strategicznym, gdzie kluczowym
wskaźnikiem jest zwrot z inwestycji (return on investment, ROI). Opisuje on miarę sukcesu
przeznaczonych środków – np. wydano 25 000 zł na kampanię, która przyniosła 5000
zamówień o łącznej wartości 45 000 zł; zysk to 20 000 zł w postaci dodatkowych zamówień.

 
Jeśli analizuje się działania pod względem marketingowym, to istotne znaczenie mają takie
podkategorie, jak:

› działania wizerunkowe – badanie świadomości marki (spontaniczna/wspomagana), np.
zdolność do zapamiętania marki firmy czy produktów,

› wartości wskaźników – statystyki odwiedzin serwisu, miary efektywności typu CR i CTR,



› sprzedaż online – liczba wygenerowanych zamówień, średnia wartość zamówienia
i koszt wygenerowania danego zamówienia,

› wygenerowane leady – liczba zapytań i formularzy internetowych, która została pozyskana
dzięki akcji promocyjnej,

› dodatkowo podjęte akcje – zamówienia na newsletter, wypełnione ankiety satysfakcji lub
opinii w serwisie, „prześlij dalej” (polecenia i rekomendacje serwisu).

 
Nie zmienia to faktu, że kluczowymi wskaźnikami efektywności działań reklamowych w sieci
pozostają CTR i CR.

 
CTR (click through rate) to współczynnik klikalności. Wskaźnik ten informuje, ile osób klika
w banner, którego emisję wykupiono na danym serwisie. Im wyższy, tym lepszy. W ostatnich
latach wartość CTR dramatycznie spadła i obecnie kształtuje się na poziomie ułamków
dziesiętnych (Polska: 0,2–0,4%) lub nawet setnych w krajach zachodnich (0,01–0,09%).

 

 
CTR = 

liczba kliknięć
 x 100%

 

 liczba wyświetleń  
 

CR (conversion rate) to wskaźnik konwersji, czyli dokonujący akcji/przychodzący z reklamy x
100%. Wskaźnik ten informuje o liczbie osób, które dokonują pożądanej przez nas akcji
(zamówienie, zakup, wypełniony formularz itp.). Średnia wartość tego wskaźnika obecnie
kształtuje się w granicach 1–2%. CR warto analizować dla poszczególnych źródeł, by ocenić
efektywność danego medium (zazwyczaj własna strona lepiej konwertuje niż inne serwisy, np.
portale).

 

CR = 
liczba zakończonych akcji

 x 100%
liczba osób przychodzących z reklamy

 
Warto nadmienić, iż wspomniane modele zakupu są analizowane także pod kątem
efektywności. Wskaźnik CPC informuje o koszcie przyciągnięcia użytkownika na reklamowany
serwis, a wskaźnik CPA – o koszcie danej akcji na użytkownika, np. koszcie wygenerowania
zamówienia w sklepie online.

 

Podsumowanie



1. Opracowanie strategii działania z ustaleniem mierzalnych i realnych celów to
podstawa. Taktyka i poszczególne akcje mają umożliwić realizację strategicznych
oczekiwań firmy.

2. Komunikację online należy realizować etapami w odpowiedniej kolejności – zanim
podejmiesz działania stricte sprzedażowe, zadbaj o zbudowanie świadomości
firmy i znajomość produktów wśród potencjalnych odbiorców.

3. Zanim klient zdecyduje się na zakup lub przekazanie swoich danych kontaktowych,
upewni się, czy warto to zrobić. Dostarcz mu potrzebnej wiedzy – twardych
danych, które przekonają go, że warto nawiązać choćby najprostszą formę
współpracy (np. zamówienie newslettera).

4. Najpopularniejsze formy promocji online to reklama odsłonowa, SEM, katalogi
i ogłoszenia oraz e‑mail marketing. Nie zapominaj jednak o instrumentach mniej
kosztochłonnych lub bezpłatnych, takich jak Google Miejsca, gdzie możesz
zaznaczyć siedzibę i placówki swojej firmy.

5. Najpopularniejsze formy komunikacji mierzone nakładem wydatków na reklamę nie
zawsze są najskuteczniejsze.

6. Największym kosztem kampanii promocyjnej jest zakup powierzchni reklamowej.
Świadomość modelu zakupów i polityki rabatowej jest kluczem do sukcesu.
Dobierz optymalny model rozliczeń z partnerami, rozważając CPM (koszt 1000
emisji reklamy), CPC (koszt kliknięcia – przekierowania użytkownika na stronę
docelową), CPL (koszt wypełnienia formularza kontaktowego) i CPS (koszt
złożenia zamówienia i faktycznej sprzedaży).

7. Planem działań, drogowskazem spisanym punkt po punkcie jest brief. Dokument ten
pozwoli tobie i twoim partnerom ustalić wytyczne odnośnie do działań
e‑marketingowych i je wdrożyć.

8. Skuteczność podjętych działań należy mierzyć. Zapoznaj się z kluczowymi
wskaźnikami efektywności, z których najważniejsze to CTR (liczba kliknięć
w reklamę w stosunku do liczby wyświetleń) oraz CR (liczba osób przychodzących
z reklamy, które faktycznie dokonały pożądanej akcji, np. zakupu, rejestracji,
wypełnienia formularza kontaktowego).



 



 

1. Nikt niczego nie czyta.
2. Jeżeli ktoś coś przeczyta, to nie zrozumie.

3. Jeżeli już ktoś coś przeczyta i zrozumie,
to i tak nie zapamięta.

Stanisław Lem, pisarz, filozof
 

Podstawą wszelkich aktywności internetowych jest serwis WWW. Punktem wyjścia projektu
jest konkretny cel – od informacji po sprzedaż, a formę i sposób konstrukcji projektu
determinuje grupa docelowa. O ile jeszcze parę lat temu przywiązywano wagę do grafiki,
o tyle dziś na czoło wysuwają się architektura informacji, użyteczność i nawigacja. Jednak to
treść – atrakcyjna, aktualna i dobrze sformatowana gwarantuje zainteresowanie internautów.

Modele i rodzaje serwisów WWW

Za ojca WWW uważa się Tima Bernersa-Lee, który przed blisko ćwierćwieczem opracował
koncepcję dokumentów hipertekstowych. Za swoje dokonania otrzymał od brytyjskiej królowej
tytuł szlachecki.

 
Ciekawostka

W W W  a internet
World Wide Web to system prezentowania i udostępniania informacji w internecie
(globalnym systemie połączonych ze sobą sieci komputerowych) za pomocą
dokumentów hipertekstowych. Został stworzony w laboratorium CERN
w Szwajcarii w 1989 r. na potrzeby komunikacji i wymiany danych między
naukowcami z różnych krajów i korzystających z różnych platform sprzętowych.

 
Koncepcja WWW tylko z pozoru wydaje się banalnie prosta. O ile w drugiej połowie lat 90.
pierwsze komercyjne polskie serwisy tworzono jako osobne pliki w języku HTML
i sprzedawano na sztuki lub pojedyncze strony (wizytówki), o tyle dziś projekty wykorzystują
bezpłatne i płatne oprogramowanie, a model wyceny bazuje najczęściej na dwóch filarach:

› kosztach elementów projektów (projekt graficzny, prototyp serwisu, analiza itp.),

› kosztach nakładu pracy (prace graficzne i programistyczne, zaangażowanie testerów
itp.).

 



Liczba stron w serwisie z punktu widzenia wykonawcy nie ma już tak dużego znaczenia jak
początkowo, gdyż najczęściej posługuje się on zdefiniowanymi szablonami, do których
wprowadzana jest treść.

 
Serwisy WWW można podzielić na cztery główne kategorie.

 
1. W itryna korporacyjna (firmowa)

Źródło: www.orlen.pl

› profesjonalna prezentacja firmy i produktów

› materiały dla klientów, dystrybutorów, dostawców, potencjalnych inwestorów
i pracowników

› grupa docelowa – dostawcy, klienci indywidualni i korporacyjni, media
 



2. W itryna produ ktowa

Źródło: www.coca-cola.pl

› opis wybranego produktu (grupy produktów)

› duży nacisk na interaktywność i zaangażowanie

› atrakcyjny, wyróżniający się projekt graficzny

› grupa docelowa – konsumenci, finalni odbiorcy, użytkownicy produktu
 

3. Serwis transakcyjny





Źródło: www.jezykiobce.pl

› prezentacja oferty firmy umożliwiająca zakup

› podkategorie to firmowe sklepy online, BOK (platformy samoobsługowe), systemy
ekstranetowe (dostępne po zalogowaniu) oraz serwisy transakcyjne (np. e‑bankowość,
platforma aukcyjna)

› grupa docelowa – klienci indywidualni i korporacyjni
 



4. Portal korporacyjny (firmowy)

Źródło: www.t-mobile.pl



› kompleksowość informacji – od ogółu do szczegółu

› wielokanałowość – łączenie różnych modeli serwisów w jeden projekt dostępny za
pośrednictwem różnych urządzeń (od PC przez smartfon do tabletu)

› rozbudowana funkcjonalność – od informacji do transakcji

› grupa docelowa – branża, partnerzy, klienci, pracownicy
 

Powyższy podział nie wyczerpuje tematu. Na uwagę zasługują również strona docelowa,
mikroserwis i serwis specjalistyczny. Dwa pierwsze tworzone są zwykle na użytek kampanii
reklamowych online.

 
Strona docelowa

Przykład Eurobank

› dedykowana kampanii strona WWW z przyjaznym adresem

› przekierowanie z reklamy na konkretny adres – bazowanie na emocjach

› cel – „Zainteresowała cię nasza reklama? Wypełnij formularz – oddzwonimy!”
 



Mikroserwis

Źródło: www.pepsi.pl



› witryna składająca się z kilku stron

› przekazanie informacji o trwającej akcji lub działaniach

› cel – nie rozpraszać użytkownika, przedstawić kluczowe informacje w skondensowanej
formie

 
Serwis specjalistyczny





Źródło: www.bankpomyslow.bzwbk.pl

› serwis sprofilowany względem konkretnej grupy użytkowników

› buduje elementy społeczności i lojalności

› często ograniczany – rejestracja

Domena i hosting

Z tworzeniem serwisu nierozerwalnie wiążą się dwa aspekty – nazwa domeny, czyli adres,
po którego wpisaniu w oknie przeglądarki pojawi się witryna, oraz hosting, czyli serwer
(mocniejszy komputer na stałe podłączony do sieci), na którym fizycznie utworzony projekt
WWW będzie spoczywał.

 

Zapamiętaj

Przepis na idealną nazwę domeny

› logiczna i łatwa do odgadnięcia

› krótka

› łatwa do wymówienia

› łatwa do zapamiętania

› łatwa do wpisania w pasku przeglądarki i przeliterowania

› pozbawiona cyfr

› odzwierciedlająca strukturę serwisu

› złożona z małych liter

› pozbawiona łączników typu „-”

 
Nazewnictwo domen

Podmiot Przykład dobrej domeny Przykład złej domeny



NK (d. Nasza-Klasa) nk.pl nasza-klasa.pl

ZTM – Warszawa
i Rzeszów

ztm.waw.pl [rozszerzenie
regionalne]

ztm.erzeszow.pl [specyficzna
domena]

Ministerstwo
Finansów

mf.gov.pl mofnet.gov.pl

Ministerstwo Obrony
Narodowej

mon.gov.pl wp.mil.pl

Rurexpol Sp. z o.o. rurexpol.pl [domena dostępna
27.03.2012]

rurexpolspzoo.pl

 
Jak sprawdzić, czy pożądany adres jest wolny? Trzeba zajrzeć do krajowego rejestru domen
prowadzonego przez NASK – http://www.dns.pl/cgi-bin/whois.pl. W serwisie można również
zweryfikować dane właściciela domeny (nie dotyczy to osób fizycznych zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych).

 
Jeśli domena jest zajęta, można zdecydować się na inne rozszerzenie, np. wybrać com.pl lub
.eu (chociaż z pewnością nie będzie to tak prestiżowa i intuicyjna nazwa jak z końcówką .pl).
Istnieje również szansa nabycia domeny na rynku wtórnym (np. na Domeniarstwo.pl) lub
odkupienia jej bezpośrednio od właściciela.

 
Po przygotowaniu serwisu i zarejestrowaniu domeny należy wybrać hosting. Masz do
dyspozycji:

› atrakcyjny cenowo serwer wirtualny – wydzieloną część dysku, który jest współdzielony
z innymi serwisami internetowymi,

› serwer dedykowany (dzierżawiony), który w całości pozostaje do dyspozycji nabywcy –
rozwiązanie to poleca się w przypadku dużych projektów WWW (systemy e‑commerce,
serwisy transakcyjne) oraz dużej liczby użytkowników (zapewnia wysoki poziom
dostępności).

Projektowanie skutecznego serwisu

Proces projektowania witryn przeszedł dużą metamorfozę. Nie tworzy się ich dla sztuki i na
sztuki. Zmieniło się także podejście do konstrukcji serwisów – wydłużyło się i pozornie
skomplikowało. Wynika to z większej wagi, jaką przykłada się do etapu analizy. Niezmienne
pozostaje za to pięć kluczowych obszarów witryny:

› treść,

http://www.dns.pl/cgi-bin/whois.pl


› grafika,

› nawigacja,

› technologia,

› lojalność i wartość dodana.
 

Kluczowe fazy i etapy projektowania serwisu WWW omówiono w poniższej tabeli.
 

Faza Etap Opis
Plan Plan działań Rozpisanie planu działań z kluczowymi etapami,

zasobami, budżetem

Zespół
projektowy

Niezależnie od liczby osób zaangażowanych w dany
projekt niezwykle ważna jest specjalizacja w zespole
odpowiedzialnym za ten projekt. Kluczowe role to:
› project manager – kieruje projektem
› analityk użyteczności – ocenia projekty i analizuje rynek,

konkurencję, wzorce
› architekt informacji – przygotowuje makiety, które

uwzględniają kluczowe bloki treści, mechanizmy,
nawigację i logikę serwisu

› grafik – opracowuje projekty graficzne w oparciu
o dostarczone makiety

› programista – adaptuje projekty graficzne
i przygotowuje bazę oraz programuje serwis

› redaktor – opracowuje treści do serwisu

Analiza Ocena
obecnego
serwisu

Analiza mocnych i słabych stron obecnego serwisu –
elementy konieczne do zmiany i uwzględnienia w nowej
wersji

Informacje
o obecnych
użytkownikach

Ustalenie grupy docelowej, w tym opracowanie person
jako kluczowych reprezentantów serwisu, weryfikacja
najpopularniejszych obszarów serwisu wśród
użytkowników, analiza ścieżek poruszania się po serwisie

Cele nowego
serwisu

Zdefiniowanie mierzalnych celów (np. sprzedaż,
informacja, pozyskiwanie kontaktów, angażowanie)

Projekt Wymagania
techniczne

Zdefiniowanie kluczowych ram technicznych (m.in.
rozdzielczość, przeglądarki, platforma technologiczna,
system zarządzania treścią, język programowania,
elementy typu Flash czy HTML5)



Treść Opracowanie zasobów informacji, grafik, zdjęć i innych
materiałów do publikacji w serwisie

Definiowanie
architektury
informacji

Opracowanie makiet dla strony głównej i pozostałych
kluczowych stron

Projekt
graficzny
i nawigacyjny

Opracowanie grafiki i zasad nawigacji w serwisie
w oparciu o dostarczone makiety

Prototyp Prace programistyczne z uwzględnieniem systemu CMS
i mechanizmów interaktywnych (np. formularz kontaktowy,
wyszukiwarka, kalkulator)

Test Testy Weryfikacja serwisu pod kątem wyglądu i poprawności
działania

Ocena
ekspercka
lub/i testy
z użytkownikami

Weryfikacja serwisu w oparciu o doświadczenie
konsultanta lub/i z zaangażowaniem potencjalnych
odbiorców serwisu

Uruchomienie Start serwisu Uruchomienie serwisu na docelowym serwerze wraz
z instalacją systemu statystyk (np. bezpłatnego Google
Analytics)

 



Przykład makiety – elementu pośredniego między koncepcją a projektem graficznym
Źródło: materiały Banku DnB NORD

 
Jednym z weryfikatorów poprawności stworzonego serwisu jest test Steve’a Kruga. Wpisz
losową frazę, zamknij oczy i kliknij w dowolny wynik wyszukiwania. Już? Teraz odpowiedz na
pytania:

› Co to za witryna? (nazwa serwisu, identyfikator, właściciel)

› Na jakiej stronie się znajduję? (nazwa strony w serwisie)

› Jakie są główne kategorie witryny? (kategorie głównego menu)

› Jakie opcje mam do wyboru na danej stronie? (nawigacja lokalna)

› Gdzie się znajduję w odniesieniu do całej struktury serwisu? (ścieżka interaktywna)

› Jak mogę znaleźć to, czego szukam? (wyszukiwarka w serwisie, mapa serwisu)
 

Jeżeli serwis spełnia standardy dobrego projektu, użytkownik bez problemu odpowie na
powyższe pytania.



Treść

Zawartość serwisu (content) można rozpatrywać w dwóch aspektach: marketingowym
i technologicznym.

Podejście marketingowe Podejście technologiczne

› przekaz (należy wziąć pod
uwagę potrzeby odbiorcy
i cele biznesowe firmy)

› spójność serwisu i formy
(zwłaszcza przy 
co najmniej dwóch
redaktorach)

› głębia serwisu (należy
kierować się zasadą
maksymalnie trzech kliknięć
w docieraniu do informacji)

› aktualność treści (co będzie
aktualizowane na podstawie
czego, jak często i przez
kogo)

› właściwa objętość tekstów
(skracanie tekstów,
wypunktowanie, numerowanie,
formatowanie)

› interaktywność (należy połączyć specyfikę
internetu z potrzebami i oczekiwaniami
użytkowników)

› wykorzystanie dobrych praktyk formatowania treści
(boxy informacji, tabele i porównania)

› kompatybilność z kluczowymi przeglądarkami
(Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google
Chrome, Opera, Safari) niezależnie od wersji
i rodzaju programu

› optymalna rozdzielczość (standardem jest 1024 ×
768 pikseli)

› szybkość ładowania serwisu (do 5 s)

 

Grafika

Grafika stanowi zwykle wyróżnik serwisu. Przyjęło się, że w wypadku serwisów produktowych
duży nacisk należy kłaść na unikalną grafikę, elementy typu Flash i animacje. Klasyczny
serwis, intranet lub extranet powinny być za to oszczędne, lekkie i przejrzyste. Portal
informacyjno-rozrywkowy to miks powyższych. Oczywiście wszystko jest kwestią gustu.

 
Popularne formaty plików graficznych stosowane w sieci to GIF i JPEG.

 
GIF (*.gif), czyli Graphics Interchange Format, obsługuje 256 kolorów. Pliki tego typu są
w wysokim stopniu skompresowane, co oznacza, że mają mniejszą objętość i w związku z tym
są szybciej przesyłane. Ten format stosuje się przy zapisie małych, nieskomplikowanych
elementów graficznych, zwłaszcza gdy mają duże powierzchnie wypełnione jednolitym
kolorem. Animowany GIF łączy w jednym pliku zbiór wyświetlanych w określonym porządku



obrazków. W efekcie otrzymuje się krótki filmik rysunkowy.
 

JPEG (*.jpg) – Joint Photographic Experts Group – przechowuje informacje o 16 mln kolorów
i wykorzystuje algorytmy kompresji stratnej (przy zredukowanej liczbie kolorów
i rozdzielczości uzyskuje się pliki o mniejszej objętości, stopień kompresji można wybrać).
Ten format polecany jest do zapisu fotografii i obrazów wielobarwnych. Odmianą formatu
JPEG używaną do kompresji obrazów wideo jest MPEG (Moving Picture Experts Group).

Nawigacja

Nawigacja, czyli sposób poruszania się po serwisie, determinuje komfort użytkowania
serwisu. Powinna być nie tylko przemyślana, intuicyjna i łatwa, lecz także uwzględniać szereg
dodatkowych elementów. Oto swoisty dekalog dobrej 
nawigacji:

 
1. Podawaj użytkownikowi jego aktualną lokalizację w serwisie
Aby uniknąć zagubienia się internauty w witrynie i wskazać mu możliwość wykonania kolejnego
ruchu, należy:

› oznaczyć aktualnie wyświetlaną stronę w menu serwisu (np. poprzez zmianę koloru,
dodanie elementu graficznego),

› stosować ścieżki interaktywne lub lokalizatory (breadcrumbs),

› stosować w tekście aktywne linki umożliwiające przejście do innych stron serwisu,

› tworzyć adresy URL odpowiadające lokalizacji użytkownika w serwisie,

› sygnalizować wizualnie strony już odwiedzone lub pominięte przez użytkownika (np. za
pomocą kolorów linków).

 
2. Stosu j aktywny spis treści na długich stronach W W W
Dla stron wyróżniających kilka nagłówków prezentujących skategoryzowane treści warto
zastosować aktywny spis treści. Za pomocą tzw. kotwicy (anchor) użytkownik szybko dotrze do
poszukiwanych treści, klikając pozycję ze spisu treści strony.

 
3. Nie twórz stron pozbawionych opcji nawigacyjnych
Dotyczy to zwłaszcza otwierania stron w nowym oknie przeglądarki, co nie jest zalecane,
ponieważ wówczas funkcja „wstecz” nie jest aktywna.

 
4. Grupu j elementy nawigacji
Należy skonstruować wspólny, jednorodny i konsekwentny schemat nawigacji, umieszczając
menu, nagłówki, wyszukiwarkę, mapę serwisu itp. w tym samym miejscu, niezależnie od
wyświetlanych treści. Elementy nawigacyjne warto pogrupować ze względu na ich charakter



i prezentować tak, by użytkownik domyślał się ich przeznaczenia.
 

5. Stosu j intu icyjne nazewnictwo w menu
Należy upewnić się, że nazwy pozycji menu są zrozumiałe i odpowiadają treściom, które kryją
się pod wyświetlanymi hasłami.

 
6. Efektywnie prezentu j menu  serwisu
Menu serwisu trzeba umieścić w widocznym miejscu – zwykle jest to lewy pion lub górny
poziom strony. Użytkownicy powinni być naturalnie przekonani co do możliwości klikania
pozycji menu.

 
7. W ykorzystu j mapę serwisu
W przypadku większych projektów WWW zastosowanie mapy serwisu jest wręcz nieodzowne.
Taki spis treści ułatwia dotarcie do poszukiwanych treści, a poza tym informuje użytkownika
o innych pozycjach składających się na zawartość serwisu.

 
8. Stosu j odpowiednie warianty menu
Najczęściej stosowany jest sekwencyjny model menu – użytkownik wybiera odpowiednią
pozycję menu i zagłębia się w danej kategorii serwisu. Innym przykładem jest menu
równoległe. Prezentuje ono różne rodzaje koniecznych w wyborze pozycji, od których wartości
uzależniony jest ostateczny wynik wyświetlanych treści. Z reguły takich symulacji (np. e‑mapy,
symulacje finansowe) wykonuje się kilka, toteż kluczowe są takie elementy menu jak „wyczyść”
i „wróć”.

 
9. Prezentu j możliwie najkrótsze strony W W W
Nie należy zmuszać użytkowników do przewijania. Idealna strona (np. strona główna serwisu)
nie powinna zawierać więcej treści niż jeden ekran monitora.

 
10. Stosu j zajawki dla pozycji menu  jako wsparcie nawigacji
Stosowanie zajawek opisujących zawartość kryjącą się pod pozycją menu serwisu nie jest
jeszcze bardzo rozpowszechnione w internecie. Niemniej jednak, jak wskazują badania,
zastosowanie tego typu elementu pozwala użytkownikowi przekonać się co do słuszności
dokonywanego wyboru.

 
W skazówka

7 sposobów na nawigację
1. Struktura serwisu

› menu główne prezentuje strukturę serwisu i umożliwia poruszanie się po niej
2. Funkcje nawigacyjne

› strony funkcyjne, narzędziowe, pomocnicze, np. mapa serwisu, zastrzeżenia prawne,



polityka prywatności

› zwykle prezentowane na górze (header) lub na dole (footer)
3. Bezpośrednia nawigacja

› umożliwia bezpośrednie przejście do wybranej strony, np. banner, link, ikona

› zwykle prezentowana w górnej części strony
4. Nawigacja referencyjna

› prowadzi do odpowiednich treści i/lub stron powiązanych z aktualnie prezentowaną
zawartością, np. „zobacz także”

› zwykle w formie linku tekstowego
5. Nawigacja dynamiczna

› dynamicznie generuje rezultaty wyszukiwania, np. wyszukiwarka i wyniki wyszukiwania
6. Ścieżka interaktywna

› prezentuje aktualną lokalizację, np.: Jesteś tutaj: Strona główna > O firmie > Historia

› pozwala cofnąć się z poziomu ścieżki
7. Nawigacja krokowa

› pokazuje kolejność (sekwencję logiczną) stron, np.: <Poprzednia 1|2|3|4|5
Następna>

› pozwala przejść do dowolnej strony z podanych.

Technologia

Jednym z najważniejszych aspektów technicznych jest wybór odpowiedniej platformy
technologicznej. Najczęściej sprowadza się to do wyboru systemu zarządzania witryną, który
wspomaga redaktorów i administratorów w aktualizacji i modyfikacji treści publikowanych
w sieci, a więc:

› treści nowych i archiwizowanych stron internetowych,

› dokumentów zapisanych w formatach pakietu Microsoft Office lub w formacie *.pdf oraz
skompresowanych instrukcji i specyfikacji w formatach *.zip lub *.rar,

› plików multimedialnych (filmy i prezentacje w formatach *.avi, *.mpg, *.swf),

› plików graficznych w formatach *.gif, *.jpg oraz *.tiff,

› dokumentów i formularzy wykorzystywanych w organizacji (e‑faktury, wnioski urlopowe,
reklamacje, raporty).



 
Systemy zarządzania witryną to już standard. Pojawiają się jednak często dylematy związane
z wyborem optymalnego rozwiązania. Rozważyć należy systemy typu open source, systemy
typu WCM [web content management], systemy klasy CMS/ECM oraz rozwiązania autorskie.

 
System typu  open source to np. Joomla!, TYPO3, WordPress. Dzięki temu firma korzysta
z atrakcyjnej funkcjonalności rozwiązania, nie ponosząc kosztów licencji. Wadą jest brak
gwarancji i uzależnienie od autora/właściciela rozwiązania.

 
Content Manager, Edito, Active Content to modułowe systemy W CM. Ich zaletą jest
możliwość dostosowania rozwiązania do potrzeb klienta i jego projektu. Minimalny koszt
licencji to 1000–2000 zł.

 
Systemy klasy content management system (CMS) lub enterprise content
management (ECM), takie jak OpenText (RedDot), Documentum czy BroadVision,
zapewniają efektywny przepływ informacji w całej firmie. Warto z nich korzystać przy
projektach większych (np. portale korporacyjne) lub bardziej złożonych (np. system
wydawnictwa Murator – wiele projektów dla tytułów prasowych i elektronicznych).

 
Rozwiązania au torskie to systemy opracowane na indywidualne zamówienie, uwzględniają
potrzeby danej firmy oraz specyfikę projektu.

 
Wśród dodatkowych aspektów technologicznych kierownik projektu WWW powinien:

› uwzględnić aspekty techniczne po stronie odbiorcy – rozdzielczość ekranu, odpowiednie
wtyczki, np. do Flasha, do poprawnego odbioru bannerów lub animacji,

› uwzględnić dostosowanie witryny do popularnych przeglądarek (pomocnym
rozwiązaniem jest Ranking.pl firmy Gemius, który informuje o statystykach popularności
poszczególnych rozwiązań).

 
Główne kryteria oceny CMS

Tworzenie
zawartości

› Jak bogata jest funkcjonalność udostępnionych narzędzi do edycji treści?
› Czy system cechuje rozdzielenie warstwy treści i prezentacji graficznej

celem łatwiejszej podmiany grafiki?
› Czy występuje podział ról w systemie (redaktor, edytor, projektant,

administrator)?
› Czy wymagana jest znajomość języków programowania (HTML, skrypty

Java)?
› Jak łatwy i intuicyjny w obsłudze jest system?
› Jak bezpieczny jest dostęp do systemu?

Zarządzanie



treścią › Czy system wspiera archiwizowanie wersji tworzonych dokumentów?
› Czy system przewiduje opcje zatwierdzania treści / obieg dokumentów?
› Czy system raportuje o ewentualnych błędach?

Proces
publikacji

› Czy system bazuje na zdefiniowanych, spójnych szablonach, w które
wlewana jest treść?

› Jakiego wsparcia udziela system przy publikacji na urządzenia mobilne?
› Jakiego rodzaju statystyki oferuje system?
› Czy system umożliwia personalizację treści i profilowanie użytkowników?
› Czy system wspiera możliwość integracji z zewnętrznymi źródłami

danych?

Prezentacja
WWW

› Jak wydajna jest platforma?
› Czy sposób prezentacji uwzględnia kompatybilność z popularnymi

przeglądarkami?
› Jak szybko strony są prezentowane użytkownikowi?
› Czy nawigacja pozwala łatwo dotrzeć do poszukiwanych treści?
› Jakie opcje w systemie pozwalają na modyfikację?

Warunki
handlowe

› Dla jakich użytkowników dostawca systemu przewiduje szkolenia i jakiego
rodzaju?

› Czy system ma dokumentację i instrukcję obsługi?
› Jakiego rodzaju gwarancji udziela dostawca systemu?
› W jakim zakresie i pod jakimi warunkami dostawca udziela wsparcia

technicznego?
› Jakich dodatkowych zasobów wymaga użytkowanie systemu (ludzie,

sprzęt, oprogramowanie)?
› Jaki jest sposób i koszt licencjonowania systemu?
› Ile jest wdrożeń systemu na rynku?
› Czy producent systemu ma referencje?
› Czy i w jakim zakresie planowany jest rozwój systemu?

Lojalność i wartość dodana

Każdy właściciel serwisu ma nadzieję, że internauci będą do niego wracać. Aby zatrzymać
użytkowników, powinien on zadbać o atrakcyjną treść i motywatory – dobry newsletter bodajże
najlepiej mobilizuje do ponownego odwiedzenia 
witryny.

 



Prócz tego często projektuje się dodatkowe mechanizmy (wartość dodaną serwisu). Ich
zadaniem jest budowanie zaangażowania użytkownika. W zależności od branży może to
przybierać formę:

› porad kulinarnych (branża FMCG),

› kalkulatorów finansowych (branże finansowa i ubezpieczeniowa),

› wirtualnej zmiany fryzury (branża kosmetyczna),

› plannera podróży (branża motoryzacyjna).

Sposoby redagowania treści online

Przepisów na redagowanie treści jest wiele. Nie każdy sprawdza się w praktyce. Warto zatem
przestrzegać 10 złotych reguł redaktora.

 
1. Tagline – czyli o czym i dla kogo jest ta strona?
Dobry, wyróżniający się tagline powinien wyjaśniać, czym zajmuje się firma i co czyni ją
unikalną na rynku/wśród konkurencji. Dzięki temu użytkownik szybko decyduje – zostać czy
opuścić serwis i zajrzeć na witrynę konkurencji.

Źródło: www.pracuj.pl

 
Jak ocenić tagline? Zastanów się, czy równie dobrze może działać na konkurentów i czy inna
firma mogłaby odwrócić go o 180 stopni i twierdzić coś zupełnie przeciwnego, a następnie
porównaj go z tagline’ami trzech najbliższych konkurentów.

 
2. Na lewo patrz
Internauci znakomitą większość czasu spędzają na oglądaniu lewej części strony kosztem
prawej. Dlatego też bardziej opłacalny jest standardowy układ nawigacji z menu kontekstowym
po lewej stronie – tam użytkownicy intuicyjnie go szukają.

 
3. E-lenie nie lubią przewijania
Internauci poświęcają 80% czasu na szukanie informacji na stronie widocznej na ekranie.

http://www.pracuj.pl


Tylko 20% internautów korzysta z suwaka i przewija ekran w dół.
 

Zapamiętaj

Nadchodzi mobilna rewolucja
Nie należy zapominać, że urządzenia mobilne narzucają inny sposób odbioru
serwisu – więcej się przewija, mniej klika.

 
4. Magiczne „F”
Trajektoria ruchu oka osoby czytającej drukowane magazyny czy gazety ma kształt
litery Z. Internauta nie czyta jednak, tylko skanuje treść strony. Wzrok pokonuje drogę
w kształcie (bardziej lub mniej regularnej) litery F. Oznacza to, że:

› najpierw internauta czyta w poziomie, zazwyczaj w całej górnej części strony,

› następnie przenosi wzrok nieco w dół i znów śledzi tekst w poziomie – przy czym ślad
jest nieco krótszy niż poprzednio,

› potem obserwowany jest pionowy ruch w lewej kolumnie.

Trajektoria ruchu oka internauty – strona „O nas” serwisu firmowego, strona sklepu online
oraz wyniki 

wyszukiwania w Google.
Źródło: www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content

http://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content


 
5. Makro > mikro > nano
Treści online można podzielić na trzy kluczowe kategorie:

› makro – pełne teksty oraz artykuły w ramach serwisu; to najbardziej pojemna forma tekstu,
której celem jest dogłębne opisanie produktu lub przekazanie kluczowej informacji;

› mikro – wyjaśnia w 40–60 znakach MakroContent (artykuł). Przyjmuje formę nagłówków,
tytułów podstron oraz śródtytułów artykułów. Jego celem jest zachęcenie
i zmotywowanie użytkownika do przeczytania pogłębionej informacji;

› nano – 2 pierwsze słowa lub 11 liter. Przeciętny internauta nie czyta całych treści, lecz
jego odbiór treści ogranicza się do niewielkiej porcji informacji.

 
6. KISS
Często zawiłość całego serwisu, wieloaspektowość oraz brak odpowiedniego formatowania
utrudniają przyswajanie treści. Kieruj się zasadą KISS (Keep it simple, stupid!) i nie komplikuj.
Strona powinna być prosta, czytelna. Prezentuj content zgodnie z koncepcją odwróconej
piramidy, która mówi, iż przeciętny internauta „konsumuje” od 20 do 35% informacji na stronie.
Kluczem jest odpowiednia kolejność:

 
W niosek – konkluzja w postaci co najmniej
jednego zdania podsumowującego cały
artykuł

 
Argumenty – kluczowe punkty
potwierdzające wniosek i dowodzące
słuszności podsumowania

 
Tło – często lekceważony element,
zawierający dodatkowe informacje,
uzupełnienie treści

 
7. Edukacja
Słabiej wykształceni użytkownicy inaczej przyswajają treści online niż ci lepiej wykształceni.
O ile ci ostatni skanują stronę, o tyle mniej „oczytani” przedzierają się przez informację, przy
okazji tracąc z zasięgu wzroku wiele elementów. Na zaobserwowane węższe pole widzenia
słabiej wyedukowanych użytkowników zareagowała m.in. branża finansowa: zwykle inna
komunikacja prowadzona jest w zakresie produktów inwestycyjnych, a inna w zakresie
pożyczek gotówkowych.

 
8. AIDA
Trzymaj się zasady Attention, Interest, Desire, Action:



A – przykuj uwagę (np.: Poświęć tylko 10 s, a otrzymasz 15% rabatu!),
I – wywołaj zainteresowanie (np.: Zazwyczaj tracisz czas na wypełnianie ankiet, dlatego...),
D – wzbudź pożądanie (np.: Pomyśl tylko... Jedna odpowiedź i oszczędzasz nawet 90 zł! ),
A – zasugeruj podjęcie akcji (np.: Kliknij „Tak, chcę wziąć udział w konkursie” i odpowiedz na
jedno pytanie, by kupić produkt w niższej cenie).

 
9. Przekonu j, nakłaniaj, zapewniaj
Aby być jeszcze bardziej perswazyjnym i motywować internautę do działania:

› wyceniaj bonusy, np.: Zapłaciłbyś 5500 zł, ale teraz tylko 89 zł

› dziel produkty na dwa–trzy warianty i dorzucaj bonusy – działaj na wyobraźnię
i pozorną/faktyczną oszczędność; różnicowanie pozwala na dotarcie do różnych
segmentów, a ponadto mówi o różnych możliwościach

› wywieraj presję za pomocą czasu, np.: Śpiesz się, promocja tylko do 7 czerwca!

› uwiarygodnij przekaz, np. zamieść swój zeskanowany podpis z nazwami stanowiska
i firmy albo opinie klientów wraz z imieniem, nazwiskiem i miejscowością (nazwą firmy,
jeśli to klient instytucjonalny)

› wykorzystaj post scriptum – ostateczne wezwanie do działania, czytane kilka razy częściej
niż sam tekst

› komunikuj sam fakt gwarancji i możliwość jej przedłużenia oraz gwarancję zwrotu,
np.: Nawet do 30 dni bez podania przyczyny. Satysfakcja lub zwrot pieniędzy!

› dostarcz dowód, choćby podając stan magazynowy, np.: Dostępnych produktów:
143/10 000 (czyli sprzedano blisko 9900 produktów!)

› bądź ekspertem, np.: Sprzedałem już 857 sztuk tych opon. Wiem o nich wszystko.
Przekonaj się sam i zadaj pytanie!

› pamiętaj o magii dwóch słów: „Kup TERAZ!”

› nie zapominaj o podkreślaniu prostoty składania zamówienia i gwarancji najlepszego
wyboru – Zajmie Ci to tylko 2 minuty. Gwarantujemy najlepsze ceny!

 
10. Czas na test
Sprawdź serwis za pomocą testu Steve’a Kruga, który opisano tutaj.

 



Zapamiętaj

Czy serwis powinien być zwięzły czy bogaty w treść?
Jeżeli chcesz zaangażować wielu czytelników, koncentruj się na krótkim,
dobrze sformatowanym tekście. To dobra strategia dla serwisów o charakterze
promocyjnym czy sprzedażowym – tam, gdzie liczy się impuls.

 
Jeżeli chcesz zaangażować ludzi, którzy szukają rozwiązań i koncentrują się
na szczegółach, zapewnij bogatą treść. To strategia dla firm B2B, które
zajmują się rozwiązywaniem skomplikowanych problemów, np. z sektora IT.

Strona docelowa

Strona docelowa (landing page) to kluczowy element każdej e‑kampanii. To tutaj ściąga się
użytkownika, zachęcając go do pozostawienia danych kontaktowych. Od poprawnie
skonstruowanej, zachęcającej strony zależy sukces działań w wyszukiwarkach, e‑mailingach
czy kampanii odsłonowej.

 
Dobra strona docelowa zawiera odpowiedzi na trzy pytania:
1. Co oferujesz?
2. Dlaczego ma mnie to zainteresować?
3. Co mam zrobić?

 



Konstrukcja strony docelowej w teorii
Źródło: opracowanie własne

 



Konstrukcja strony docelowej w praktyce 
Źródło: www.raporty.hbrp.pl/dna_mistrzostwo

 
Projektując stronę docelową, należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

› formularz kontaktowy – z ilu pól się składa, które z nich są obowiązkowe, czy na pewno
wszystkie pola są konieczne z punktu widzenia firmy, czy pominięto wrażliwe dane
(PESEL, przychody itp.), czy zasugerowano formaty danych (np. dla numeru telefonu)?

› grafika – czy przyciąga wzrok, czy akcentuje kluczowe korzyści, czy jest spójna z tym, co
firma obiecuje w reklamach (e‑mailing, bannery, linki sponsorowane)?

› tekst – czy koncentruje się na kluczowych aspektach, podkreśla korzyści i atuty oferty?

› wezwanie do działania (call-to-action) – czy i w jaki sposób użytkownik zachęcany jest do
podjęcia akcji, wypełnienia formularza; jakie zastosowano sformułowania (np.: Sprawdź

http://www.raporty.hbrp.pl/dna_mistrzostwo


bezpłatnie, Odbierz raport)?

› zgody marketingowe i handlowe – czy uwzględniono formalne zgody, które pozwolą na
legalny kontakt z użytkownikiem (zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na
otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i na kontakt w celu
przedstawienia szczegółów oferty)?

 
Strona docelowa jest zdecydowanie bardziej polecana niż serwis główny. Nie rozprasza
użytkownika, pozwala mu skoncentrować się na decyzji w sprawie konkretnego produktu, a przy
tym uniemożliwia mu przejście na inną stronę serwisu. Internauta ma tylko dwie opcje:

› zostawić dane lub skontaktować się (np. za pomocą formularza lub telefonicznie, o ile
podano numer infolinii), gdy jest zainteresowany ofertą,

› opuścić stronę, gdy oferta go nie interesuje.

Pomiar popularności serwisu

Serwisy WWW można weryfikować pod względem ilościowym i jakościowym.
 

Pomiar ilościowy koncentruje się na odpowiedzi na pytanie „ile?” (np. ilu internautów
odwiedza serwis, ilu jest użytkowników powracających, ile czasu internauci spędzają
w serwisie, ile podstron oglądają w czasie jednej wizyty?). Przedmiotem badań jest witryna,
a materiałem analizy są wszelkie zdarzenia, jakie miały miejsce w ramach serwisu (np.
odsłona, kliknięcie).

 
Pomiar jakościowy serwisu internetowego opiera się przede wszystkim na trzech
aspektach:

1. użyteczności (z ang. usability), która koncentruje się na sposobie projektowania
i intuicyjności dostępnych funkcjonalności w ramach witryny,

2. dostępności (z ang. accessibility), gdzie istotnym elementem jest zapewnienie
komfortowego dostępu do serwisu szerokiemu gronu odbiorców, np. osobom
niedowidzącym, korzystającym z telefonów komórkowych lub tabletów,

3. optymalnej architekturze informacji (AI), która gwarantuje łatwość i intuicyjność
korzystania z serwisu internetowego bez konieczności „uczenia się” go.

 



Zapamiętaj

Użyteczność (usability) to dziedzina zajmująca się ergonomią interaktywnych projektów
i aplikacji. Koncentruje się przede wszystkim na dwóch elementach:

› intuicyjnej nawigacji,

› umiejętnej prezentacji informacji.
W Polsce błędnie stosowanym synonimem użyteczności jest funkcjonalność (rozumiemy
przez to liczbę i zakres funkcji oraz opcji udostępnianych przez program lub aplikację).

Co mierzyć i analizować

Pod względem ilościowym w zasadzie standardem staje się bezpłatne rozwiązanie Google
Analytics, które zapewnia kompleksowy obraz popularności serwisu. Ważną jego cechą jest
możliwość integracji z innymi produktami Google – AdWords (linki sponsorowane) czy
Narzędziami dla webmasterów (pozycjonowanie). Możliwość definiowania celów ilościowych
oraz moduł e‑commerce to świetny dodatek dla osób prowadzących witryny o charakterze
transakcyjnym – weryfikuje pozyskiwanie leadów i sprzedaż online.

 
Poza możliwością dostosowania wyglądu interfejsu do indywidualnych oczekiwań Google
Analytics oferuje szereg funkcji.

 
Są one zgrupowane w czterech kategoriach informacji:
1. odbiorcy – zestaw informacji o typie użytkownika (np. miejscowość, status użytkownika
[nowy/powracający], wersja przeglądarki, mobilność),
2. źródła odwiedzin – dane o sposobach dotarcia do serwisu (wyszukiwarka – wejścia
bezpłatne i płatne, serwisy odsyłające oraz wejścia bezpośrednie),
3. treść informująca o najlepszych i najbardziej angażujących stronach naszej witryny,
4. konwersje koncentrujące się na analizie skuteczności naszych działań online.

 
Bodajże najszerszy, i ciągle aktualizowany, poradnik o Google Analytics opracowuje Mariusz
Gąsiewski, pracownik Google Polska, który za pośrednictwem bloga Marketing w Internecie
(www.ittechnology.us) umożliwia pobranie 285-stronicowego dokumentu w formacie PDF.

 

http://www.ittechnology.us


Google Analytics – raport „Przegląd” na koncie serwisu autora

 
Na miary su kcesu  ilościowego W W W  składają się:

› użytkownicy



– liczba użytkowników (cookies) odwiedzających projekt
– liczba nowych i powracających użytkowników

› odsłony (obejrzenie strony przez internautę)
– czas trwania odsłony (zakładany i realny)

› wizyty (ciąg następujących po sobie odsłon w czasie do 30 min)
– jakość wizyty (jedna odsłona czy więcej)
– liczba wizyt w określonym czasie na danej stronie
– czas trwania wizyty
– czas od poprzedniej wizyty (lojalność)

› długość wizyt (liczba odsłon składających się na wizytę)
– długość wizyty
– ścieżka wizyty, w tym strona początkowa i końcowa
– szerokość wizyty (liczba odwiedzonych stron do wszystkich stron serwisu)
– głębokość wizyty (liczba stron odwiedzonych przed dotarciem do strony finalnej)

› źródła ruchu (informacje o tym, w jaki sposób internauci trafiają do serwisu)

› geolokalizacja (skąd i z jakich regionów użytkownicy trafiają do serwisu?)

› CTR reklam na stronie głównej i innych stronach

› CPA

› liczba logowań/rejestracji w ramach serwisu.
 

W wymiarze jakościowym należy skoncentrować się na ocenie projektu pod kątem łatwości
użytkowania i poruszania się po nim, weryfikacji opracowanych mechanizmów pod względem
intuicyjności ich obsługi oraz weryfikacji listy użyteczności, która dotyczy podstawowych
aspektów poprawności konstruowania serwisów.

 
Miary su kcesu  jakościowego W W W  można więc sprowadzić do następujących punktów:

› jasny cel (edukacja, informacja, rozrywka, sprzedaż itp.)

› przejrzysta architektura informacji (poziomy istotności kategorii treści – najpierw rzeczy
najważniejsze i najpopularniejsze)

› nieprzeładowana i zautomatyzowana architektura informacji (zautomatyzowane procesy
w serwisie, np. logowanie)

› spójność (wspólne menu główne, widoczne na każdej stronie; ujednolicone w ramach
serwisu zasady nawigacji itp.)

› łatwość obsługi (informacja zwrotna, precyzyjny opis pól, przykładowe wartości lub
pożądane formaty danych, np. numer telefonu, kod pocztowy)



› szybkość ładowania się strony (ograniczona waga serwisu)

› jasny podział na sekcje, nagłówki, akapity

› SEO (to dzięki optymalizacji serwis pojawia się w wynikach wyszukiwania)

› tytuł strony wskazujący użytkownikowi, gdzie się znajduje

› przyjazny dla użytkownika układ treści (kolumny, tabele, boxy)

› główne kategorie u góry strony (użytkownicy skanują treści)

› niemęcząca wzroku wielkość czcionki (zwykle 10–12, dla osób starszych
i niedowidzących – 14)

› jednolita czcionka w całym serwisie (Verdana opracowana do sieci przez Microsoft,
rzadziej Tahoma)

› układ tekstu uzależniony od szybkości czytania (dłuższe linie tekstu do 100 znaków do
szybkiego czytania, krótsze linie do 55 znaków – gdy ważniejsze są jakość i komfort
czytania)

› linki tekstowe (w wypadku form graficznych trudniej domyślić się, co jest klikane)
wyróżnione na stałe, a nie widoczne tylko po najechaniu na nie myszką.

 
E-marketerzy wciąż doskonalą mierniki i poszukują nowych. Niektórzy zwracają uwagę na:

› jakość sesji (np. zdolność do zapamiętania marki, liczba reklam prezentowanych
podczas sesji użytkownika, rodzaje prezentowanych treści reklamowych),

› stopień aktywności klienta w zakresie mediów (relacje ulotka/broszura–internet lub
magazyny–internet),

› aktywność typu opt-in (rejestracje poprzez WWW, telefony na infolinię, prośby o materiały
dodatkowe),

› wpływ na sprzedaż (wygenerowane zapytania, natężenie ruchu w sklepie online).
 

Podsumowanie

1. Serwisy WWW można najprościej podzielić na firmowe (korporacyjne), produktowe,
transakcyjne oraz rozbudowane portale korporacyjne.

2. Specyficznym typem serwisów wykorzystywanych wyłącznie do celów reklamowych



jest strona docelowa, której celem jest zwykle zbieranie danych kontaktowych.
3. Istotnym elementem serwisu jest domena – adres wpisywany w pasku przeglądarki.

Im krótszy, łatwiejszy do zapamiętania i oczywistszy z punktu widzenia działalności
lub nazwy firmy, tym lepiej!  Wielu użytkowników próbuje najpierw odgadnąć adres
internetowy firmy, a dopiero później, w razie niepowodzenia, korzysta
z wyszukiwarki.

4. Profesjonalny serwis WWW to projekt na co najmniej kilka tygodni, a nawet miesięcy.
Już etap analizy dostarcza wielu ciekawych informacji i wytycznych co do całego
procesu.

5. Serwis WWW to nie przeklejone z papierowej broszury treści umieszczone
w pierwszym lepszym szablonie graficznym, lecz konglomerat przemyślanego
i odpowiednio sformatowanego zestawu treści, atrakcyjnego projektu graficznego,
intuicyjnej nawigacji oraz dobrze wykonanej pracy technologiczno-
programistycznej, okraszony wartościami dodatkowymi w postaci angażujących
i uzupełniających serwis mechanizmów interaktywnych.

6. Pomiar skuteczności serwisu WWW to konieczność. Optymalnym i bezpłatnym
narzędziem jest Google Analytics. Zapewnia dostęp zarówno do podstawowego
zestawu informacji (liczba użytkowników i odsłon, czas spędzony w serwisie), jak
i bardziej zaawansowanych informacji w postaci przepływu użytkowników (jak się
poruszają i nawigują po witrynie) czy modułów e‑commerce informujących
o skuteczności źródeł lub słów kluczowych w procesie zakupu oferowanych
produktów.



 



 

Nieważne, co firma mówi o sobie i o swoich markach.
Ważne, co mówi o tym Google.

Chris Anderson, redaktor naczelny  miesięcznika „Wired”
 

Marketing w wyszukiwarkach (SEM) jest często pierwszym krokiem promocji serwisu po jego
publikacji w internecie. Jego filarami są dwa elementy – optymalizacja serwisu
i pozycjonowanie (SEO) oraz kampania linków sponsorowanych i form graficznych
w wyszukiwarce (PPC). Ponieważ Google w Polsce ma niemal pozycję monopolisty, mówiąc
o wyszukiwarkach w polskich realiach, w zasadzie wszyscy mają na myśli mechanizm
autorstwa Larry’ego Page’a i Sergeya Brina.

SEM, SEO i PPC – taktyka, różnice,
przeznaczenie

Z działaniami opartymi na mechanizmach wyszukiwania związanych jest kilka istotnych
terminów, których przyswojenie z pewnością nie tylko wyjaśni znaczenie i zastosowanie tych
mechanizmów, lecz także pozwoli na efektywną komunikację w branży internetowej.

 
Przede wszystkim należy zacząć od kluczowego „wzoru na wyszukiwarkę”:

 
SEM = SEO + PPC

 
SEM to wszystkie działania marketingowe realizowane za pośrednictwem wyszukiwarki, SEO
to organiczne pozycjonowanie serwisu w wyszukiwarce, a PPC to płatne linki sponsorowane.

 
Poniższa ilustracja prezentuje w praktyce wykorzystanie PPC (płatne umieszczenie linku
sponsorowanego w wyszukiwarce Google) oraz wyniki organiczne (SEO), których efektów nikt
nie może zagwarantować i które wymagają więcej czasu oraz cierpliwości.

 



Płatne i organiczne wyniki wyszukiwania w Google

 



Zapamiętaj

Kluczowe terminy

› SEM (search engine marketing) – marketing w wyszukiwarkach

› SEO (search engine optimization) – pozycjonowanie, optymalizacja

› SERP (search engine result page) – strona z wynikami wyszukiwania

› PPC (pay per click) – reklama płatna w wyszukiwarkach

› linki sponsorowane (AdWords) – dominująca forma reklamy PPC w Google

› ru ch organiczny – bezpłatny ruch wygenerowany przez wyszukiwarki

› techniki black hat/white hat – nieetyczne/etyczne metody SEO

 
Kluczowym celem pozycjonowania jest wygenerowanie dużego ruchu w serwisie poprzez
przyciąganie użytkowników na serwis prezentowany na SERP. Pośrednio prowadzi to do
uzyskania wysokich pozycji w wyszukiwarce, które mają gwarantować większą szansę na
dotarcie z przekazem, a tym samym większą liczbę użytkowników.

 
W skazówka

O czym warto pamiętać?
1. Im większa konkurencja w branży, tym trudniej uzyskać lepszą pozycję. Wymaga to

większych nakładów czasu i kosztów bezpośrednich.

2. Nikt nie może zagwarantować uzyskania konkretnej pozycji na dane słowo kluczowe.
3. Wyszukiwarka jest jednym z kluczowych i naturalnych kanałów docierania

z informacją do użytkowników, także z informacją handlową i produktową.

4. Spozycjonowanie serwisu na wszystkie pożądane słowa kluczowe jest trudne,
a czasem wręcz niemożliwe.

5. Proces pozycjonowania trwa od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy.

6. Sztuczne sposoby przyspieszania pozycjonowania mogą doprowadzić do usuwania
serwisu z wyników wyszukiwania (tzw. banowanie) lub nałożenia na niego innych
kar (np. filtry).



7. Nietypowo szybki czas spozycjonowania stron oznacza, że mogły zostać
wykorzystane nieetyczne triki (zobacz kodeks SEO w serwisie www.iabpolska.pl).

SEO

Działanie wyszukiwarki sprowadza się do czterech kroków:

› przeszukuje strony i sprawdza ich zawartość,

› indeksuje strony,

› przypisuje stronom określone wartości,

› wyświetla strony najlepiej dopasowane do zapytania użytkownika.
 

Dużo bardziej skomplikowany jest proces zapewnienia sobie dobrych wyników wyszukiwania.
Działania SEO można podzielić na dwie kategorie: działania on-site koncentrujące się na
serwisie, jego aspektach technicznych i redakcyjnych oraz działania off-site, które skupiają się
na tworzeniu bazy linków i aktywności w ramach mediów społecznościowych.

 



Piramida SEO

W skazówka

Jak być w TOP10 w Google?
Doskonała,

unikalna
treść

w serwisie

Serwis
przyjazny

zasadom SEO

Treści serwisu doceniane
w mediach społecznościowych

(dzielenie się)

Budowanie bazy
linków

odsyłających
do serwisu

Efekt: wyżej
w rankingu

Efekt: więcej
użytkowników

Efekt: więcej
obserwujących

Efekt: większy
wpływ na algorytm

Google

Strategie on-site i off-site

Strategia on-site bazuje na optymalizacji – użytecznym zaprojektowaniu serwisu. O dobrą
jakość kodu programistycznego można zadbać, stosując sprawdzone platformy przyjazne



SEO, m.in. WordPress, Joomla! czy Drupal. Witryna powinna być dostępna dla robotów
wyszukiwania – przyjazna, przemyślana architektura informacji i logiczna struktura sprawią,
że robot się nie zgubi. Łatwiejsze dotarcie do treści umożliwi mapa serwisu. Zadbać należy
również o umiejętnie dobrane słowa kluczowe powiązane z treścią serwisu oraz optymalizację
znaczników meta (metatagów).

 
10 elementów strategii on-site

 
1. Tytu ł

› powinien być unikalny dla każdej strony serwisu

› powinien zawierać słowa kluczowe

› nie powinien zawierać frazy „Untitled document”

› optymalnie: nazwa przeglądanej strony + słowa kluczowe + nazwa serwisu

Źródło: www.bankier.pl

 
2. Adres URL

› powinien zawierać słowa kluczowe

› nie powinien zawierać parametrów technicznych (np. iphp=?)

› powinien być utworzony w oparciu o kategorie i podkategorie

Źródło: www.ecode.com.pl

 
3. Znacznik meta – keywords

› powinien być zróżnicowany dla każdej strony (dopasowany do treści)

http://www.bankier.pl
http://www.ecode.com.pl


› powinien zawierać 5–10 słów kluczowych, uporządkowanych od najważniejszego

Źródło: www.ecode.com.pl

 
4. Znacznik meta – description

› powinien być uzupełniony – nieuzupełnienie opisu powoduje wyświetlenie pierwszych ok.
160 znaków ze strony

› powinien być ciekawy, przykuwać wzrok – to zwiększa szansę kliknięcia linku na stronie
SERP

Źródło: www.ecode.com.pl

 
5. Nagłówki

› powinny być uzupełnione – to pomaga robotowi określić kontekst stron

› powinny zachować gradację od najwyższego poziomu (H1) do najniższego
(w zależności od podstrony, np. H3 lub H5)

http://www.ecode.com.pl
http://www.ecode.com.pl


Źródło: www.jezykiobce.pl

 
6. Treść

› powinna zawierać umiejętnie wplecione słowa kluczowe (część praktyków wyznaje
zasadę nasycenia tekstu frazami na poziomie 3–5%)

› powinna być unikalna (recenzje, opinie, własne opisy produktów – alternatywne wobec
gotowych tekstów producentów)

› należy wykorzystywać odmiany wyrazów i słów bliskoznacznych

› tekst powinien być podzielony na akapity i składać się z krótkich zdań

› tekst powinien być odpowiednio sformatowany (np. pogrubienia, wypunktowania)

› tekst powinien zawierać rozbudowane opisy produktów

› dużym plusem jest korzystanie przez użytkowników z funkcji dzielenia się (z ang. share)
treścią publikowaną na naszym serwisie w ramach social media (zwłaszcza Google+)

http://www.jezykiobce.pl


Źródło: www.jezykiobce.pl

 
7. Obrazek i tekst alternatywny dla obrazka

› obrazy w wyszukiwarce mają coraz większe znaczenie

› tekst alternatywny dla obrazka zwiększa dopasowanie kontekstu

› zapewnia także dodatkowe miejsce na użycie słów kluczowych

http://www.jezykiobce.pl


Źródło: www.jezykiobce.pl

Źródło: wyniki wyszukiwania na www.google.pl

 
8. Ścieżka interaktywna

› wspiera linkowanie wewnętrzne

› informuje o strukturze serwisu
 

http://www.jezykiobce.pl


Źródło: www.jezykiobce.pl

 
9. Mapa serwisu

› umożliwia dotarcie do każdej strony serwisu (coraz częściej uproszczona mapa stanowi
stopkę serwisu)

› powinna być wskazana w Narzędziach Google dla Webmasterów – informuje o pełnej
strukturze witryny

 

Źródło: www.jezykiobce.pl

 
10. AJAX i JavaScript

› skrypty utrudniają indeksację stron robotom

› należy unikać menu zbudowanych wyłącznie za pomocą JavaScript lub zaproponować
alternatywne ścieżki dostępu do kategorii (np. po najechaniu kursorem pojawia się
opcja wyboru podkategorii)

 

http://www.jezykiobce.pl
http://www.jezykiobce.pl


Źródło: www.zamek-krolewski.pl

 
Strategia off-site bazuje na działaniach poza serwisem, a więc na pozyskiwaniu i tworzeniu
wartościowych linków odsyłających do pozycjonowanego serwisu oraz na zapewnianiu
obecności adresów URL w sferze mediów społecznościowych lub w ramach marketingu
wirusowego (odsyłacze zapewniają dotarcie do poszczególnych stron serwisu).

 
W skazówka

Jak budować wartościowe linki?

› Wykorzystaj partnerów, dystrybutorów, dostawców i klientów – niech umieszczą link
odsyłający do pozycjonowanego serwisu.

› Prowadź blog firmowy lub autorski – twoje eksperckie treści odpowiednio zlinkowane
zostaną docenione przez użytkowników i robota.

› Wejdź w media społecznościowe – fanpage na Facebooku, profil na Twitterze lub
obecność na Google+ zapewnią dywersyfikację źródeł przychodzących linków.

› Wykorzystaj marketing wirusowy, filmy lub inne materiały z zaszytymi linkami
odsyłającymi do twojego serwisu.

› Dziel się swoją wiedzą – opracuj strony, e‑booki, infografiki, przewodniki lub
webinaria, które będą odsyłać do twojej witryny.

http://www.zamek-krolewski.pl


Pozycjonowanie – modele rozliczeń

Jeśli ma się odpowiednie kompetencje i doświadczenie, serwis można pozycjonować
samodzielnie. W przeciwnym wypadku lepiej powierzyć to zadanie specjalistom. Ze względu
na fakt, iż przybywa chętnych na reklamę w wyszukiwarce i doceniana jest jej rola, z roku na
rok jest to proces coraz trudniejszy. Google, modyfikując algorytm wyszukiwania i narzucając
określony regulamin, coraz bardziej rygorystycznie podchodzi do nieprofesjonalnego
pozycjonowania.

 
Rozliczenie z agencją SEO może przybrać jedną z następujących form (pierwsze dwie
dominują na rynku):

› opłata za efekt – wynagrodzenie zależy od pozycji serwisu w wyszukiwarce na dane
słowo kluczowe, przy czym najczęściej nie płaci się za pozycje poniżej TOP10,

› ryczałt – wynagrodzenie za pozycjonowanie serwisu na ustalony zestaw słów kluczowych
według zryczałtowanej opłaty miesięcznej,

› opłata za wygenerowany ruch – wynagrodzenie zależy od liczby użytkowników
pozyskanych z ruchu organicznego i zwykle opiera się na przedziałach odwiedzin
(model stosowany głównie przez portale i vortale, gdzie ważna jest liczba użytkowników
i generowanych odsłon),

› opłata za sukces – wynagrodzenie za osiągnięcie założonego wyniku, np. sprzedaży
w sklepie online (dzięki mechanizmom monitorującym istnieje możliwość ustalenia
poziomu sprzedaży wygenerowanej dzięki wynikom organicznym).

 
Jeżeli zależy ci na natychmiastowych efektach, a horyzont czasowy działań reklamowych jest
relatywnie krótki (dwa–cztery tygodnie), to trudno nie skorzystać z opcji płatnej reklamy
w wyszukiwarce.

Nieetyczne SEO

Realizując działania w wyszukiwarce, należy mieć świadomość kar prowadzących nawet do
wykluczenia serwisu z wyników wyszukiwania. Takie przypadki mają często miejsce,
a informację o ewentualnym filtrze (czytaj: „przyglądamy ci się, właścicielu witryny”) lub banie
(czytaj: „zostałeś ukarany”) można sprawdzić tu: www.google.com/webmasters/tools/home?
hl=pl – w Narzędziach Google dla Webmasterów.

 
Najczęściej łamane zasady, które mogą skutkować ukaraniem serwisu, to:

› cloaking – inna strona wyświetlana internaucie, inna robotowi wyszukiwarki,

› keyword stuffing – faszerowanie strony frazami, słowami kluczowymi,

http://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=pl


› invisible text – ukrywanie fragmentów strony poprzez zastosowanie identycznego koloru
czcionki i tła,

› doorway page – strona utworzona pod kątem potrzeb robotów i przekierowująca do innej
strony,

› SWL – system wymiany linków („masowa” wymiana adresów celem zapewnienia wyższej
pozycji w SERP),

› precle – strony, które powstają wyłącznie z myślą o umieszczeniu na nich linków do
pozycjonowanych witryn.

PPC

Cechy charakterystyczne PPC to:

› szybkość uruchomienia kampanii reklamowej (nawet w ciągu godziny),

› brak ukrytych kosztów (płaci się nie za wyświetlenie, lecz za kliknięcie reklamy)

› regulamin uwzględnia recenzję treści reklam,

› możliwość użycia nieograniczonego zestawu słów kluczowych,

› bazuje na dobrej optymalizacji serwisu,

› możliwość zastosowania różnych form targetowania komunikatu w zależności od czasu,
lokalizacji czy urządzenia,

› wymaga stosownego copywritingu – komunikacji zachęcającej użytkownika do
zapoznania się z ofertą.

 
Większość e‑marketerów zadaje sobie jedno kluczowe pytanie: ile i za ile? Mają na myśli ruch
wygenerowany (bądź liczbę użytkowników) w serwisie dzięki płatnym linkom w wyszukiwarce.
A ponieważ liczą pieniądze, stąd istotna jest też odpowiedź na pytanie, ile kosztuje
wygenerowanie tego ruchu, czyli jaki jest koszt przyciągnięcia użytkownika do serwisu.

 
Prowadzenie kampanii reklamowej za pomocą Google AdWords jest stosunkowo łatwe
i szybkie. Dopiero w wersji zaawansowanej staje się bardziej skomplikowane (gdy realizuje
się wiele kampanii równolegle i zarządza się setkami tysięcy słów kluczowych lub korzysta się
z zaawansowanych opcji serwowania reklam, np. remarketing wymaga wpięcia dedykowanego
kodu).



Praca z Google AdWords

Zarejestruj konto na http://adwords.google.pl i zasil je przelewem lub kartą kredytową.
Następnie utwórz kampanię, definiując jej nazwę, wybierając sieci (wyszukiwarka albo sieć
reklamowa Google z pocztą Gmail i serwisem społecznościowym YouTube), rodzaj
urządzenia, na którym ma być prezentowana reklama (od PC i laptopów po tablety), oraz
lokalizację (świat, Polska, a może bardziej lokalnie?). Pozostaje ci już tylko określić budżet
dzienny i maksymalną stawkę za kliknięcie, stworzyć grupy reklam (najlepiej kilka, by ustalić,
która jest efektywniejsza), wybrać słowa kluczowe i sprawdzić propozycje programu AdWords.
Gotowe!

 
Proste? Tak! Rzecz jasna, diabeł tkwi w szczegółach. Warto zatem zastanowić się, na co
zwracać uwagę podczas realizacji kampanii Google AdWords.

 
Wynik = CPCmax x QS (wynik jakości)

 
Pozycja reklamy w wynikach wyszukiwania zależy od rankingu reklamy, który z kolei wyznaczany
jest według określonego modelu aukcji. Ranking reklamy to iloczyn zadeklarowanej
maksymalnej stawki za kliknięcie (CPCmax) oraz wyniku jakości (quality score, QS). Oznacza
to, że płaci się nie więcej niż zadeklarowaną kwotę za kliknięcie za najlepszą pozycję, na jaką
pozwala CPCmax. Google bierze pod uwagę ranking reklamy wyświetlanej na następnej
pozycji i nalicza najniższą kwotę stawki konieczną do jego przekroczenia (kwotę potrzebną do
przebicia reklamodawcy pod tobą). Efekt jest taki, że reklamodawca z wyższym QS, płacąc
mniej, uzyskuje lepsze pozycje prezentowanej reklamy niż reklamodawca licytujący wysokie
kwoty, ale z kiepskim QS.

 
Wynik jakości jest kalkulowany w oparciu o CTR, trafność reklamy oraz ocenę strony, na którą
kieruje reklama, i ma bezpośredni wpływ na:

› pozycję reklamy w wynikach wyszukiwania,

› stawki CPC i możliwość udziału w aukcji,

› szacunkową stawkę słowa kluczowego.
 

http://adwords.google.pl


Zapamiętaj

Elementy wpływające na wynik QS

› historyczny CTR słowa kluczowego w wyszukiwarce oraz przekierowań z reklamy na
serwis

› historia konta: czas korzystania z konta, CTR reklam i słów kluczowych na koncie

› jakość strony docelowej: przejrzystość, adekwatna treść i łatwa nawigacja

› trafność słowa kluczowego w stosunku do reklamy i wyszukiwania

› skuteczność reklamy na różnych urządzeniach – od PC do tabletów

Treść reklamy
Kluczowym elementem reklamy jest jej treść. Użytkownik ma do dyspozycji:

› 25 znaków na tytuł,

› dwie linijki po 35 znaków na opis,

› 35 znaków na wyświetlany adres URL.
 

Uzupełnianie treści reklamy w panelu zarządzania Google AdWords

Ogromne znaczenie ma tutaj odpowiednia komunikacja, tzn. dopasowanie treści do zapytania
i potencjalnego klienta, wyróżnienie jej wśród reklam i odróżnienie od konkurencji, przy



jednoczesnym zachowaniu prostoty, a także perswazja językowa.

Dobór słów kluczowych
Dostępny pod adresem: https://adwords.google.pl/select/KeywordTolExternal bezpłatny
mechanizm Google jest nieocenionym narzędziem w doborze słów kluczowych. Instrument ten
pozwala nie tylko zweryfikować przypuszczenia o popularności danego słowa, lecz także
podpowiada, jakie inne słowa warto rozważyć. Przy każdym słowie lub wyrażeniu informuje
o miesięcznym lokalnym (tu: Polska), jak i globalnym poszukiwaniu danej frazy w wyszukiwarce
przez użytkowników. Dodatkowo prezentuje trendy w skali kolejnych 12 miesięcy, co przy
sezonowości wybranej frazy może mieć duże znaczenie. A dla zalogowanych użytkowników
Google dodatkowo prezentuje przybliżone stawki CPC przy realizacji kampanii z użyciem
danego słowa.

 
Warto opracować także strategię słów kluczowych w Google – od słów brandowych (nazwa
firmy, marki produktowe) przez kategorie produktów (np. kredyty hipoteczne, telefony
komórkowe) i łączenie kategorii z marką (np. kredyty + nazwa banku) po nazwy i marki
konkurencji (etykę i aspekty prawne pozostawiam w gestii czytelnika).

 
Przybywa także zwolenników tzw. długiego ogona (long tail), czyli wykorzystywania bardzo
dużej liczby tanich, „niszowych” słów kluczowych (np. Marek Pernal Spacerownik Historyczny
Barcelona) zamiast zestawu kilku czy kilkudziesięciu najpopularniejszych i tym samym
drogich fraz (np. książka). Badania dowodzą, że aż 70% ruchu w wyszukiwarkach generują
właśnie takie słowa kluczowe, chociaż liczba ich wystąpień jest często symboliczna. Zaletą
długiego ogona jest to, iż osoba szukająca konkretnego produktu, wpisując jego pełną nazwę,
wykazuje większą ochotę na zakup niż użytkownicy wpisujący ogólne frazy.

 

https://adwords.google.pl/select/KeywordTolExternal


Zapamiętaj

Główne typy słów kluczowych w Google

› dopasowanie przybliżone: np. podręczniki szkolne – reklama pojawia się na to i wiele
podobnych haseł (np. nowe podręczniki szkolne, książki do szkoły, podręcznik
szkolny używany)

› dopasowanie ścisłe: np. [podręczniki szkolne] – reklama pojawia się na precyzyjne
zapytanie według wpisanej frazy, pomijając inne kombinacje, także typu [nowe
podręczniki szkolne].

› dopasowanie do wyrażenia: np. „podręczniki szkolne” – reklama pojawia się tylko dla
wpisanego wyrażenia i jego opisu typu „nowe podręczniki szkolne”, lecz nie pojawi
się już w przypadku frazy „książki do szkoły”.

› słowa wykluczające: np. naukowe – zestaw słów, po których wpisaniu reklama nie
będzie prezentowana, tzn. nie wyświetlą się wyniki dla frazy „podręczniki naukowe”.

 



Fragment wyników wyszukiwania przez narzędzie propozycji słów kluczowych Google
AdWords

Słowo idealne
Słowo idealne to oczywiście mit. Niektórzy próbują definiować je jako mieszankę trzech
elementów:

› wysokiej liczby zapytań z użyciem danej frazy do wyszukiwarki (liczba zapytań/miesiąc),

› małej konkurencji (brak reklamodawców, słaba jakość witryn konkurencyjnych w SEO
i PPC),

› wysokiej konwersji słowa (duża liczba wejść na dane słowo skutkująca zamówieniem lub
wypełnieniem formularza kontaktowego).



Optymalizacja działań PPC

Monitorowanie efektów działań jest determinantem sukcesu. W ramach optymalizacji kampanii
reklamowej w wyszukiwarce należy:

› modyfikować frazy i/lub dodawać nowe, wykluczać i/lub odrzucać słowa kluczowe,

› dodawać nowe teksty reklam i przeprowadzać testy skuteczności,

› zmieniać pozycję wyświetlanej reklamy celem ustalenia optymalnej relacji cena/liczba
przekierowań do serwisu,

› poprawiać współczynnik QS poprzez systematyczne prowadzenie kampanii (choćby na
małym budżecie),

› optymalizować stronę docelową, na którą przekierowuje wyszukiwarka.

Weryfikowanie efektywności działań

Działania e‑marketerów mają na celu wygenerowanie jak największej liczby wejść do serwisu,
zapewnienie jakości ruchu (wysoki wskaźnik zamiany użytkownika serwisu w klienta) oraz
pozyskiwanie jak największej liczby leadów.

 
Efektywność działań SEO najczęściej weryfikuje się za pomocą bezpłatnego narzędzia
Google Analytics, które pozwala:

› określić źródło ruchu w serwisie (organiczne, płatne, rekomendacje, odesłania itp.),

› definiować cele i przypisywać wartość użytkownikowi pozyskanemu z działań SEO,

› określić koszt jednej konwersji (zakup/formularz kontaktowy) w zależności od źródła
(ruch organiczny, płatny, polecenia, wejścia bezpośrednie), a nawet konkretnych fraz
w przypadku SEO.

 
Skuteczność podjętych działań można również sprawdzać za pośrednictwem dedykowanych
narzędzi. Polecam dwa (pewnym utrudnieniem może być ograniczona liczba informacji przy
opcji bezpłatnej):

› WooRank – ogólny przegląd z rekomendacjami optymalizacji na poziomie SEO,

› Open Site Explorer – informuje o liczbie linków przychodzących (odsyłających do
witryny).

 
Google pozwala na szczegółowy monitoring statystyk dla kampanii PPC i – po integracji



z kontem Google Analytics – na śledzenie efektywności działań w serwisie. Reklamodawca
otrzymuje pełną informację o skuteczności podjętych działań: od wpisania słów do
wyszukiwarki i kliknięcia w reklamę po zamówienie w sklepie online.

 

Raport kampanii w panelu zarządzania Google AdWords

 

Podsumowanie

1. Marketing w wyszukiwarkach (SEM) to całość działań komunikacyjnych opartych na
narzędziach wyszukiwawczych typu Google. Uwzględnia optymalizację
i pozycjonowanie organiczne (SEO) oraz reklamę w postaci linków
sponsorowanych (PPC).

2. Najpopularniejsze modele rozliczeń w przypadku działań SEO to model
efektywnościowy (opłata uzależniona od danej pozycji) i ryczałt (abonament
miesięczny za określony pakiet słów).

3. Działania SEO uwzględniają zarówno optymalizację serwisu (strategia on-site) od
strony technicznej i pod względem treści, jak i to, co dzieje się poza nim
(strategia off-site), m.in. taktyki budowania linków czy obecności w mediach
społecznościowych.

4. Działania SEO wymagają czasu, cierpliwości i kompetencji, zwłaszcza że
algorytmy wyszukiwarek podlegają zmianie, a brak umiejętności w tym zakresie
może doprowadzić do usunięcia witryny z wyników wyszukiwania.

5. Doskonałym uzupełnieniem działań SEO jest PPC – płatna reklama w postaci linków
sponsorowanych, która zachęca użytkownika do odwiedzenia serwisu lub strony
docelowej.

6. Pozycja tekstu reklamowego zależy od iloczynu maksymalnie zadeklarowanej stawki
wyrażonej w danej walucie (CPCmax) i wyniku jakości (QS).



7. O skuteczności działań AdWords decyduje wiele czynników, ale najważniejsze to:
umiejętnie dobrane słowa kluczowe, optymalizacja stawki za kliknięcie, atrakcyjna
treść reklamy oraz dopracowana strona docelowa, na którą przekierowywany jest
użytkownik.

8. Warto korzystać z bezpłatnych i płatnych narzędzi w zakresie SEO i PPC, które
pozwolą zdobywać lepsze pozycje i skutecznie docierać z przekazem za
pośrednictwem wyszukiwarek.



 



 

Istnieją tylko dwa rodzaje celów kampanii internetowych: 
reakcja bezpośrednia i branding.

Jeffrey  Graham, global ad research director w serwisie Twitter
 

Reklama odsłonowa (inaczej: reklama display, płaska, bannerowa, odsłonówka) przez wiele
lat stanowiła najpopularniejszą formę promocji. Chociaż ostatnio oddaje pola SEM,
obserwując trendy na zachodnich rynkach, wielu ekspertów mówi o jej renesansie czy wielkim
comebacku. Jednego z pewnością nie da się jej odmówić – jest efektywnym narzędziem
budowania wizerunku...

Cele reklamy odsłonowej a strategia emisji

Firma, działając na rynku, realizuje wiele celów – finansowych, sprzedażowych, zakupowych
i promocyjnych. Działania w ramach aktywności internetowej można sprowadzić do dwóch
kluczowych aspektów. Są to:

› reakcja bezpośrednia – poinformowanie, zachęcenie i przekonanie użytkowników do
wykonania pożądanej przez reklamodawcę czynności;

› branding – dotarcie z przekazem do użytkowników w taki sposób, by zapamiętali lub
przynajmniej kojarzyli firmę, markę, produkty.

 
Co z tego wynika? Przełożenie na konkretne działania. Wybór taktyki to jeden z istotniejszych
dylematów e‑marketera.

 
W przypadku działań mających na celu wywołanie określonej reakcji firma staje się
chirurgiem, który precyzyjnie kroi kreacje reklamowe i składa je w całość, by atrakcyjnym
(i często perswazyjnym) przekazem zachęcić kluczowych odbiorców do podjęcia pożądanego
działania – odwiedzenia serwisu WWW, zakupu w sklepie online, rejestracji na newsletter,
wzięcia udziału w konkursie, wypełnienia formularza kontaktowego.

 
Często stosuje się wówczas zaawansowane targetowanie przekazu reklamowego, a to
oznacza ograniczenie emisji komunikatów promocyjnych ze względu na:

› czas – emisja reklamy w wyznaczone dni lub godziny,

› profil użytkownika – komunikaty docierają tylko do użytkowników zgodnych
z wypracowanym profilem odbiorcy (persony),



› geotargetowanie – przekaz emitowany jest w określonym kraju, województwie lub nawet
mieście (uzależnione od możliwości technicznych),

› kontekst – kreacje emitowane są w zależności od tematyki strony, frazy szukanej za
pomocą wyszukiwarki itp.,

› profil behawioralny – firma wykorzystuje predefiniowane profile użytkowników przebadane
przez właściciela witryny, np. małe i średnie firmy.

 
Zabawa w chirurga nabiera sensu także wtedy, gdy firma ma dużą konkurencję, obserwuje
niską lojalność albo przygotowała skomplikowany przekaz reklamowy, który trzeba parokrotnie
pokazać, by użytkownik zrozumiał ideę.

 
W przypadku szerokiej grupy docelowej, a zatem kiedy realizuje się branding, np. wprowadza
nowy produkt na rynek, repozycjonuje produkt (firma chce pokazać inne opcje zastosowania
produktu lub zmienić jego postrzeganie), albo oferuje produkty dla masowego odbiorcy (np.
chipsy, masło), ważny jest przede wszystkim zasięg. Kampania opiera się na strategii
„emituję wszędzie i dużo” – kupno jak największej liczby odsłon po jak najniższej cenie bez
względu na profil użytkownika czy konkretne serwisy gwarantuje dotarcie do dużej liczby
potencjalnych odbiorców w krótkim czasie. Strategia ta powinna przełożyć się na deklarowaną
sprzedaż, budować świadomość i lojalność firmy, produktu i/lub marki.

 
Gdy firma działa sprzedażowo, priorytetem jest zachęcenie do działania. Istotny element
serwowania przekazu reklamowego stanowi wówczas capping, czyli ograniczenie liczby
wyświetlanych reklam dla jednego użytkownika. Zwiększa się w ten sposób efektywność
działania reklamy oraz zmniejsza irytację odbiorcy reklamy, a przy okazji ogranicza koszty.
Capping ma szczególne znaczenie przy inwazyjnych formach reklamy (np. layer), dzięki
niemu można dokładnie zarządzać częstotliwością emisji – standardem są trzy emisje kreacji
na użytkownika, a w wypadku form inwazyjnych – jedna.

Typy i formaty reklamy odsłonowej

Formatów reklamowych jest bardzo dużo. Można wyróżnić:

› formy graficzne wbudowane w treść strony lub wyświetlane w ramach danej strony
(bannery i formy pochodne) – stanowią ok. 70% wartości rynku,

› treści sponsorowane powiązane z treścią witryny wydawcy,

› formy oparte na warstwie (która w zasadzie wyparła pop-upy) lub wyświetlane nad treścią,

› inne akcje specjalne.



 
Na polskim rynku dominują cztery formy bannerowej reklamy odsłonowej : billboard,
double billboard, rectangle (inaczej: śródtekst, box śródtekstowy) i skyscraper. Różnią się one
rozmiarem maksymalnym, nie mogą ważyć więcej niż 40 kB. Mogą być tworzone w formatach
SWF (Flash), JPEG, PNG i GIF.

 

Billboard na przykładzie reklamy Volvo V40 – rozmiar maksymalny: 750 ×100 pikseli. 
Źródło: materiały reklamowe firmy Volvo

 

Double billboard na przykładzie reklamy telewizora Sony Bravia – rozmiar maksymalny:
750 × 200 pikseli

Źródło: materiały reklamowe firmy Sony

 



Rectangle na przykładzie reklamy kremu Normaderm – rozmiar maksymalny: 300 × 250
pikseli

Źródło: materiały reklamowe firmy Vichy

 





Skyscraper na przykładzie reklamy kolekcji H&M – rozmiar maksymalny: 120/160 × 600
pikseli

Źródło: materiały reklamowe firmy H&M

 
Toplayer zakrywa część tekstu na stronie, dlatego często nazywa się tego typu reklamę
warstwową. Dopiero zamknięcie – poprzez kliknięcie krzyżyka zlokalizowanego zgodnie ze
standardem IAB w prawym górnym rogu – umożliwia zamknięcie reklamy i powrót do
właściwego serwisu.

 
Toplayer teoretycznie jest jedną ze skuteczniejszych form reklamy odsłonowej. Istotny jest tu
jednak termin „teoretycznie”, ponieważ największymi problemami, które zaburzają efektywność
tej formy promocji online, są:

› miejsce zlokalizowania krzyżyka umożliwiającego zamknięcie wyświetlanej kreacji,

› obserwowany wysoki poziom przypadkowych kliknięć, który nie koresponduje
z rzeczywistym zainteresowaniem promowanego produktu, usługi czy marki.

 
Format ten jest lubiany przez e‑marketerów, którzy poszukując wyższych wskaźników
skuteczności (CTR), dodają tę formę kreacji do swoich mediaplanów.



Reklama usług Lufthansy na trasach europejskich
Źródło: materiały reklamowe firmy Lufthansa

 
XHTML to bardzo inwazyjny i zauważalny format. Przygotowana w ten sposób reklama chyba
najbardziej ingeruje w układ strony. Umożliwia zmianę jej layoutu, kolorów czy zastosowanie
animacji (np. rozsuwanie się kolumn czy boxów).

 
Zalety tej formy kreacji to:

› duża atrakcyjność przekazu,

› wyższa skuteczność w stosunku do standardowych formatów,

› możliwość wykorzystania niekonwencjonalnych form reklamy.
 

Format XHTML przyciąga uwagę internauty i poniekąd wymusza podjęcie akcji przez



użytkownika. Jest rekomendowanym narzędziem do budowania wizerunku z wykorzystaniem
atrakcyjnego przekazu graficznego, animacji czy wideo.

 
XHTML to także dobre rozwiązanie do wykorzystania działań w ramach tzw. rich media, w tym
osadzenia w ramach kreacji serwisu mapowego, gier czy innych interaktywnych elementów.

Reklama pożyczki gotówkowej ING Banku Śląskiego
Źródło: materiały reklamowe ING Banku Śląskiego

 
Zaprezentowana poniżej reklama firmy Lipton to przykład formatu  expand corner. Reklamy
tego typu intrygują ze względu na „odwinięty” róg, lekko drażniąc i odciągając uwagę od
treści, a przy tym zachęcając, czy wręcz motywując, do zaspokojenia ciekawości użytkownika.
Rozwijają się po najechaniu kursorem lub kliknięciu. Często stosuje się wówczas dodatkowe
formaty, np. w postaci materiału wideo.



  

Reklama herbaty Lipton. 
Źródło: materiały reklamowe firmy Unilever

 
Sponsoring, np. artykuł sponsorowany wraz z linkiem, to wciąż skuteczna forma promocji.
Opracowany przez reklamodawcę tekst wkomponowany jest w artykuł danego serwisu czy
portalu, umieszczone w nim linki zachęcają do przejścia na stronę docelową.





Reklama kredytu hipotecznego Banku DnB NORD
Źródło: materiały reklamowe Banku DnB NORD

 
Formaty reklamowe, specyfikacje i przykłady kreacji są dostępne w serwisach poświęconych
reklamie na portalach. Wystarczy, że poprzedzisz nazwę domeny portalu słowem „reklama”,
a odnajdziesz wiele ciekawych informacji – np. reklama.onet.pl, reklama.wp.pl,
reklama.interia.pl.

 
Wybór formatu zależy od nadrzędnego celu kampanii. Jeżeli jest nim wizerunek, należy
wybierać formaty o dużej powierzchni, by były łatwiej zauważane (np. double czy triple
billboard). Jeżeli celem są działania typu direct response (sprzedaż, leady, rejestracje) –
ważniejsza od formatu jest kreacja, treść i przykuwająca wzrok forma.

 
Udział procentowy poszczególnych form reklamy odsłonowej w danym miesiącu można
śledzić za pośrednictwem systemu AdReport (http://adreport.pl/trendy). Wykres poniżej
przedstawia podsumowanie dla 2011 r.

 

Formaty reklamy odsłonowej w 2011 r. według badania AdReport (w %)
Źródło: Internet 2011 – Polska, Europa, świat, IAB Polska i VFP Communications,

Warszawa 2012, s. 38

http://adreport.pl/trendy


Wideo

Wraz z rozwojem form multimedialnych do głosu dochodzi format wideo. Jego niewątpliwą
zaletą jest duża skuteczność, nawet kilkukrotnie wyższa od średniej dla płaskich form reklamy.

 
Chcąc tworzyć skuteczne kreacje wideo, należy zadbać o centralne umieszczenie marki.
Użytkownicy mają problem z opisem emitowanego przekazu wideo, choćby
najzabawniejszego, gdy nie była prezentowana nazwa brandu. Pamiętaj o krótkim czasie
obcowania z wideo online. Reklama powinna poza tym wykorzystywać interaktywną technologię
stron WWW – zawierać klikalne linki. Producenci żywności chętnie zamieszczają przepisy
(pomysły na wykorzystanie produktu) lub kupony rabatowe dostępne po obejrzeniu danego
spotu i kliknięciu w link. Zatroszcz się o to, by reklama była spójna z kampanią offline.
Wzmocnisz w ten sposób przekaz i zwiększysz świadomość marki oraz reklamowanego
produktu.

 
Czym się inspirować i kogo podglądać? Z pewnością tych, których nakłady na reklamę w sieci
są najwyższe – a więc firmy z takich branży jak finanse, telekomunikacja oraz motoryzacja.
Dużo inspiracji można odnaleźć w serwisie AdReport (trzeba się zarejestrować).

Kreacja

W domach mediowych planujących i kupujących powierzchnie reklamowe panuje przekonanie,
że nawet najlepsze (czytaj: najdroższe) miejsca – np. strony główne portali Onet.pl, Wirtualna
Polska, Interia.pl czy Gazeta.pl – nie zagwarantują wysokiej skuteczności bez dobrego
pomysłu. Jeżeli wierzyć badaniom eyetrackingowym (śledzącym ruchy gałek ocznych
internautów), średni kontakt z reklamą trwa zaledwie 1,5 s. Jak zatem przykuć uwagę,
zachęcić i zmotywować użytkownika do działania?

 
Oto 10 kwestii, które warto rozważyć na etapie przygotowywania kreacji reklamowych:

 
1. Kolor

› Wyróżnij się od zwykle białego tła portalu poprzez odpowiedni kontrast, pomyśl
o modnych w danym sezonie kolorach.

› Zastanów się nad zastosowaniem jaskrawych, charakterystycznych czy przykuwających
uwagę zdjęć; zauważ, że część reklamodawców celowo używa zdjęć amatorskiej
jakości, by chociaż na chwilę zaintrygować użytkownika bombardowanego grafikami
i fotografiami kupowanymi w bankach zdjęć.

 
2. Liczba klatek/odsłon bannera



› Zastanów się, czy na pewno musisz zawrzeć aż tyle informacji. Dbaj o zwięzłość. Przy
trwającym jedynie chwilę kontakcie użytkownika z reklamą nie licz na zapoznanie się
z kompletem informacji.

› Zastanów się, w jaki sposób twoja grupa docelowa lub persona obcuje z reklamą: ile to
trwa, na co zwraca uwagę? Jeżeli denerwują cię wciąż migające bannery, dlaczego
inni internauci mieliby akurat tę kreację chętnie zaakceptować?

› Jeżeli rozważasz animację, wybierz stałe tło z migającym przyciskiem zachęcającym do
kupna albo z subtelnie przesuwającym się tekstem.

 
3. Fake

› Podróbka w przypadku kreacji reklamowych jest imitacją pewnego rozwiązania lub formy.
Przykładem może być suwak, który przy próbie przesunięcia automatycznie przenosi
internautę na stronę docelową, albo lista z opcją wyboru, której próba rozwinięcia
skutkuje tym samym.

› Tego typu działania mogą narazić firmę na oskarżenia o brak etyki. Część
reklamodawców nie zgodzi się na emisję takiej reklamy – nie zmienia to faktu, iż
e‑marketerzy poszukujący efektywnych form często stosują tego typu narzędzia.

› Sprawdzaj, czy taka fałszywka generuje tylko klikalność (wysoki CTR), czy też przekłada
się na konkretne akcje – zamówienia, sprzedaż, wypełnione formularze kontaktowe.

 
4. Call-to-action

› Najistotniejszym celem reklamy jest skłonienie użytkownika do kliknięcia i przejścia do
reklamowanego serwisu. Do działania mają zachęcić internautę m.in. przyciski i hasła.

› Pracując nad efektywnym call-to-action, rozważ różne kształty i położenia przycisków
oraz tekst na etykiecie przycisku. To wciąż nieograniczone pole testów!

 
5. Sprzedaż czy wizerunek

› Dobieraj formaty reklamowe zależnie od celu działań.

› Formy expandowane i duże formaty są odpowiednie dla działań wizerunkowych.

› Z punktu widzenia działań sprzedażowych format ma mniejsze znaczenie –
 zdecydowanie ważniejsze są koncept, perswazja, motywacja i zachęta do działania.

 
6. Ekspozycja

› Pamiętaj, że obowiązuje zasada „im wyżej, tym lepiej” – zarówno jeśli chodzi o strukturę
serwisu (efektywniejsza jest zazwyczaj strona główna, a nie strona ukryta w strukturze
witryny), jak i o umiejscowienie reklamy na danej stronie. Biorąc pod uwagę niechęć



internautów do przewijania stron oraz wyniki badań eyetrackingowych, najlepsze są
górne sekcje strony (ma to też odpowiednie odzwierciedlenie w cennikach świadomych
reklamodawców).

 
7. Motywacja użytkowników

› Zaintryguj w myśl koncepcji marketingowej AIDA.

› Użyj perswazyjnych, motywujących, intrygujących zwrotów, które pozwolą ci wyróżnić się
wśród pozostałych reklamodawców.

› Zainteresuj pytaniem i zmotywuj presją czasu.

› Zaskocz – niektórzy stosują kreacje reklamowe bez logo dla wzbudzenia chęci poznania
reklamodawcy.

 
8. Ukłon w stronę racjonalistów

› Gdy masz już serce, pomyśl nad rozumem – wiele osób kieruje się logiką, z myślą o nich
rozważ komunikaty bardziej racjonalne oraz fakty.

› Powołuj się na ranking (numer 1 w kategorii...), zaangażuj eksperta (ciekawy cytat) lub
przekaż twarde dane statystyczne (Sprzedaliśmy już 1 mln sztuk tego produktu.
Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie!).

 
9. Testowanie i targetowanie

› To, co zadziałało wczoraj, wcale nie musi tak dobrze oddziaływać dziś, a jutro
powinieneś mieć już nowy pomysł!  Kreacja to niekończący się proces aktualizacji
i zaskakiwania – bądź przygotowany i testuj swoje pomysły.

› Dostosowuj komunikaty do różnych grup docelowych. Rozważaj zestawienia, np. kobieta
kontra mężczyzna, młodzi kontra seniorzy, „patriotyzm lokalny” kontra Polska i świat.

 
10. Moda

› Nawiązuj do aktualnych/planowanych wydarzeń.

› Wykorzystaj intrygujące/śmieszne sytuacje, którymi żyje internet, na swoje potrzeby.

› Kreatywnie wykorzystuj potknięcia i sukcesy innych, by zaakcentować swoje atuty.

Wybór i zakup powierzchni reklamowej

Proces planowania mediów online nie może się obejść bez analizy oglądalności



wytypowanych witryn. Główne kryteria wyboru serwisu opierają się przede wszystkim na
analizach marki, danych ilościowych i jakościowych, dostępnych formatów oraz kosztów emisji.

 
W wypadku analizy marki chodzi o rozważenie wizerunku i postrzegania portalu czy serwisu,
na którym ma być emitowana reklama. Należy pamiętać o ryzyku lub korzyści kojarzenia
danego serwisu WWW z firmą lub produktem za pośrednictwem emitowanej kreacji.

 
Statystyki, jakie warto wziąć pod uwagę, to liczba użytkowników w skali miesiąca (im większa,
tym lepsza), liczba odsłon, jakie generują użytkownicy (im więcej, tym serwis bardziej
angażuje), oraz średni czas trwania odsłony. Uwaga! Upewnij się, czy te dane są audytowane
(np. dane z ogólnopolskiego badania Megapanel) lub obiektywnie potwierdzone (np. przez
sieć reklamową), w przeciwnym razie opierasz się wyłącznie na opinii i deklaracjach
właściciela serwisu.

 
Interesujące cię dane jakościowe to ogólny profil użytkownika danego serwisu (m.in. wiek,
płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania) oraz to, na ile jest on zbieżny z reprezentantem
twojej grupy docelowej (wykreowaną personą).

 
Istotną kwestią są formaty reklamowe możliwe do zastosowania w danym serwisie. Trzeba tu
wziąć pod uwagę ewentualne koszty dostosowania kreacji zgodnie ze specyfikacją
poszczególnych dostawców powierzchni reklamowej.

 
Koszt emisji reklamy najczęściej podawany jest w modelu CPM. Zawsze należy się jednak
przyjrzeć oferowanym rabatom oraz dodatkowym kosztom, które generowane są m.in. przez
filtrowanie odbiorców. Targetowanie reklamy z uwzględnieniem takich kryteriów jak płeć, wiek
czy miejsce zamieszkania może oznaczać dodatkowo wzrost ceny o 10–50%.

 
Inne aspekty warte sprawdzenia przed podjęciem decyzji o wyborze serwisu to elastyczność
w zakresie możliwości zamiany formatów (gdy jeden z nich okazuje się nieskuteczny, np.
z billboardu na artykuł sponsorowany lub e‑mailing), opcje monitorowania kampanii aż po
finalny raport, terminy płatności, czas realizacji, komunikacja, a także wiarygodność,
wcześniejsze doświadczenie z serwisem i jego właścicielem.

 



Zapamiętaj

Kryteria wyboru  witryny
Wyobraź sobie, że jesteś dystrybutorem filmu na rynek polski. Już za parę tygodni
premiera, a ty rozważasz, w którym portalu umieścić reklamę – Stopklatka.pl czy
Filmweb.pl? Jakie kryteria wziąć pod uwagę przy wyborze serwisu? Przede wszystkim:

› oglądalność i liczbę unikalnych użytkowników witryny,

› współoglądalność i dopasowanie witryn (jaki procent użytkowników Filmweb.pl ogląda
Stopklatkę.pl i odwrotnie),

› profil użytkowników witryny (który profil użytkowników będzie bardziej adekwatny do
potencjalnego odbiorcy filmu),

› tematykę witryny (czy można dostrzec różnicę i kontekst na poziomie serwisu, np.
Filmweb.pl – szybka, konkretna, choć dość płytka informacja, Stopklatka –
 informacja dla koneserów i amatorów ambitniejszego kina)

› możliwość umieszczania zaawansowanych kreacji (czy w obu serwisach można
umieścić przygotowane kreacje reklamowe, np. trailery wideo),

› cenę (jak bardzo różnią się koszty dotarcia do 1000 użytkowników – koszt CPM
w wersji rate card, czyli bez rabatów).

Zakup mediów

Podstawową jednostką rozliczeniową między reklamodawcą a dostawcą powierzchni
reklamowej jest CPM (koszt emisji 1000 kreacji). Ale to podejście zaczyna się zmieniać.
Według badań już blisko 10% kampanii reklamowych jest rozliczanych w modelu
efektywnościowym, czyli CPC i CPA. Ponadto wielu mniejszych właścicieli serwisów
upodobało sobie model flat fee. Kwota zmienia się w zależności od czasu emisji – dzień,
tydzień czy miesiąc. Także modele hybrydowe, łączące np. flat fee i CPC, są dość
powszechną praktyką. Taką formę rozliczeń stosują choćby porównywarki cenowe.

 
Od jakiegoś czasu duże nadzieje wiąże się z RTB (real-time bidding). Są to aukcje dotyczące
pojedynczych powierzchni reklamowych realizowane w czasie rzeczywistym za
pośrednictwem dedykowanych systemów i platform (przypominają nieco Allegro). Taki model



kupna-sprzedaży reklamy odsłonowej oznacza, że zamiast kupować miejsce emisji, kupuje się
konkretnych użytkowników. Wycenia się każdą emisję do konkretnego użytkownika.

 
Trendy

Jak wygląda au kcja displayowa
Model sprzedaży zostaje zastąpiony dynamicznym licytowaniem dla każdej
odsłony. Reklamodawca określa cenę maksymalną, a wydawca minimalną. Gdy
jedną odsłonę licytuje w tym samym czasie więcej niż jeden reklamodawca, to
emisja zostaje sprzedana temu reklamodawcy, który jest gotów za nią więcej
zapłacić, ale po cenie o jeden grosz wyższej niż cena maksymalna reklamodawcy,
który deklarował mniej.

Weryfikowanie efektywności działań

Skuteczność działań z wykorzystaniem reklamy odsłonowej można mierzyć w kilku wymiarach,
ale kluczowe są dwa – podobnie jak założenia kampanii.

Gdy ważny jest branding

Działania zorientowane na docieranie z komunikatem do użytkowników celem budowy
świadomości, modyfikacji lub wzmacniania wizerunku wśród obecnych i potencjalnych klientów
oraz prób budowania lojalności konsumenckiej najczęściej mają długi horyzont czasowy.
Trudno oczekiwać istotnych zmian po jednej standardowej kampanii – czyli po dwóch–sześciu
tygodniach. Pomiar efektywności po zakończeniu takich działań byłby nietrwały i zafałszowany,
chociaż na poziomie taktycznym można uzyskać informacje o skuteczności tego etapu działań
promocyjnych.

 
Kluczowe miary efektywności w tym wypadku to:

› CTR;

› kontakt użytkownika z reklamą:
– zasięg – do jak licznej grupy użytkowników firma dotarła z przekazem (należy
założyć, że nie wszyscy zauważyli przekaz),
– częstotliwość kontaktu – ile razy wyświetlono danemu użytkownikowi daną kreację
(liczba odsłon i ewentualny capping);

› świadomość marki/reklamy – ilu użytkowników skojarzyło kreację, przekaz lub inne
szczegóły z firmą (więcej na ten temat w rozdziale 10);



› deklarowana chęć zakupu usług – ile osób potencjalnie zamierza kupić reklamowany
produkt (badania ankietowe);

› wygenerowana liczba odsłon w serwisie lub na stronie docelowej – jak bardzo użytkownik
został zaangażowany w ramach strony docelowej (liczba odsłon na użytkownika);

› czas przebywania w serwisie – ile czasu użytkownicy spędzili w serwisie, do którego
zostali przekierowani (czas na jednego użytkownika).

Gdy ważna jest sprzedaż

W przypadku działań zorientowanych na sprzedaż lub wykonanie przez użytkownika innej
pożądanej akcji (rejestracja, wypełniony formularz kontaktowy, udział w konkursie itp.) zwykle
działa się w krótkim horyzoncie czasowym w ramach jednej kampanii (do trzech tygodni), ale
jest ona częściej powtarzana z odpowiednio zmodyfikowaną promocją, ofertą czy
komunikatami.

 
Pełny pomiar efektywności jest realizowany bezpośrednio po zakończeniu kampanii.
W przypadku działań typu direct response należy skoncentrować się na następujących
parametrach:

› wskaźniki CTR i CR,

› wygenerowane leady (miara sukcesu działań najczęściej dla usług i ofert wymagających
bardziej zindywidualizowanej propozycji; lead staje się podstawą kontaktu infolinii lub
bezpośrednio handlowca/sprzedawcy),

› akcje typu post-click – liczba aktywności użytkowników bezpośrednio po kontakcie
z określoną formą promocji (na ile spontanicznie reklama zaintrygowała i zmotywowała
użytkownika do przejścia na serwis),

› akcje typu post-view – liczba aktywności użytkowników po biernym kontakcie z określoną
formą promocji (użytkownik widział reklamę, lecz jej nie kliknął),

› ROI dla kampanii – koszt jednostkowy pozyskania klienta.
 



Efektywność poszczególnych form reklamowych pod względem CTR
Źródło: Raport adStandard 2012, IDG, Warszawa 2012, s. 26

 
W ostatnich latach pojawiła się krytyka podstawowego, i wciąż najpopularniejszego, wskaźnika
efektywności działań reklamowych – CTR. Wiąże się to z faktem, iż wartość tego miernika
systematycznie spada. W Polsce jeszcze w 2006 r. CTR wynosił średnio 3,98%, obecnie
ustabilizował się w przedziale 0,2–0,4%. Należy jednak pamiętać, iż każda forma reklamy ma
wskaźnik CTR – im bardziej intruzywna, tym wartość jest wyższa (często wiąże się to z tym,
że użytkownicy, próbując zamknąć reklamę poprzez naciśnięcie krzyżyka... nieświadomie ją
klikają).

 
Ciekawostka

Badania przeprowadzone przez firmę comScore i organizację OPA Europe
dowodzą, iż większość kliknięć w sieci generowana jest przez dość wąską grupę
internautów. Stosując w tym przypadku zasadę Pareto, można powiedzieć, że 20%
internautów generuje 80% kliknięć!

 
Warto jednak pamiętać o praktycznej zasadzie przy realizacji działań online: „nie naoliwisz –
daleko nie zajedziesz”. Wsparcie działań sprzedażowych aktywnością wizerunkową zawsze
daje lepsze efekty, bo przekłada się na:

› niższy CPC – jeżeli coś znam, kojarzę lub kiedyś widziałem, chętniej to kliknę



i sprawdzę,

› niższy koszt i więcej leadów – skłonność do podejmowania działań (tu: zakupu) jest
większa, gdy coś się zna choćby na poziomie podświadomości,

› wzrost świadomości marki (co prędzej czy później przekłada się na sprzedaż).
 

Podsumowanie

1. Reklama odsłonowa to wciąż najpopularniejsza forma promocji w sieci.

2. Reklama odsłonowa ma dwa cele: budować wizerunek i świadomość firmy oraz jej
marek (tzw. cele brandingowe) oraz działanie nastawione na bezpośrednią
reakcję odbiorcy (sprzedaż, rejestracja itp.).

3. Dominujące formaty reklamy odsłonowej to billboard, double billboard, rectangle
oraz skyscraper, chociaż najchętniej klikalne formaty to te najbardziej intruzywne,
które zasłaniają tekst i często powodują przypadkowe wejścia do serwisu przy
próbie ich zamknięcia.

4. O skuteczności reklamy odsłonowej decydują: liczba klatek, pomysł, umiejscowienie,
perswazja, zaintrygowanie użytkownika i call-to-action.

5. Kluczowym kosztem w przypadku reklamy odsłonowej jest powierzchnia reklamowa,
dlatego jej wybór jest najważniejszym elementem zapewniającym skuteczność
i optymalne efekty kosztowe i sprzedażowe.

6. Z reklamą odsłonową, której celem jest określona reakcja, wiążą się targetowanie
(ograniczenie emisji reklamy do wybranej grupy docelowej) oraz capping
(ograniczenie emisji reklamy do danego użytkownika).

7. Kampania zasięgowa ma na celu dotarcie do jak największej grupy użytkowników
sieci.

8. Reklama odsłonowa ewoluuje w kierunku platform RTB, w ramach których zakupu
emisji dokonuje się w trybie aukcji (system kojarzy oferty dostawców powierzchni
i potencjalnych reklamodawców).

9. Najpopularniejszym wskaźnikiem efektywności reklamy odsłonowej jest CTR.



 



 

Odpowiednia informacja dostarczona do odpowiedniej osoby w odpowiednim czasie generuje
zwiększoną sprzedaż, ograniczenie kosztów, wzrost przychodów. 

To największa wartość.
Gerry  McGovern, ekspert w dziedzinie zarządzania treściami w internecie

 
E-mail marketing to najstarsza forma komunikacji online. Jest jak dobre wino – im starszy, tym
lepszy, wciąż doskonalony, a przy tym umiejętnie mierzony i najskuteczniejszy spośród
narzędzi e‑komunikacji. Tylko ignoranci mogą pominąć ten format reklamy w planowaniu
komunikacji e‑marketingowej. A możliwości ma wiele – na uwagę zasługują szczególnie
klasyczny e‑mailing reklamowy działający impulsywnie na konsumenta oraz newsletter
kształtujący lojalność odbiorców.

Potęga poczty elektronicznej – od reklamy
do newslettera

E-mail marketing to skarbnica marketingu bezpośredniego. Oferuje wiele nieuświadamianych
możliwości oddziaływania na konsumentów i ukrytych sposobów komunikacji z różnymi typami
odbiorców. Najpopularniejsze formy e‑mail marketingu to klasyczna reklama za
pośrednictwem e‑mailingów do własnych, wynajętych lub zakupionych baz oraz newsletter –
elektroniczny biuletyn, który dobrowolnie zarejestrowani użytkownicy otrzymują przeciętnie raz
w miesiącu.

 
To jednak nie wszystko. E-mailing jest często rozpatrywany m.in. w takich kategoriach, jak:

› relacje inwestorskie – komunikacja z właścicielami i udziałowcami,

› media relations – budowanie relacji z mediami,

› konkursy – motywowanie użytkowników do działania poprzez obietnicę nagrody,

› programy lojalnościowe – kluczowy kanał komunikacji z klientami i budowanie
zaangażowania w długim okresie,

› życzenia – forma okazjonalnej komunikacji (np. święta, jubileusze),

› zaproszenia na eventy i inne istotne wydarzenia,

› gazetki i ulotki – uproszczona wersja elektronicznej gazetki czy ulotki zachęcającej do
odwiedzenia sklepu tradycyjnego lub online.



Kluczowe formaty e‑maila

Głównym celem e‑maila reklamowego jest zachęta do podjęcia akcji: zakupu, pozostawienia
kontaktu czy wzięcia udziału w konkursie. Cechy charakterystyczne tego formatu to:

› komunikowanie kluczowej myśli (produkt, rozwiązanie),

› nastawienie na direct response – wyraźne nakłanianie do działania poprzez centralnie
umieszczony i przyciągający wzrok przycisk z etykietami (kliknij, sprawdź, zamów itp.),

› wiele layoutów wiadomości – w zależności od produktu,

› większa perswazyjność komunikatu w stosunku do newslettera,

› wysyłka nieregularna, w miarę potrzeb.
 

Newsletter (biu letyn elektroniczny) stanowi działanie brandingowe, buduje wizerunek,
kształtuje lojalność. Jego główny przekaz można odczytać jako „dajemy Ci wiedzę
i informację, dlatego warto być z nami”. Cechy charakterystyczne tego formatu to:

› duży nacisk na warstwę informacyjną, akcentowanie walorów edukacyjnych,

› spora objętość,

› standardowy layout wiadomości,

› umiejętnie wplecione informacje o charakterze promocyjno-sprzedażowym,

› wysyłka dość regularna – przeciętnie jedna wiadomość na trzy–pięć tygodni,

› cykliczność.

Bazy e‑mailingowe

Strategicznym zasobem każdego e‑marketera jest baza adresowa. Jest tym cenniejsza, im
więcej zawiera zgód marketingowych na przesyłanie informacji handlowych i im częściej jest
czyszczona (higienę zachowuje się poprzez weryfikację adresów i usuwanie odbiorców
wypisanych lub nieaktualnych – do których wiadomości nie docierają choćby z powodu
zrezygnowania z danego adresu e‑mail).

 
Najwięcej problemów stwarza pozyskanie bazy danych. Możliwości są trzy:

› stworzyć własną bazę od podstaw – to angażujący, długotrwały, dość żmudny proces, ale
gwarantuje najlepsze efekty (firma ma wyłączność komunikacji do danego zbioru
e‑maili),

› kupić gotową bazę – to sposób zdecydowanie szybszy, ale wiąże się z większymi



kosztami i ryzykiem (jakość bazy danych, zaufanie do dostawcy),

› wydzierżawić bazę, czyli zlecić wysyłkę do wybranej bazy (przedsiębiorstwo fizycznie nie
dostaje bazy adresowej, przekazaniem kreacji zajmuje się właściciel lub dysponent
bazy, np. sieć reklamowa).

Budowa bazy

Tworzenie własnej bazy wymaga cierpliwości, czasu i zaangażowania. Trudno jest „zmusić”
użytkownika do rejestracji na newsletter, gdy nie widzi on realnych korzyści. Poniżej
przedstawiono deklarowane w wielu badaniach i obserwowane w praktyce motywacje
użytkowników do dobrowolnego podania swojego adresu e‑mail firmie bądź serwisowi
z wyrażeniem zgody na komunikację w przyszłości.

 
1. Rabaty i promocje
Akcentowanie korzyści w postaci informacji o możliwości skorzystania z kuponów rabatowych
i promocji w przypadku rejestracji na newsletter, który będzie przesyłany cyklicznie, to jeden
z kluczowych motywatorów do podania adresu e‑mail.

 
2. Próbka, gratis, demo
Użytkownicy lubią być nagradzani, zwłaszcza gdy nie wymaga to od nich specjalnego
zaangażowania – stąd prosty sposób na gratyfikowanie w postaci gotowych opracowań,
e‑booków, poradników, raportów itp. Wiele firm, budując bazę, inwestuje czas
w przygotowanie autorskiego opracowania, badania czy raportu z danej branży, a następnie
oferuje bezpłatne jego pobranie pod warunkiem podania adresu e‑mail i wyrażenia zgody
marketingowej.

 
3. Nadchodzące wydarzenia (np. obniżki sezonowe)
Obietnica o pierwszeństwie informacji w przypadku planowanych obniżek sezonowych lub
innych wydarzeń (np. konferencje, szkolenia, e‑seminaria czy e‑learning) działa na
wyobraźnię potencjalnego subskrybenta. Mając na uwadze potencjalną korzyść mniej lub
bardziej „ekskluzywnej” informacji, dużo bardziej jest on chętny do podania adresu.

 



Ultramotywacja – rabat powitalny, trzy dodatkowe powody, by zamówić newsletter, oraz
przyciski rejestracji dla niej i dla niego

Źródło: www.answear.com

 
4. Nowe produ kty, nowe wersje
W przypadku klientów, którzy zdecydowali się skorzystać z oferty, często istnieje potrzeba
informacji o nowych lub doskonalonych wersjach produktu. To kolejny powód, by przypomnieć
nabywcy, by był konsekwentny i trzymał rękę na pulsie, gdy pojawi się aktualizacja, nowy model
lub kolejny produkt z danej kategorii.

 
5. Dostęp do treści typu  premium
W dobie natłoku informacyjnego wyznacznikiem prestiżu osoby i ekskluzywności informacji
jest dostarczenie tej ostatniej w ramach wąskiej grupy odbiorców i na wyłączność. To także
doskonała motywacja, by pozyskać adres e‑mail, niezależnie od tego, czy informacja jest
faktycznie czy tylko pozornie cenna z punktu widzenia odbiorcy.

 
6. Dla zabawy/rozrywki
Często osoby kierujące się perspektywą rozrywki lub zabawy chętnie podają adres e‑mail, by
otrzymywać informacje o nowych grach, zabawach, quizach itp. Pozostaje się zastanowić, czy
firma chce właśnie w taki sposób budować swój wizerunek.

 
7. W ięcej informacji o produ ktach

http://www.answear.com


Zwłaszcza w branży B2B potencjalni subskrybenci są zainteresowani wiedzą na temat
produktów. Taka informacja może być przez nich wykorzystana w procesie przetargowym lub
podczas wstępnych rozważań o wdrożeniu danego rozwiązania w ramach firmy.

 
8. W ięcej informacji o firmie
Nie tylko konkurenci chcą jak najwięcej wiedzieć o twojej firmie. Niektóre osoby lubią być na
bieżąco – śledzić aktualności, nowe produkty, sposób organizacji czy podejmowane działania.
To może być dla nich wystarczający powód, by przekazać adres e‑mail.

 
9. Edukacja/wiedza
Porady, praktyczne wskazówki i twarde fakty do zastosowania we własnej pracy czy
przedsiębiorstwie to argumenty za tym, by dołączyć do twojej bazy. Zwłaszcza gdy uchylisz
rąbka tajemnicy i choćby skrótowo pokażesz, na jakie treści i informacje może liczyć
subskrybent.

 
10. Rekomendacja
Jednym z najefektywniejszych kanałów promocji jest rekomendacja rodziny lub znajomych. Ufa
się także opiniom innych internautów. Zasugerowanie subskrybentom, by polecili newsletter
i zachęcali znajomych do rejestracji, jest kolejnym ciekawym rozwiązaniem do sprawdzenia
w praktyce.

 
11. Dialog z firmą/marką
Część osób odczuwa potrzebę pozostawania w kontakcie z firmą. Formą takiego dialogu
może być newsletter z opcją komentowania lub wyrażania swoich opinii w ramach mediów
społecznościowych. Tam też możesz postarać się o formularz rejestracji na newsletter.

 
12. Okazanie poparcia dla inicjatywy/marki/firmy
Pewien procent osób stara się być konsekwentny w swoich działaniach. Skoro kupuje produkty
danej firmy, korzysta z jej usług, komunikuje się z działami handlowymi czy biurami obsługi
klienta, dlaczego nie miałby pójść krok dalej i komunikować się drogą elektroniczną?

 
13. Atrakcyjny serwis W W W
Profesjonalny serwis jest wizytówką firmy. Projekt ciekawy pod względem treści, wykonania,
estetyki i nawigacji także może zachęcić do pozostawienia adresu 
e‑mail, jeśli odbiorca będzie chciał np. okazać firmie swój podziw lub sympatię.

 
14. Zachęcający tekst o korzyściach rejestracji
O tym, dlaczego warto podać swój adres e‑mail, należy komunikować otwartym tekstem – jakie
przyniesie to korzyści i jak szybko można to uczynić. To oddziałuje na wyobraźnię
potencjalnego subskrybenta.

 
15. Oszczędność czasu
Osoby, które cenią swój czas, bardzo często nie mają w zwyczaju regularnego odwiedzania



serwisu w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami. Cykliczny newsletter pozwoli im
wyeliminować marnotrawienie czasu na przeglądanie już obejrzanych stron, a tobie
przemycać nie mniej istotne treści promocyjno-informacyjne.

 

Zapamiętaj

W  jaki sposób bu dować bazę adresów e‑mail?

› Umieść w serwisie box z polem formularza zachęcającym do rejestracji
(w widocznym miejscu, najlepiej w górnej części strony). Nie zapominaj
o wskazaniu korzyści, by wzmocnić motywację użytkownika!

› Wykorzystaj źródła offline – targi, konferencje, szkolenia oraz coraz częściej
spotykane formularze rejestracji przy recepcji znakomicie pozwalają poszerzyć
krąg odbiorców.

› Przeprowadź e‑mailową inwentaryzację – audyt baz poszczególnych działów
i pracowników skutkuje często scaleniem całkiem pokaźnej liczby danych.
Ewentualny problem może stanowić aspekt zgody na przetwarzanie danych na
potrzeby działań marketingowych.

› Zorganizuj konkurs albo losowanie – użytkownicy zachęceni i skuszeni potencjalną
nagrodą niewiele ryzykują, podając swój adres e‑mail. Pamiętaj jednak, że ich
lojalność i chęć kooperacji po zakończeniu akcji może drastycznie zmaleć.

› Zainwestuj w reklamę w sieci. Miej jednak na uwadze, że jest to rozwiązanie
najbardziej kosztowne.

Zakup bazy

Na polskim rynku funkcjonuje wiele podmiotów oferujących bazy e‑mailingowe. Od tych
najbardziej oczywistych, jak Panorama Firm czy Polskie Książki Telefoniczne, po
przedsiębiorstwa specjalizujące się w dystrybucji danych kontaktów typu Acxiom czy
InfoBrokering. Co ciekawe, zaczynają pojawiać się także brokerzy baz, którzy agregują dane
od różnych dostawców, oferując większe ilości danych.

 
Koszt zakupu jednego rekordu zależy od rozmaitych czynników – klient indywidualny czy
biznesowy, liczba kupowanych rekordów, profil klienta itp. Kwoty mogą być liczone w groszach



i w złotówkach, także na poziomie firmy. Wszystko zależy od skali trudności pozyskania
kontaktu ze względu na określoną grupę docelową.

 

Zapamiętaj

Zanim ku pisz bazę

› Zweryfikuj dostawcę celem ustalenia jego wiarygodności, potencjalnej jakości bazy
oraz opinii klientów, którzy skorzystali z jego usług.

› Upewnij się, że rekordy, które nabędziesz, posiadają parametr wymaganej zgody
marketingowej na komunikację handlowo-promocyjną z twojej strony (jeżeli nie, to
będziesz musiał taką zgodę sam pozyskać, a to oznacza dodatkowy czas, koszty
i drastyczny spadek liczby rekordów).

› Postaraj się nakłonić dostawcę do udostępnienia próbki bazy, tak by zweryfikować jej
jakość, np. pod względem rodzajów adresów e‑mail (ogólnofirmowe, np.
info@firmaxyz.pl, czy do konkretnych osób, np. Jan.Kowalski@firmaxyz.pl).

› Zastrzeż w umowie kupna-sprzedaży, że firma ma niezbędne zgody na
administrowanie adresami e‑mail oraz ich dystrybucję na rzecz innych podmiotów,
a wszelkie ryzyko z tego tytułu zostanie scedowane na dystrybutora bazy.

› Przyjrzyj się skrupulatnie okazyjnym, podejrzanie niskim cenom – to może oznaczać,
że baza jest albo wyeksploatowana, albo słabej jakości, albo nielegalnie pozyskana.

› Z zakupem baz wiąże się tzw. deduplikacja – dublowanie się adresów w różnych
bazach różnych dostawców. Zapytaj dostawcę, co proponuje w sytuacji, gdy dany
adres jest już w twojej bazie lub w ostatnim czasie komunikowałeś się z nim.
Rzetelny dostawca zaproponuje alternatywne adresy e‑mail.

 
Elementem wybierania dostawcy bazy jest ustalenie kryteriów zakupu danych. Można
skorzystać z gotowców, czyli profili baz definiowanych jako potencjalni odbiorcy danej usługi
(np. „matki” – baza utworzona na podstawie ankiet wypełnianych przez matki w szpitalach
ginekologiczno-położniczych), lub też zdać się na wybór według kryteriów istotnych z punktu
widzenia firmy.

 
Podstawowe kryteria dla bazy B2C

(Business-to-Consu mer 
Podstawowe kryteria dla bazy B2B

(Bu siness-to-Business – klient



– klient indywidualny) biznesowy)

› wiek
› płeć
› stan cywilny
› miejsce zamieszkania
› liczba dzieci
› wykształcenie
› zawód
› zainteresowania
› stan posiadania (dom, telefon itp.)
› planowane działania (np. zakup domu,

zmiana operatora)
› częstotliwość i cele podróży

› branża (kody EKD, PKD)
› przedział zatrudnienia
› forma prawna
› forma własności
› rok powstania firmy
› flota samochodowa
› telefony służbowe
› inne (np. NIP, REGON, nazwisko

osoby kontaktowej)
lub bazy zdefiniowane, np.:

› bazy nowych firm
› baza szkół
› baza sklepów
› baza firm IT
› regionalne bazy firm

 
 

W skazówka

Zakup bazy zwykle oznacza, że określona liczba podmiotów już z niej
skorzystała. Bądź kreatywny i pomyśl nad innymi rozwiązaniami – weź pod
uwagę bazy firm partnerskich, organizacji branżowych itp. Dzięki takiemu
podejściu wygrasz na efektywności – im mniej komunikacji z danym adresem
e‑mail, tym większa skłonność jego właściciela do otwarcia i podjęcia
interakcji.

Dzierżawa bazy

Bardzo częstym działaniem e‑marketerów jest zlecenie wysyłki właścicielowi bazy danych
w imieniu firmy. Takie rozwiązanie umożliwia szeroki wybór ilościowo-jakościowy baz,
a przede wszystkim oszczędza czas przy ograniczonym ryzyku.

 
Najczęściej eksploatowane są bazy portali, vortali i serwisów branżowych. Największe witryny
mają miliony adresów, te mniejsze – tysiące (choć często to jedyna droga dotarcia do
wyspecjalizowanego profilu odbiorców zamiast masowej wysyłki). Warto rozważyć oferty:

› portali (Onet.pl, Wirtualna Polska, Interia) i vortali (np. Money.pl w branży finansowej),



› sieci reklamowych takich jak Arbomedia (obecnie Goldbach), IDMnet czy 
Ad-Vice,

› konkretnych serwisów WWW, interesujących i wartościowych z naszego punktu widzenia
– jeżeli tylko oferują reklamę w postaci e‑mailingu,

› firm obecnych i potencjalnych partnerów, o ile profil użytkownika pokrywa się z profilem
klienta firmy,

› firm e‑mailingowych (np. SARE, FreshMail).
 

Kryteria dzierżawy bazy danych są często jeszcze bardziej precyzyjne niż w przypadku zakupu
bazy (np. profile behawioralne czy informacje historyczne o użytkownikach).

 
Podstawowym modelem zakupu jest CPM, czyli koszt nabycia 1000 adresów. Cena zależy od:

› marki serwisu (np. użytkownicy Onetu są „drożsi” od tych z Interii),

› profilu użytkowników – im „trudniejszy” reprezentant grupy docelowej, tym koszt jest
wyższy (np. użytkownik Money.pl jest wyżej wyceniany niż użytkownik masowego Onetu),

› kryteriów targetowania – każdy parametr to wzrost kosztów o 10–50%.

Komunikacja za pośrednictwem e‑maila

W e‑mail marketingu kluczowe są cztery czynniki: rejestracja, nadawca i tytuł wiadomości,
treść wiadomości, strona docelowa lub/i inne strony serwisu.

Rejestracja

Z punktu widzenia użytkownika można mówić o dwóch wymiarach rejestracji: promocyjno-
motywacyjnym i technologicznym.

 
Pierwszy wymiar dotyczy celu rejestracji, korzyści, jakie oferuje e‑marketer użytkownikowi
w zamian za udostępnienie adresu e‑mail. Istotną kwestią jest przy tym, jak szybko można to
uczynić (ile pól formularza należy wypełnić, by zostać subskrybentem newslettera lub wpisać
się na listę e‑mailingową) oraz na ile internauta musi się otworzyć. Zastanów się, jak bardzo
szczegółowe dane są ci naprawdę potrzebne. Analizując projekt w tym wymiarze, trzeba
również rozważyć formę wiadomości (wersja HTML, tekstowa) i język – oba elementy powinny
odpowiadać potrzebom, możliwościom i oczekiwaniom grupy docelowej. Kolejna rzecz to
możliwość usunięcia swoich danych z bazy – należy zapewnić użytkownika, że może to



uczynić w każdej chwili i bez dodatkowych warunków. Warto przemyśleć zaproponowanie
internaucie demo newslettera lub wybrany albo ostatni numer – aby mógł się przekonać
namacalnie, że warto przekazać swój adres e‑mail.

 
Drugi wymiar rejestracji jest bardziej techniczny i dotyczy:

› położenia boxu „rejestracja” na stronie – na ile box jest widoczny i na ile jego
przeznaczenie jest jasne,

› formularza rejestracyjnego – ile jest pól do wypełnienia, czy wszystkie są obowiązkowe,
czy uwzględniono też pola, których wypełnienie jest opcjonalne, jak wpisy są
walidowane, czyli sprawdzane pod kątem poprawności (w ramach weryfikacji
wprowadzonych danych można np. ustalać poprawność adresu e‑mail poprzez
sprawdzenie znaku „@”).

 
Istotnym elementem rejestracji jest potwierdzenie zamiaru zapisu przez użytkownika. Masz do
wyboru wariant:

› opt-in – użytkownik staje się subskrybentem po podaniu adresu e‑mail w polu formularza,

› double opt-in – użytkownik staje się subskrybentem po kliknięciu linku aktywacyjnego
(potwierdzającego jego zamiar) przesłanego na adres e‑mail wskazany w formularzu
rejestracyjnym.

 
Warto zauważyć, że opcja double opt-in staje się standardem. W przypadku opt-in istnieje
ryzyko, że ktoś będzie chciał spłatać komuś psikusa, podczas gdy podwójna rejestracja jest
wiarygodnym potwierdzeniem chęci otrzymywania newslettera 
i/lub innych informacji marketingowych.

Nadawca i temat wiadomości

Intrygujący temat i wiarygodny nadawca to przepis na zwiększenie szansy otwarcia wysłanej
wiadomości. Zbyt często ten element jest ignorowany przez e‑marketerów, podczas gdy od
niego w zasadzie wszystko się zaczyna...

 
Można wyodrębnić kilka stylów opisu dla pola nadawca:

› wyłącznie nazwa firmy – styl formalny, typowy dla biznesu
np. Firma XYZ

› nazwa produktu – styl charakterystyczny dla branży FMCG, do klienta indywidualnego
np. Marka ABC

› nazwa projektu lub programu lojalnościowego – w komunikacji z konsumentami, którzy
dość regularnie dostają od ciebie wiadomości



np. Klub ABC Firmy XYZ

› nazwa publikacji lub serwisu WWW – w przypadku cyklicznego wysyłania newsletterów do
użytkowników/czytelników
np. Nazwaserwisu.pl

› imię – styl przyjacielski, sugerujący znajomość i bliskość relacji
np. Ania |  Stefan

› od siebie samego – najprawdopodobniej spam
np. Artur Maciorowski

› no-reply, czyli „nie odpowiadaj na tę wiadomość” – automaty pocztowe
np. noreply@firmaxyz.pl

 
Wiele serwisów i praktyków doradza umiejętne połączenie wyżej wymienionych stylów. Pole
nadawcy warto także rozróżnić w zależności od przeznaczenia wiadomości – czy jest to
reklama, czy newsletter.

 

Zapamiętaj

Nadawca w newsletterze i w e‑mailingu  reklamowym
W przypadku newslettera dobrą praktyką jest definiowanie nadawcy w modelu imię +
nazwisko + nazwa firmy (Artur Maciorowski |  eCode – szkolenia i konsulting
w internecie). Kontekst jest taki: nie chcę komunikować się z anonimowym nadawcą
w mniej lub bardziej znanej mi firmie. A że za firmą stoi człowiek, warto z imienia
i nazwiska go przedstawić. W przypadku reklamy ciekawym rozwiązaniem jest
umieszczanie nazwy firmy wzmocnione akcentem motywacyjnym, perswazyjnym lub wprost
komunikującym benefit, np.: Konkurs z firmą XYZ lub: Już od 0% z Bankiem XYZ.

 
W jaki sposób e‑marketerzy podchodzą do tworzenia tematu e‑maila? Moje obserwacje
wskazują na kilka kierunków:

› „Newletter nr X/201X” – styl porządkowy (wydawniczy), niezachęcający do otwarcia
wiadomości,

› „Newsletter Firmy XYZ” – styl konserwatywny, niezachęcający do otwarcia wiadomości,

› nazwa publikacji + chwytliwe tytuły artykułów w numerze – styl typowy dla newsletterów,



jeden z rekomendowanych sposobów na przykucie uwagi czytelnika poprzez odkrywanie
zawartości najatrakcyjniejszym tytułem,

› autorska nazwa projektu – styl autorski, może być efektywny,

› nazwa eventu – styl konkursowy, motywujący obietnicą nagrody do otwarcia wiadomości,

› „Artur, przesyłam specjalną publikację...” – styl personalizowany, z odrobiną poufałości
poprzez zastosowanie imienia odbiorcy,

› „Czy widziałeś już...?” – styl intrygujący, pytający, który poprzez umiejętne sformułowanie
ważnego z punktu widzenia odbiorcy pytania zachęca do poznania odpowiedzi,

› „Sprawdź! Teraz aż 70% rabatu na wszystkie produkty” – styl zachęcający do działania,
bazujący na call-to-action.

 

Zła praktyka – taki sam temat i nadawca. Przy braku rozróżnienia obu pól oraz braku
różnicowania tematu w czasie efektywość e‑mailingu z dużym prawdopodobieństwem

spada
Źródło: materiały reklamowe firmy Bayer ze skrzynki e‑mail autora

 

Dobra praktyka – temat wiadomości wykorzystuje personalizację i zawiera call-to-action,
nazwa nadawcy łączy style przyjacielski i formalny

Źródło: materiały reklamowe firmy TUI ze skrzynki e‑mail autora

 

Dobra praktyka – temat wiadomości prezentuje dwie atrakcyjne informacje zachęcające do
dalszej lektury, nazwa nadawcy typowa jest dla newsletterów

Źródło: materiały reklamowe firmy Wirtualnemedia.pl ze skrzynki e‑mail autora

Treść wiadomości



Najważniejszym elementem wiadomości jest jej treść – unikalna i rzeczowa, odpowiednio
przedstawiona za pomocą ciekawego układu graficznego oraz formatowania.

 
Warto rozważyć, co firma chce przekazać odbiorcom, tak by ich konstruktywnie zainteresować.
Nie mniejsze znaczenie ma sposób formatowania treści, który ma skłaniać do dłuższego
obcowania z wiadomością. Uwzględnić należy specyfikę internetu – krótkie bloki tekstu,
konkretne i praktyczne porady, istotne fakty. Niezwykle istotne jest poprawne linkowanie
wiadomości i sugerowanie linków wychodzących.

 
Szczególną cechą kreacji e‑mailingowych jest rozbudowany nagłówek, który zawiera:

› korzyść (np.: Tylko dziś –50%! Już teraz odwiedź nasz serwis!),

› zabezpieczenie na wypadek błędnego wyświetlania treści w postaci: „Nie widzisz treści
e‑maila? Obejrzyj wersję WWW w przeglądarce” (coraz częściej pojawia się też
wariant mobilny, np. wersja mobile lub wersja na urządzenia przenośne),

› zachętę do dodania nadawcy do książki adresowej, co zapewnia automatyczne pobieranie
obrazków (nie trzeba każdorazowo akceptować pobierania obrazków) oraz obecność
adresu nadawcy e‑maila w książce adresowej odbiorcy,

› zachętę do rekomendacji – przesłania e‑maila znajomym,

› element społecznościowy (Podziel się wiadomością na Facebooku, Twitterze lub zobacz
nasz kanał na YouTube itp.).

 
W skazówka

Jak skonstruować dobry newsletter?

› Zastanów się, co chcesz przekazać. Rozrysuj mapę, wypisz kluczowe aspekty
newslettera i elementy towarzyszące.

› Określ, kto będzie korzystał z tej informacji lub porady. Stwórz listę użytkowników-
odbiorców, poznaj ich lepiej (rozważ, czy nie warto stworzyć persony).

› Zastanów się, dlaczego użytkownicy mieliby chcieć przeczytać wiadomość od ciebie
– czy będą to względy informacyjne, pomoc w pracy, konkurs?

› Zadbaj o staranne zredagowanie i sformatowanie wiadomości, tak by czytanie
e‑maila nie nastręczało problemów, skoncentruj się zwłaszcza na tytule i nagłówku
– to pierwszy i najważniejszy krok, by otworzyć wiadomość.

› Podziel wiadomość na akapity – dopracuj zwłaszcza wstęp i zakończenie, w których
umieszczasz kluczową ideę wiadomości.

› Pomyśl nad call-to-action. Zachęć czytających do dalszej akcji, zasugeruj opcje oraz



zmotywuj do działania.

› Stwórz box informacyjno-promocyjny. Podaj namiary teleadresowe (nie obawiaj się
zalewu wiadomości), przemyśl sposób podania informacji promocyjno-handlowych
dotyczących twojej działalności.

 
Dość wyjątkowym typem wiadomości jest e‑mail reklamowy – nie ma przyjętych wzorców,
konwencji. Coś, co zadziałało dziś, nie musi być efektywne za miesiąc. Ogólny zestaw
zaleceń sprowadza się do sześciu punktów potwierdzonych w testach studia badawczo-

projektowego Edisonda[4]:
 

1. Umieszczaj najważniejszy element w lewym górnym rogu wiadomości – to 
najlepszy obszar, od którego znakomita większość osób rozpoczyna czytanie 
e‑maila.

2. Umieszczaj ważne treści jak najwyżej – użytkownicy nie lubią przewijać stron
oraz e‑maili.

3. Jeżeli stosujesz długie wiadomości (zwłaszcza newsletter), używaj ramek i zdjęć
celem sugerowania i motywowania do dalszego czytania.

4. Eksponuj logo w widocznym miejscu – tak by użytkownik skojarzył newsletter z twoją
firmą czy markami produktów.

5. Uwagę użytkownika przykuwają: twarze, cyfry, duże, wyraźne grafiki oraz tekst pisany
większą czcionką (niekoniecznie kapitalikami).

6. Nie zapominaj o elementach typu call-to-action. Bez sugestii kliknięcia czy
sprawdzenia użytkownicy zakończą czytanie e‑maila, nie przechodząc na stronę
docelową.

 
Specyficznym przykładem e‑maila reklamowego jest wiadomość tekstowa. Jest prosta,
odczytywalna w każdym programie pocztowym, ma mały rozmiar i stosunkowo szybko się ją
opracowuje. Jednak polecam ten sposób komunikacji osobom, które doskonale opanowały
warsztat copywritingu i swobodnie operując słowem, „wciągają” czytelnika w treść
wiadomości. Atrakcyjny wizualnie graficzny e‑mail reklamowy ma silne oddziaływanie
brandingowe. Oko odbiorcy koncentruje się na obrazie, bo jest go łatwiej zapamiętać niż tekst.

 
Poniżej zestawiono przykładowe e‑maile w wersji tekstowej i graficznej.



 



Przykład e‑maila reklamowego w wersji tekstowej i w wersji graficznej
Źródło: materiały reklamowe Institute of Neurotechnology i sklepu odzieżowego Answear

ze skrzynki e‑mail autora



 
Dobrą praktyką komunikacji za pośrednictwem e‑maila jest przestrzeganie polityki
prywatności. Już sama informacja o poszanowaniu tych zasad pozwala odbiorcy ufać, że firma
odpowiedzialnie posługuje się ofiarowanym adresem. Stąd warto uwzględnić w stopce
wiadomości:

› informację o poszanowaniu polityki prywatności,

› informację o możliwości wypisania się z listy subskrybentów dowolnym momencie,

› pozostawienie kontaktu do siebie, gdyby odbiorca czuł potrzebę komentarza, uwagi lub
sugestii odnośnie do korespondencji.

Takie podejście buduje w oczach odbiorcy wizerunek profesjonalisty.

Strona docelowa lub/i inne strony serwisu

Od pierwszych trzech kroków zależy, ilu użytkowników dotrze na reklamowaną stronę serwisu
czy dedykowaną stronę docelową. Informacje o tym, jak projektować efektywną stronę
docelową, znajdują się w rozdziale 3.

Narzędzia i platformy e‑mailingowe

Mając gotowy e‑mail reklamowy bądź newsletter, firma staje przed wyborem narzędzia do
masowej wysyłki. Oczywiście masowość to pojęcie względne – przedsiębiorstwa mikro i małe
liczą je w setkach i tysiącach, przedsiębiorstwa duże – w setkach tysięcy i milionach. W obu
przypadkach ważny jest odpowiedni wybór. Zapomnij zatem o zwykłych programach
pocztowych typu Microsoft Outlook, Outlook Express czy Thunderbird i skup się na
narzędziach dedykowanych do tego typu operacji.

Możliwości

Pierwsza opcja to rozwiązanie typu  open source. Taki wariant oprogramowania do
masowej wysyłki e‑maili ma kluczową korzyść – cenę. Koszt oprogramowania wynosi 0 zł.
Jednak zawsze jest jakieś „ale”. Mankamentami są:

› ograniczona rejestracja bazy użytkowników,

› ograniczona liczba wysyłek,

› „paczkowanie” wysyłek (dzielenie całej wysyłki na określoną liczbę paczek adresów maili,
które trzeba ręcznie wysyłać).



 

Ekran tworzenia nowej wiadomości w programie SendBlaster. Płatna wersja PRO znosi
wszelkie ograniczenia funkcjonalne i techniczne

Źródło: http://www.sendblaster.com/sendblaster/release2/sites/default/files/image/en/
screenshots/screenshot_compose_msg.jpg

 
Druga opcja to mechanizm w systemie CMS. Takie rozwiązanie jest idealne do

http://www.sendblaster.com/sendblaster/release2/sites/default/files/image/en/screenshots/screenshot_compose_msg.jpg


gromadzenia i zarządzania bazą adresów e‑mail pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu
WWW. Jednak dodatkowe możliwości są zazwyczaj bardzo ograniczone. Można stworzyć
e‑mailing i wysłać, lecz bez raportu o dalszych losach. Nie rekomenduję wyboru tego
rozwiązania.

 
Trzecia opcja to systemy w modelach ASP (dzierżawione) lu b pay-as-you -go (płatne
za użytkowanie). Korzystanie z nich jest dość łatwe i intuicyjne. To jedna z najbardziej
dynamicznie rozwijających się form realizacji masowych wysyłek, nieustannie doskonalona
pod względem funkcjonalności. Na polskim rynku jest przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście
godnych polecenia rozwiązań. Wyróżniają się m.in. SARE, FreshMail, GetResponse, Optivo
i Sendingo.

 

Ekran „Mailing” w systemie SARE
Źródło: konto autora na www.sare.pl

 

http://www.sare.pl


Edytor wiadomości w systemie FreshMail
Źródło: http://freshmail.pl/public/upload/img/orginal/79/7961_edytor2.jpg

 
Cechą szczególną korzystania z tego typu narzędzi jest sposób rozliczeń. Firma nie staje się
właścicielem platformy, nie nabywa licencji – korzysta z niej wtedy, gdy rzeczywiście wysyła
e‑mailing. Płaci tylko za faktyczne wykorzystanie platformy mierzone liczbą wysłanych e‑maili.

 
Kolejną opcją są systemy ou t-of-the-box, a zatem platformy do zainstalowania na
serwerze pocztowym firmy. Należy pamiętać, iż oprócz oprogramowania ważne jest
zapewnienie infrastruktury technicznej. Niewątpliwą zaletą tego typu rozwiązań jest
bezpieczeństwo. Baza danych użytkowników nie jest przenoszona na serwery celem wysyłki.
Wadą jest natomiast jednorazowy koszt – cena najczęściej nie obejmuje aktualizacji
oprogramowania, co oznacza, że firma zostaje z nim na lata mimo zmieniającego się rynku,
otoczenia i potrzeb e‑marketerów.

 

http://freshmail.pl/public/upload/img/orginal/79/7961_edytor2.jpg


Jedno z najciekawszych rozwiązań typu out-of-the-box – niemieckie oprogramowanie
Inxmail

Źródło: http://www.inxmail.com/en/products-services/design-templates.php

 
Istnieje opcja stworzenia au torskiego oprogramowania, „szytego na miarę”. Takie
podejście ma uzasadnienie w przypadku indywidualnych potrzeb firmy bądź integracji
z wewnętrznymi systemami. Jednak trzeba mieć na uwadze ryzyko związane z produkcją
oprogramowania od podstaw. Wiąże się to z czasem, kosztami i jakością tworzonej aplikacji,
która nie została przetestowana w praktyce.

Weryfikowanie efektywności działań

Jednym z istotnych aspektów e‑mail marketingu jest relatywnie duża łatwość jego pomiaru.
W przypadku mailingu tradycyjnego (wysyłka materiałów reklamowych za pośrednictwem
poczty) trudno jest cokolwiek analizować – znana jest np. liczba wysłanych katalogów, można

http://www.inxmail.com/en/products-services/design-templates.php


ewentualnie liczyć na wykorzystanie kuponu rabatowego czy konkursowego, jeśli był
w pakiecie. W przypadku e‑mailingu istnieje cała gama mierników, narzędzi i opcji
postanalizy.

Co mierzyć

Korzystanie z profesjonalnych platform e‑mailingowych zapewnia informacje zwrotne
w postaci szczegółowych raportów biorących pod uwagę:

› liczbę wiadomości wysłanych;

› liczbę wiadomości odebranych;

› liczbę wiadomości, które nie dotarły:
– odbicia twarde – nie ma perspektyw na dalszą komunikację (np. adres nie istnieje),
– odbicia miękkie – można próbować wysyłki następnym razem, a ostatni e‑mailing nie

dotarł z powodu przepełnienia skrzynki lub awarii serwera pocztowego;

› ile razy i jaki link kliknięto;

› jakie były reakcje po przeczytaniu lub/i kliknięciu w link w e‑mailu na docelowym serwisie
WWW.

 
Ciekawostka

Liczą się pierwsze dwie doby
Żywotność e‑maila wynosi nie więcej niż 48 godzin. Podczas pierwszej
i ewentualnie drugiej doby po wysłaniu generowanych jest najwięcej otwarć,
kliknięć i przejść na docelowy serwis.

Kluczowe mierniki efektywności

Dwa kluczowe wskaźniki pomiaru skuteczności e‑mailingu to CTR oraz OR (open rate) –
wskaźnik otwarć, który informuje o liczbie otwartych maili przez odbiorców (tu kluczową rolę
odgrywają pola tematu i nadawcy).

 
Część e‑marketerów analizuje również:

› odbicia/zwroty, czyli procent e‑maili, które nie dotarły do użytkowników (to niezwykle ważny
parametr w kontekście higieny bazy danych, a jeśli baza została kupiona, informuje o jej
jakości),

› wskaźnik rezygnacji, czyli procent użytkowników, którzy po odebraniu wiadomości



elektronicznej postanowili zrezygnować z subskrypcji.

 
Wśród pozostałych informacji, które można znaleźć w raporcie po wysyłce, warto wymienić:

› popularność poszczególnych linków w newsletterze,

› rozkład otwarć e‑maila i kliknięć zawartych w nim linków,

› geolokalizacja, czyli podział na województwa użytkowników ze względu na rozkład otwarć
e‑maila i kliknięć zawartych w nim linków,

› informacje techniczne – jakie programy pocztowe i systemy operacyjne służą do
odbierania naszych wiadomości,

› elementy typu social media – jaki procent osób zdecydował się nas polubić, obserwować
lub dołączyć do grona użytkowników w ramach mediów społecznościowych (o ile taką
opcję uwzględniliśmy w e‑mailingu),

› polecanie – informacja o ewentualnych rekomendacjach i przekazywaniu e‑maili
znajomym czy rodzinie.

 
Zawsze należy wziąć pod uwagę punkt odniesienia. Co roku publikowane są wspólne badania
platform e‑mailingowych dotyczące wysyłek. Według raportu IAB z lipca 2012 r. za poprzedni
rok wskaźnik OR kształtował się na poziomie 16,6%, a wskaźnik CTR wyniósł ok. 4,55%.
Należy pamiętać, iż są to statystyki ze wszystkich wysyłek – reklamowych, newsletterów
i innych, a kompetencje 
e‑marketerów także są różne.

 

Podsumowanie

1. Najpopularniejsze formy e‑mail marketingu to przede wszystkim newslettery, na
które użytkownicy rejestrują się dobrowolnie, oraz e‑maile reklamowe.

2. E-mail marketing jest powszechnie błędnie postrzegany jako działanie typu spam
(niezamówiona informacja handlowa przesłana za pośrednictwem poczty
elektronicznej).

3. Najcenniejszym aktywem w e‑mail marketingu jest własna baza odbiorców.
Rozważne gospodarowanie bazą oraz dbanie o jej higienę to klucz do sukcesu.

4. Motywacją do rejestracji w bazie są przede wszystkim rabaty, promocje, próbki,
gratisy, pierwszeństwo w dostępie do informacji.

5. Alternatywą dla własnej bazy jest zakup bazy od profesjonalnych,



wyspecjalizowanych firm lub jej dzierżawa, czyli zlecenie wysyłki w naszym
imieniu.

6. O otwarciu e‑maila decydują przede wszystkim temat wiadomości i wiarygodny
nadawca.

7. Nie zapominaj o call-to-action. Sugestia podjęcia akcji zapewni ci dużo wyższą
skuteczność przejścia z e‑maila do strony docelowej.

8. Profesjonalne platformy e‑mailingowe oferują szczegółowe raporty skuteczności –
informują o otwarciu, kliknięciu oraz innych działaniach odbiorców.

9. Skuteczność e‑mailingu należy weryfikować pod względem otwieralności
wiadomości (OR), klikalności (CTR), dostarczalności wiadomości (wskaźniki
odbić miękkich i twardych) oraz wypisywania się z bazy.



 



 

Kanał mobilny to najważniejszy element nowych technologii, ale jeszcze nie wiemy, czym się
stanie

Walter Mossberg, publicy sta „The Wall Street Journal”
 

Tato, dlaczego pilot od telewizora ma tyle przycisków,
a iPad tylko jeden?

Damian Maciorowski, pięcioletni przedszkolak
 

Urządzenia przenośne prześcigają stacjonarne komputery pod względem liczby
generowanych odsłon w przestrzeni mobilnej. Smartfony i tablety zaczynają królować nie tyle
na biurkach, ile w rękach właścicieli. To kolejny etap ewolucji internetu...

Sposoby komunikacji w kanałach mobilnych

Wraz ze wzrostem popularności urządzeń mobilnych zmienia się sposób korzystania
z nowinek technicznych. Dawne atrybuty komputerów – klawiatura i myszka – przechodzą do
lamusa, najważniejsze są palce. To dzięki nim można intuicyjnie nawigować.

Mobile jako medium

Po pierwsze, jest to medium osobiste i zarazem masowe. Telefon komórkowy jest
urządzeniem spersonalizowanym (choćby banki używają tego urządzenia do autoryzacji
zleceń online), a przy tym parę miliardów ludzi na świecie ma przynajmniej jeden aparat.
W Polsce poziom nasycenia kartami SIM już dawno przekroczył 100%, co oznacza, iż na
statystycznego Polaka przypada przynajmniej jeden telefon.

 
Po drugie, telefon jest zawsze w kieszeni konsumenta czy torebce konsumentki. To gwarantuje
możliwość szybkiego zapoznania się z komunikatami, także promocyjnymi. O ile netykieta
mówi o 24-godzinnym trybie odpowiadania na e‑maile, o tyle badania dowodzą, że aż 84%
użytkowników telefonii komórkowej oczekuje odpowiedzi na SMS-a w ciągu 5 min!

 
Po trzecie, mobilne urządzenie jest zawsze aktywne. Większość konsumentów wręcz źle się
czuje, gdy telefon jest rozładowany – nerwowo szuka wówczas źródła energii i ładowarki. Ten
tryb czuwania odróżnia telefon od klasycznego sprzętu komputerowego.

 



Po czwarte, postęp technologiczny w obszarze mobile jest tak szybki, że każdemu nowemu
urządzeniu wypuszczanemu ze stajni Apple’a, Samsunga czy Nokii towarzyszą emocje.
Prócz parametrów technicznych istotnym elementem rozwoju smartfonów są usługi dodane –
wbudowany system płatności, integracja z serwisami społecznościowymi itp.

 
Po piąte, mobile to „punkt inspiracji” konsumenta. Spontanicznie wykonywane zdjęcia czy
nagrywanie amatorskiego wideo, dzielenie się własnymi treściami w ramach serwisów
społecznościowych, a do tego cała gama elementów typowych dla komórki (kalendarz,
dyktafon, budzik, przypomnienia itp.) sprawiają, że jest to świetny kanał komunikacji marka–
klient.

Obszary wykorzystania kanału mobilnego

Mobilne operacje to wszelkie procesy, które są niewidoczne dla konsumenta, a ważne
z punktu widzenia zarządzania biznesem: logistyka, zarządzanie dostawami, raportowanie,
zarządzanie siłami sprzedażowymi (handlowcy w kanale B2B – np. sklepikarze).

 
Mobilny handel to perspektywiczny obszar, który pozwala nie tylko na przeglądanie
i wyszukiwanie towarów w katalogach, lecz także na wszelkie sposoby płatności, na czele
z obiecującą technologią NFC. Do tego umożliwia dynamiczne ustalanie cen i monitoring
przesyłki.

 
Mobilny marketing to promocja i sprzedaż za pośrednictwem telefonów komórkowych
i tabletów. Tutaj warto wymienić kilka podkategorii, m.in.:

› informacje produktowe – rozszerzone dane o produktach (choćby po zeskanowaniu kodu

QR[5]) czy wyszukiwanie substytutów,

› obsługa klienta z opcją geolokalizacji (precyzyjnego określenia położenia konsumenta
i dostarczenia adekwatnych informacji),

› wsparcie sprzedaży z opcją porównywania produktów, rezerwacji, rekomendacji i opinii,

› lojalność i kupony rabatowe,

› społeczności, które dynamicznie rozwijając się w kanale mobilnym, wzbogacają gamę
opcji o check-in (sygnalizowanie swojego położenia).

 
To wszystko przekłada się na kilka wartych wdrożenia strategii mobilnych, w tym serwisów,
aplikacji i reklamy.



Projektowanie mobilnych serwisów 
i aplikacji

Ekspansja urządzeń mobilnych jest stymulowana rozwojem technologii i świadomości usług,
które są dostępne za pośrednictwem smartfonów i tabletów. Ekrany monochromatyczne
i podstawowe usługi (WAP) odchodzą do lamusa. Obecnie na fali są ekrany dotykowe, których
prekursorem jest iPhone, a naśladowcami wielu innych producentów, m.in. Samsung, LG
i Nokia. To z myślą o milionach mobilnych użytkowników powstają setki tysięcy mobilnych witryn
i aplikacji.

 
Projektowaniu mobilnych rozwiązań towarzyszy szereg ograniczeń. Wśród najważniejszych
należy uwzględnić:

› ograniczoną pamięć (wymusza to stosowanie mniej zaawansowanych rozwiązań, które
nie powinny wymagać dużej mocy przetwarzania, obliczania czy pobierania z sieci),

› brak standardów dotyczących urządzeń końcowych (dostępne na rynku smartfony różnią
się m.in. platformami, np. iOS Apple’a, Android Google’a czy Windows Phone, oraz
rozmiarem wyświetlacza, co wpływa na sposób projektowania; tablety są
predestynowane do komfortowego, mobilnego przeglądania sieci),

› trudność pełnego wykorzystania mocy smartfonów i tabletów bez konieczności tworzenia
odpowiedniej aplikacji dla danego systemu czy modelu,

› żywotność baterii (bateria wyczerpuje się na tyle szybko, że trudno oczekiwać od
aplikacji, by oferowała szereg skomplikowanych i zaawansowanych opcji),

› brak myszki, którą zastępują głównie kciuk i palec wskazujący (oznacza to zupełnie inne
podejście do projektowania architektury informacji, nawigacji, użyteczności itp.),

› CPU (chociaż jednostka centralna urządzeń mobilnych systematycznie rośnie w siłę, ma
wciąż wiele ograniczeń, co uniemożliwia osiągnięcie tak doskonałej jakości jak na
klasycznym sprzęcie PC).

Mobilne serwisy

Jedną z podstawowych usług w mobilnym internecie jest posiadanie mobilnej witryny,
substytucyjnej względem klasycznego serwisu. Kluczowe korzyści to:

› komfort i satysfakcja klienta, który doceni łatwość przeszukiwania serwisu dostosowanego
do jego komórki (każdy, kto miał okazję korzystać z bogatych w elementy typu Flash
serwisów kin, wie, jak trudno nawigować i przejść do repertuaru największych sieci
kinowych w Polsce);



› alternatywna droga kontaktu i komunikacji, która często determinowana jest potrzebą
chwili (wyobraź sobie, że jesteś w obcym mieście i musisz szybko zlokalizować
bankomat czy oddział banku);

› szeroki zasięg mobilnych internautów, który wciąż powiększa się w dynamicznym tempie;

› zapewnienie sobie wizerunku nowoczesnej i odpowiedzialnej marki, która dba o potrzeby
obecnych i potencjalnych klientów;

› wykorzystanie unikalnych dla tego medium elementów:
– click-to-call – nawiązanie połączenia z infolinią po naciśnięciu przycisku w serwisie,
– click-to-locate – opcja umożliwiająca poznanie swojej lokalizacji,
– click-to-SMS – wysłanie predefiniowanego SMS-a z witryny.

 
Istnieje kilka możliwości udostępnienia mobilnej witryny użytkownikom. Najprostszy sposób
to... nie robić nic, a w zasadzie zasugerować skorzystanie z mobilnej przeglądarki, np. Opera
Mini, która reformatuje kod strony, dostosowując do specyfiki mobilnej. Warto mieć jednak
świadomość, że takie podejście wystarczało w przypadku telefonów poprzedniej generacji.
Oczekiwania mobilnych internautów są dziś znacznie większe.

 
Drugą opcją jest reformatowanie kodu programistycznego (czyszczenie kodu HTML), tak by
dostosować go do urządzeń mobilnych. Niestety, efekty nie są zadowalające.

 
Trzeci wariant to stosowanie „przenośnych” CSS (arkuszy stylów dostosowanych do specyfiki
mobile, np. pozbawionych projektowania opartego na tabelkach). To już dużo lepsze
podejście. Część systemów klasy CMS automatycznie wykrywa rodzaj urządzenia końcowego
i dostosowuje projekt do jego specyfiki.

 
Czwartym, i jednocześnie rekomendowanym rozwiązaniem, jest projektowanie dedykowanych
serwisów mobilnych. To pozwala na stworzenie unikalnej wersji serwisu do urządzeń
przenośnych.

 



Ewolucja projektowania mobilnego – od wykorzystania klawiatury telefonu (Domino’s
Pizza) do ekranu dotykowego i nawigacji palcami (Westin Hotels & Resorts). Należy

zwrócić uwagę na wielkość przycisków (góra) i numerowane linki obsługiwane klawiaturą
(dół)

Źródło: prezentacja PowerPoint firmy Blue Flavor (obecnie Brian Fling)

Jak projektować mobilne serwisy
Podczas tworzenia witryny mobilnej należy wziąć pod uwagę, że mały wyświetlacz smartfonu
narzuca inny sposób nawigacji. Typową cechą projektów mobilnych jest eliminacja klikania,
które zastępowane jest przewijaniem strony. Należy pamiętać o prostocie architektury
informacji, co oznacza ograniczenie liczby podkategorii (optymalnie menu powinno składać
się z pięciu elementów) oraz liczby linków (do 10 linków na stronie).

 
Wybór docelowego contentu powinien uwzględniać jego popularność i kontekst mobilny. Kieruj
się przy tym zasadą Pareto, tj. wykorzystaj 20% treści klasycznego serwisu, którego
popularność wśród użytkowników oscyluje w granicach 80%. Jeśli chodzi o kolejność
prezentowanych informacji, staraj się nadać treści priorytety według popularności wśród
użytkowników. Koniec strony powinien zawierać link umożliwiający kontynuację nawigacji bez
konieczności przewijania do górnego menu.

 
Nie wolno zapomnieć również o zminimalizowaniu wielkości strony – optymalna waga to 20–
80 kB, chociaż z postępującą liberalizacją taryf operatorów liberalizują się także wytyczne
dotyczące wagi serwisu.



 
Używaj kodu źródłowego minimalizującego problemy techniczne – od uproszczonej wersji
języka HTML (np. XHTML-MP) po popularny już HTML5, który użytkownikom iPhone’ów,
pozbawionym możliwości oglądania contentu generowanego w wersji Flash (na skutek wojny
Apple’a, za czasów Steve’a Jobsa, z Adobe), pozwala przeglądać też materiały wideo.

 

Zapamiętaj

Model 3C dla wersji mobilnej W W W
1. Koszty (cost) – w trosce o komfort i kieszeń użytkownika pamiętaj o optymalnej

wadze stron i całego serwisu mobilnego.
2. Treść (content) – nawigacja, rozmiar obrazków, waga stron i skryptów oraz treść

powinny uwzględniać specyfikę mobile, czyli łatwość i szybkość dotarcia do
przekazu, konkretne informacje pozbawione słownych ozdobników i wywodów.

3. Kontekst (context) – kontekst użycia zaprojektowanego serwisu mobilnego to
kluczowy problem: trzeba odpowiedzieć sobie na pytania, kiedy i w jakich
okolicznościach użytkownicy będą z niego korzystać (pociąg, autobus, metro,
chwila oczekiwania na wizytę u lekarza?), jak długo będą z nim obcować, a także
jakie realne potrzeby skłonią ich do wejścia na mobilną odsłonę naszego serwisu.

 
Istotnym elementem projektowania dla mobile jest użyteczność, czyli to, na ile intuicyjnie
użytkownicy korzystają z serwisu. Jakob Nielsen, guru użyteczności, porównał użyteczność
mobilnych witryn do tych tradycyjnych z 1998 r. A to oznacza, że do wyeliminowania jest wiele
problemów.

 
W sferze mobilnej napotyka się więcej problemów i niezakończonych zadań w testach
użytecznościowych. Warto porównać średni wskaźnik sukcesu (np. wypełniony formularz)
w realizacji zadań w serwisie:

› mobile – średnio 59% (38% dla telefonów starszej generacji z klasyczną klawiaturą, 55%
dla smartfonów i 75% dla modeli z ekranem dotykowym),

› tradycyjny serwis WWW – 80%.
 

Kolejny aspekt związany jest z czasem pobierania serwisu , który determinu je ochotę
korzystania z mobilnych stron. Efekt – mniej klików menu i linków oraz większa skłonność
do „poddawania się” podczas surfowania po m-witrynie w przypadku napotkanych problemów



w stosunku do tradycyjnego serwisu.

 
Wreszcie pojawia się problem nawigacji – przewijanie dół–góra nie jest jeszcze naturalne
dla użytkowników, dlatego często się gubią, nie wiedząc, gdzie są i co mogą zrobić na
aktualnej stronie. Dużo mniejsze pole widzenia przyczynia się do pomijania istotnych
informacji. Zbyt du ża liczba stron i du żych zdjęć powoduje niechęć i problemy po stronie
użytkownika.

 
Do tego dochodzi niska znajomość UI (interfejsu użytkownika) na poziomie telefonu
(średnio wymiana telefonu na inny model następuje w ciągu maksymalnie trzech lat, co ma
związek z umową zawieraną z operatorem), przeglądarki oraz serwisu. Powoduje to, że
użytkownicy nie potrafią obsłużyć wielu funkcji w obszarze mobilnym.

 
Prawdziwym wyzwaniem jest projektowanie serwisów transakcyjnych – zwłaszcza m-
commerce, gdzie proces składania zamówienia wymaga dużej precyzji i koncentracji.

 
Optymalnym podejściem do tworzenia m-witryn jest wykorzystanie idei RW D (responsive web
design). Taki model pozwala przygotować jeden projekt graficzny dostosowany do wielu typów
urządzeń – PC, laptopa, tabletu i smartfona – uwzględniając przy tym różne warianty
rozdzielczości ekranu. Rozwiązanie to ma sens, gdy projekt graficzny jest na tyle uniwersalny,
że możliwa jest jego mniej lub bardziej doskonała adaptacja z wersji na duży tradycyjny ekran
na mały wyświetlacz smartfona. W 80% przypadkach jest to możliwe. Nie warto zawracać
sobie nim głowy w przypadku typowych witryn promocyjno-reklamowych, gdzie liczą się
atrakcyjna grafika i niestandardowość.

 
Zalety projektowania RWD to:

› niższe koszty utrzymania dzięki zarządzaniu, aktualizacji i opiece nad jedną wersją
serwisu (WWW = mobile),

› oszczędność czasu (wprowadzanie zmian wiąże się z modyfikacją jednego kodu
źródłowego, a wprowadzenie treści skutkuje aktualizacją obu wersji witryny),

› poprawa SEO dzięki dużemu naciskowi na jakość, zwłaszcza na prostotę kodu
źródłowego witryny (sprzyja to lepszej indeksacji witryny),

› większa wydajność (od czasu wprowadzenia CSS3 Media Queries strony szybciej się
ładują),

› komunikacja jednej domeny (bez dodatków typu „lajt”, „m”, „mobi”, typowych dla projektów
mobilnych),

› kompleksowe śledzenie ruchu w serwisie z urządzeń mobilnych i standardowych
komputerów,



› analogiczna architektura informacji na każdym urządzeniu – użytkownik raz odwiedzający
serwis opanuje bez przeszkód obsługę serwisu bez względu na rodzaj urządzenia
końcowego, z którego się łączy.

 
Do wad RWD należą ponoszone na wstępie dodatkowe koszty związane z dostosowaniem
projektu graficznego do różnych wersji i modeli urządzeń. Ponadto po stronie użytkownika
można mówić o zbędnym transferze, gdyż pobiera on także treści istotne z punktu widzenia
przeciętnego użytkownika sieci, a nie tego mobilnego, którego najczęściej interesują dane
kontaktowe i małe porcje kluczowych informacji. Przy obecnym modelu rozliczeń za mobilny
dostęp do sieci koszty te ponoszą bezpośrednio użytkownicy.

 

Idea RWD
Źródło: http://blog.bridgelinedigital.com/wp-content/uploads/2012/07/responsive-web-

design-chart1.jpg

Mobilne aplikacje

Coraz częstszym dylematem, przed jakim stoją e‑marketerzy, jest wybór: mobilny serwis czy
mobilna aplikacja? Najprostszą odpowiedzią jest... udostępnić oba warianty. Dlatego należy
dobrze przemyśleć różnice, zalety i wady tych rozwiązań.

 
Mobilny serwis dostępny jest za pośrednictwem przeglądarki. Wymaga zawsze połączenia
z internetem i ma ograniczoną funkcjonalność, co zapewnia komfort korzystania niezależnie
od platformy czy modelu telefonu. Ładuje się dość szybko, a koszty jego opracowania są
niższe niż w przypadku aplikacji. Niewątpliwą zaletą jest fakt, iż tylko wykonawca ma
ostateczny wpływ na kształt m-witryny.

 
Uruchomienie aplikacji mobilnej  możliwe jest po jej zainstalowaniu (wybór sklepu zależy od
modelu telefonu). Później dostęp jest już stały (offline), choć czasem wymagane jest pobranie
informacji online (warto zauważyć, że stały dostęp do aplikacji ma znaczenie przy budowaniu
świadomości marki). Użytkownik często może korzystać z zaawansowanych funkcji typu
geolokalizacja czy kamera. Koszty opracowania aplikacji są wyższe niż w przypadku m-
serwisu, a ostateczny kształt wymaga akceptacji sklepów, z których aplikacja jest pobierana

http://blog.bridgelinedigital.com/wp-content/uploads/2012/07/responsive-web-design-chart1.jpg


(App Store – system iOS dedykowany iPhone’om czy iPadom, Google Play – system Android
dla telefonów Samsung, LG, HTC).

 

Zapamiętaj

Różnice między mobilnym serwisem a mobilną aplikacją
Mobilny serwis Mobilna aplikacja

› jeden projekt na wszystkie
przeglądarki

› brak prowizji/opłat na rzecz
operatorów/platform typu App Store
czy Google Play (d. Android Market)

› relatywnie niski koszt stworzenia
› niski poziom wymagań sprzętowych
› bezpieczeństwo danych (nie są

wymagane dodatkowe instalacje)
› transparentność i łatwość aktualizacji
› łatwość odnalezienia przez mobilne

wyszukiwarki

› wiele projektów na poszczególne
systemy

› duże możliwości monetyzacji
(zarabiania z tytułu sprzedaży
aplikacji)

› łatwość instalacji, po zainstalowaniu
stały dostęp przez telefon, nie zawsze
potrzebny dostęp do internetu

› szybka, dostępna „na wyciągnięcie
palca”

› opcja „Push” (powiadomień
o nowościach) sygnalizuje powrót do
aplikacji

› polecanie i rekomendacje stanowią
kluczowy element promocji aplikacji

 
Najpopularniejsze aplikacje to niezmiennie gry, prognoza pogody, społeczności, wiadomości
i rozrywka. Spośród setek tysięcy możliwości najczęściej wybierane są te, które już
zainstalowali inni lub które polecają znajomi czy rodzina.

 
Znamienne jest także lansowane podejście, iż mobile marketing zmierza w kierunku aplikacji,
a nie typowych reklam. Coraz częściej osoby odpowiedzialne za promocję marki wśród
użytkowników telefonów komórkowych rezygnują z wyświetlania bannerów na rzecz
dedykowanych aplikacji. Ma to związek z tym, iż kończy się epoka, kiedy klient jest tylko biernym
widzem, któremu serwuje się setki bannerów. Niezwykle ważna stała się aktywna komunikacja
oraz dostarczenie odbiorcy wymiernych korzyści z obcowania z marką.

 



Spośród wielu klasyfikacji mobilnych aplikacji warto wspomnieć o następujących:

› aplikacje reklamowo-promocyjne, np. Gucci/Boss – nowe kolekcje, wideo, katalogi,

› obsługa klienta, np. myStarbucks – lokalizacje kawiarni, prezentacja produktów (składniki,
kalorie itp.), element interaktywny „stwórz napój”, integracja z mediami
społecznościowymi (m.in. Facebook, Twitter),

› mobilne narzędzia zakupowe, np. RedLaser – odczytuje kody kreskowe produktów celem
odnalezienia najtańszego produktu wśród tysięcy sprzedawców online,

› aplikacje „kreatywne”, np. Whole Foods Market Recipes – wyszukiwarka produktów
według „organicznych/naturalnych” parametrów (bezglutenowe, niska zawartość
tłuszczu, dla wegetarian, dla wegan itp.),

› aplikacje produktowe, np. Gap StyleMixer – przeglądanie produktów z opcją
umieszczania ich na Facebookowej tablicy celem wykreowania reakcji ze strony
znajomych (lajki, komentarze, dzielenie się),

› aplikacje lojalnościowe, np. Starbucks Card Mobile – sprawdzanie salda na karcie
Starbucks Card, historia transakcji, doładowania karty (dla iPhone’ów i iPodów
możliwość płacenia Starbucks Card),

› aplikacje promocyjne i kuponowe, np. Cellfire – gromadzi kupony rabatowe ulubionych
marek/sklepów, prezentuje aktualne specjalne oferty zniżkowe, sprawdza dostępność
oferty na danym obszarze, umożliwiając zaoszczędzenie środków.

 



Gap Style Mixer
Źródło: http://www.getelastic.com/offline-sales-mobile-apps

Projektowanie aplikacj i mobilnej
Należy pamiętać, że aplikacja powinna:

› być użyteczna – łatwy dostęp do funkcjonalności, zwłaszcza gdy użytkownik jest w ruchu,

› być łatwa w obsłudze – uwzględniać grupę docelową i jej cele oraz kontekst użycia,

http://www.getelastic.com/offline-sales-mobile-apps


› budować zaangażowanie – oddziaływać emocjonalnie na użytkownika.
 

Ponadto należy zapewniać szybkość i łatwość pobierania/instalacji, uwzględniając co
najmniej najpopularniejsze systemy operacyjne, jak iOS (Apple), Android (Samsung, LG,
HTC, inne) czy rosnący w siłę Windows Phone (Nokia). Czynność nie może wymagać długiej
koncentracji. Dobrym rozwiązaniem jest także ograniczenie konieczności wprowadzania
znaków.

 



Zapamiętaj

Dekalog projektanta aplikacji mobilnej
1. Skojarz ikonkę z marką, a nazwę z celem aplikacji, określ profit w aplikacji, który

przyświeca korzystaniu z niej (np. oszczędź czas – zaplanuj podróż).

2. Zaangażuj – zadbaj o nieskomplikowany wybór funkcji w aplikacji, ale pamiętaj
o starcie z opcjami domyślnymi, by eliminować konieczność klikania.

3. Sprawdź, czy nie wrzucasz za dużo opcji, treści i funkcjonalności. Aplikacja musi
być łatwa w użyciu, przejrzysta, intuicyjna. Czasem lepiej zrobić dwie aplikacje
zamiast jednej.

4. Zadbaj o główne menu i elementy nawigacyjne (linki, skróty oraz przyciski,
zwłaszcza „wstecz” i „anuluj”, istotnie ułatwiają poruszanie się w ramach
aplikacji).

5. Zadbaj o przejrzystość, zapewnij „światło i powietrze”. Nie musisz zawładnąć
każdym pikselem wyświetlacza użytkownika!

6. Pamiętaj o ikonkach jako elementach nawigacji w ramach projektu aplikacji –
powinny intuicyjnie podpowiadać opcje i funkcje dostępne w ramach
oprogramowania.

7. Adaptuj wytyczne użyteczności ze standardów projektowania WWW, a więc
podpowiadaj formaty danych (np. DD-MM-RRRR), podawaj przykłady (np. ul.
Kolejowa 5), jasno oznaczaj wymagane pola w mobilnych formularzach.

8. Wykorzystuj kolory do grupowania kategorii treści, ale nie przesadzaj
z wykorzystaniem dźwięków czy muzyki (powinno być to podyktowane działaniem
aplikacji).

9. Zadbaj o komfort czytania i przejrzystość – stosuj popularną czcionkę i rozmiar
12+, nagłówki i wypunktowania, nie używaj kapitalików, ograniczaj formatowanie
stylami i rozmiarami oraz długie bloki tekstu.

10. Zadbaj o informację zwrotną – wyświetl odpowiedni komunikat, gdy aplikacja
oczekuje, ładuje lub przetwarza dane, potwierdzaj wykonanie operacji.

 
Pamiętaj o jednym z największych problemów. Zdecydowana większość pobieranych aplikacji
jest używana głównie w dniu pobrania. Według raportów Pinch Media, firmy analitycznej
monitorującej popularność aplikacji, jedynie 20% osób ściągających bezpłatną aplikację
korzysta z niej następnego dnia, a liczba ta maleje z każdym następnym dniem. Sytuacja nie



jest dużo lepsza, jeśli chodzi o aplikacje płatne – tych na drugi dzień użyje jeszcze 30% osób,
jednak w kolejnych dniach większość o nich zapomina. Ogółem zaledwie 1% osób
pobierających aplikacje staje się ich stałymi użytkownikami.

Reklama mobilna

Reklama mobilna to jedna z najmłodszych form promocji w arsenale komunikacji
e‑marketerów. Pomijam tutaj świadomie klasyczne działania mobilne jak SMS, MMS
i Bluetooth, koncentrując się na nowatorskim podejściu do działań promocyjnych w kanale
mobile. A tu najbardziej podatnym targetem są osoby młode i mężczyźni. Poza aplikacjami
mobilnymi, które są postrzegane jako najbardziej pożądana przez konsumentów forma reklamy
i promocji, do dyspozycji e‑marketerów pozostaje wiele innych narzędzi.

 
Czy warto prowadzić działania promocyjno-reklamowe w wersji mobile? Tak. Po pierwsze,
działa tu efekt pierwszeństwa i świeżości. O ile sieć jest zaprzątnięta różnymi komunikatami,
o tyle kanał mobilny wciąż wykorzystywany jest przez stosunkowo niewielki odsetek marek. To
duża szansa na to, by przebić się przez szum komunikacyjny i zagościć w świadomości
konsumentów. Po drugie, mobilność stwarza większe szanse na zaangażowanie
konsumentów. Po trzecie, to wart rozważenia instrument wspierający budowę marki
i lojalności konsumentów. W bliższej perspektywie powinien wpisać się w klimat działań typu
direct response, jak sprzedaż, pozyskiwanie leadów czy rejestracje.
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Mobile a cele marketingowo-sprzedażowe
Źródło: Artur Maciorowski, Mobilny Internet. Jak zacząć rewolucję?, „Magazyn Online

Marketing Polska”, luty–marzec 2012, s. 47

 
Reklamę mobilną można podzielić na sześć głównych kategorii.

 
1. Mobilna reklama odsłonowa
Graficzna prezentacja reklamy w wersji na smartfony napotyka szereg ograniczeń. Po
pierwsze, trzeba wyeliminować elementy typu Flash, które zdominowały klasyczny internet –
dla wersji animowanych wykorzystywany jest format wideo i HTML5 lub... animowany GIF
znany z pierwszych bannerów w sieci; możliwe są oczywiście formaty statyczne w postaci
plików graficznych JPEG i PNG. Po drugie, trzeba uwzględnić wagę, która stanowi zwykle od
10 kB przy tradycyjnych telefonach do maksymalnie 40 kB w przypadku tabletów. To także
wpływa na możliwości kreacji. Dominujące metody rozliczeń to CPM i flat fee.

 
Te formy reklamy spotyka się zarówno w mobilnych serwisach, jak i aplikacjach. W przypadku
aplikacji do dyspozycji reklamodawców pozostaje kilkusettysięczny zasięg w Polsce sieci
AdMob przejętej swego czasu przez Google. Część usług reklamy mobilnej dostępna jest
już w ramach AdWords.

 





Reklama sieci TK Maxx na telefon
Źródło: materiały reklamowe firmy TK Maxx na www.m.onet.pl

 

Reklama Renault Clio na telefon i tablet
Źródło: materiały reklamowe firmy Renault na www.m.onet.pl

 
2. Reklama wideo
Jedną z bardziej obiecujących form mobilnej promocji jest wideo. Obecnie występuje w trzech
formach:

http://www.m.onet.pl
http://www.m.onet.pl


› pre-roll – przed emisją właściwego wideo,

› mid-roll – przerywa emisję i prezentuje materiał wideo,

› post-roll – emisja reklamy po zakończeniu wybranego przez użytkownika przekazu.
 

Wideo częściej jest obecne jako alternatywa dla mobilnej odsłonówki. Warto jednak pamiętać
o ostrzeżeniu użytkownika o kosztach transferu, inaczej taka komunikacja może zaszkodzić,
gdy użytkownik otrzyma rachunek od operatora.

 

Reklama Volvo S60
Źródło: http://mobext.com/work/; http://www.youtube.com/watch?v=o5TB7o-dzhY

 
3. Mobilna wyszukiwarka
W Google AdWords można wybrać emisję reklamy tekstowej w ramach systemu Google dla
urządzeń przenośnych. Zasada działania przypomina tradycyjny model wyszukiwarki.
O miejscu prezentacji reklamy decydują deklarowany budżet, stawka za kliknięcie (CPC) oraz
wynik jakości. Więcej na ten temat w rozdziale 5.

http://mobext.com/work/
http://www.youtube.com/watch?v=o5TB7o-dzhY


Definiowanie reklamy na urządzenia mobilne – panel administracyjny Google AdWords na
koncie autora

 
4. Sponsoring
Alternatywą dla form graficznych i wideo jest sponsoring. Artykuł z linkiem, umiejętnie
wpleciony w content m-serwisu, zachęcać może do kliknięcia i przejścia na reklamowaną
mobilną stronę docelową. Istnieje także możliwość sponsorowania sekcji mobilnego portalu.

 



5. Geolokalizacja
Technologia umożliwia serwowanie przekazu reklamowego w zależności od lokalizacji
konsumenta. O geolokalizowanych SMS-ach wielu już słyszało. Ciekawą alternatywą, której
popularność systematycznie rośnie, są takie projekty jak Foursquare czy Miejsca Google.

 
Lajkowanie, znane z obszaru społeczności, zmieniło się teraz w „checkinowanie”
(meldowanie się). Polega to na uruchomieniu aplikacji i poinformowaniu znajomych, że jest
się w tej chwili w danej lokalizacji. Najczęściej użytkownicy takich serwisów meldują się na
lotniskach i dworcach, w modnych klubach i pubach oraz na terenie atrakcji turystyczno-
kulturalnych. E-marketerzy, sięgając po tego typu rozwiązania, wykorzystują meldowanie do
bonusowania lub/i rabatowania klientów. Jedna z pierwszych kampanii marki Levi’s polegała
na dodawaniu drugiej pary dżinsów dla pierwszych 100 klientów, którzy danego dnia
zameldowali się w jednym ze sklepów firmowych.

 
6. Pozostałe narzędzia
Pozostałe formy mobilnej reklamy czekają na odkrycie lub na większą popularność – zarówno
wśród użytkowników smartfonów i tabletów, jak i wśród e‑marketerów. Jednym z ciekawszych
narzędzi są wspomniane wcześniej kody QR. Wprowadzone w Japonii przez operatora NTT
DoCoMo w 2005 r. w ciągu 18 miesięcy zyskały ogromną popularność. Obecnie używane są
powszechnie przez azjatyckich abonentów sieci. Sposób działania jest prosty. Aparat
w telefonie skanuje kod 2.0, by następnie zaprezentować m-serwis lub inną odkodowaną
wiadomość na ekranie komórki. Nie trzeba klikać, do odkodowania wystarczy specjalna
aplikacja.

 



Kody QR na lotnisku w Denver kryją bezpłatne e‑booki
Źródło: http://smartlifeblog.com/the-5-best-and-5-worst-uses-of-qr-codes

 

http://smartlifeblog.com/the-5-best-and-5-worst-uses-of-qr-codes


Kampania Calvin Klein Jeans „Get it uncensored”
Źródło: http://mashable.com/2010/07/13/calvin-klein-qr-code-billboard

 

http://mashable.com/2010/07/13/calvin-klein-qr-code-billboard


Jedna z pierwszych reklam z wykorzystaniem kodów QR na rynku polskim. Po odkodowaniu
prezentowany jest film z dalszym ciągiem reklamy

Źródło: materiały reklamowe firmy PZU, zdjęcie autora

Weryfikowanie efektywności działań

Kluczowe miary efektywności dla urządzeń przenośnych to zasięg, zaangażowanie i dotarcie
do grupy docelowej.

 
W przypadku serwisów mobilnych trzeba znać liczbę odsłon generowanych przez
użytkowników za pośrednictwem telefonów komórkowych i tabletów. Google Analytics
prezentuje informacje o procentowym udziale odsłon mobilnych w stosunku do wszystkich
wygenerowanych przez użytkowników serwisu. Wskaźnik ten w obecnych warunkach oscyluje
w granicach od 4% do ponad 30% w przypadku rozwiniętych rynków krajów Europy
Zachodniej. W przypadku reklamy również istotna jest liczba odsłon kreacji. Takie dane
powinien udostępnić dostawca powierzchni reklamowej. Dla aplikacji mobilnych ważna jest
natomiast liczba pobrań, czyli informacja o tym, ilu użytkowników firma skłoniła do
zainstalowania programu na swoim urządzeniu przenośnym.

 



Zaangażowanie oznacza skłonienie użytkowników do interakcji, przez którą rozumie się różne
akcje – od klikania (przydatny jest wskaźnik CTR) po konkretne zamówienia lub leady.

 
Dla m-serwisu ważna jest liczba wygenerowanych odsłon aż po złożone zamówienia oraz
czas przebywania w serwisie. Dla aplikacji kluczowe są liczba uruchomień, częstotliwość
korzystania i konkretne akcje. W przypadku reklamy kontroluje się liczbę kliknięć i przekierowań
do serwisu lub na stronę docelową.

 
Targetowanie przekazu to jeden z zasadniczych elementów e‑marketingu, a mobile pozwala
jeszcze precyzyjniej kierować przekaz do grupy docelowej – można np. dodatkowo targetować
na konkretny model telefonu, rodzaj operatora, formę rozliczeń (karty pre-paid czy abonament,
klient indywidualny czy biznesowy).

 
Warto badać także rozprzestrzenianie się przekazu (viralowość), czyli skłonność
użytkowników do dzielenia się informacją, oraz transakcyjność, element, który napotyka
jeszcze wiele trudności po stronie użyteczności i technologii.

 

Podsumowanie

1. Mobile to obok mediów społecznościowych najbardziej dynamicznie rozwijający się
kanał komunikacji. Miliony smartfonów i setki tysięcy tabletów w Polsce już teraz
generują kilkuprocentowy ruch w całości odwiedzin serwisów WWW.

2. Najpopularniejsze formy komunikacji mobilnej to serwisy i aplikacje.

3. Największym problemem serwisów i aplikacji jest brak umiejętności obsługi i brak
wiedzy po stronie użytkowników oraz niska jakość projektów i słaba świadomość
potencjału mobile marketingu po stronie firm.

4. Dynamicznie rozwijającym się elementem kanału mobilnego jest reklama
odsłonowa. Jej zalety to efekt świeżości oraz niższy średni koszt od tradycyjnej
reklamy odsłonowej.

5. Mobile to także inne narzędzia: geolokalizacja, m-handel, kody QR czy mobilne
wyszukiwanie.



 



 

Literatura to sztuka pisania czegoś, co będzie czytane więcej niż jeden raz. Dziennikarstwo to
sztuka trafnego przekazania myśli w locie.

Cyril Connolly, pisarz, kry tyk literacki
 

Media społecznościowe (social media) zrewolucjonizowały sposób komunikacji między
markami a konsumentami, wprowadzając model dyskusji „wszyscy do wszystkich”. Kluczem do
sukcesu w tym obszarze jest atrakcyjny, ciekawy i oryginalny content.

Cele i kryteria wyboru platform
społecznościowych

Wokół mediów społecznościowych narosło wiele mitów. Warto zatem już na początku obalić
najpowszechniejsze:

› media społecznościowe to nie tylko Facebook – to zestaw kilkunastu kategorii, Facebook
i YouTube stanowią jedynie najjaśniejsze gwiazdy;

› fanpage na Facebooku nie może stanowić podstawy aktywności w zakresie pozyskiwania
klientów – profil firmy w dowolnym serwisie społecznościowym bardziej angażuje
i buduje lojalność wśród klientów niż pozyskuje nowych, choć zatem może przyciągać
nowych nabywców, nie jest to najlepszy i najefektywniejszy kanał zdobywania zleceń czy
sprzedaży produktów;

› duża liczba fanów lub subskrybentów kanałów nie jest gwarancją sukcesu w sferze
mediów społecznościowych, to raczej punkt wyjścia, nad którym trzeba pracować i który
trzeba przekuwać w zaangażowanych użytkowników – sukcesem firmy nie jest kolekcja
fanów (których przychylność można kupić na popularnych platformach aukcyjnych typu
Allegro czy eBay), lecz wysoka jakość zaangażowania widocznego w ramach
prowadzonej komunikacji;

› gromadzenie lajków nie może być postrzegane jako jedyne kryterium sukcesu
angażowania konsumentów, zwłaszcza że badania wskazują, iż większość
użytkowników nie pamięta, co parę chwil temu polubiła;

› założenie fanpage’a, prowadzenie bloga czy stworzenie kanału na YouTube nie
przesądza o sukcesie w mediach społecznościowych – zawsze potrzebne są efektywna
komunikacja, promocja i szum, by użytkownicy poświęcili swój czas w ramach
prowadzonych działań marketingowych.



 
Obecność w mediach społecznościowych może przynieść wiele korzyści. Potrzeba jednak
trochę wiedzy i praktyki, by prowadzić naprawdę efektywną komunikację. Niektórzy porównują
społeczności do lustrzanego odbicia firmy, jej produktów czy marek, zbierając cenne
informacje o postrzeganiu świadczonych usług czy sprzedawanych towarów. Ignorowanie
społeczności staje się coraz bardziej ryzykowne – w sekundę potrafią one wywindować firmę
na piedestał i równie szybko mogą zniszczyć jej wizerunek.

 
W skazówka

Nie dla wszystkich
Obecność w mediach społecznościowych trzeba dobrze przemyśleć. Najbardziej
rażącym przykładem są chyba profile zakładów pogrzebowych na Facebooku. Przykłady
pomników lub rozpamiętywanie rocznic śmierci znanych osobistości... Firmy te ewidentnie
nie mają pomysłu na komunikację online.

 
Jestem obecny w mediach społecznościowych, bo:

› liczę na zbudowanie lub zmianę wizerunku marki mojej firmy oraz jej produktów,

› chcę udostępnić kanał angażowania i próbować budować lojalność klientów,

› chcę ograniczyć koszty komunikacji, przenosząc ją na grunt internetu,

› liczę na zainteresowanie moimi produktami potencjalnych klientów,

› chcę, by firma była postrzegana jako nowoczesna i atrakcyjna, która ma coś ciekawego
do zakomunikowania.

 
Świadomie rezygnuję z mediów społecznościowych, ponieważ:

› boję się utraty kontroli nad marką firmy i/lub markami produktów, które mogą zostać
pogrążone przez negatywne opinie i komentarze użytkowników,

› nie do końca rozumiem, na jakiej zasadzie to działa, i nie widzę potencjalnych korzyści
albo pomysłu na efektywną komunikację,

› nie dostrzegam precyzyjnych mierników efektywności, które przekładałyby się na realne
korzyści finansowe firmy (sprzedaż, leady itp.),

› postrzegam media społecznościowe jako stratę pieniędzy i czasu, które mogę
wykorzystać w sposób bardziej efektywny i miarodajny.

 



Zapamiętaj

Media społecznościowe nie tworzą sfrustrowanych konsumentów, a jedynie
umożliwiają ekspresję tej frustracji w postaci negatywnych komentarzy czy
utrudniania komunikacji (trollingu).

 
Czy zatem warto być obecnym społecznościowo? Wielu e‑marketerów i praktyków akcentuje
następujące zalety mediów społecznościowych:

› doceniają potencjał insightu – przyglądając się konsumentom, dając im swobodę
wypowiedzi, można zdobyć cenną wiedzę na temat opinii danej grupy docelowej,
wyznawanych poglądów czy wartości, interesującej ją tematyki,

› sprzyjają budowaniu zaangażowania lub wręcz lojalności – część fanów deklaruje
przynależność do grona profilu danej firmy, akcentując potrzebę bycia w stałym
kontakcie z firmą czy wsparcia prowadzonych przez firmę akcji sprzedażowych,
charytatywnych, sportowych i innych,

› istnieje spora szansa na efekt polecania produktów firmy innym użytkownikom
(potencjalnym klientom) – rekomendacja w internecie ma niezwykle istotne znaczenie,
a wykorzystanie w tym celu użytkowników, ambasadorów czy trendsetterów może skłonić
innych co najmniej do zainteresowania się ofertą firmy,

› często istnieje potrzeba przynależności lub dokonania swego rodzaju aktu manifestu
poparcia dla lub na rzecz danej firmy – fani danej marki stają się jej ambasadorami,
czego widocznym przykładem jest choćby przynależność do grupy użytkowników na
profilach społecznościowych prowadzonych przez daną firmę.

 
Warto także poznać motywacje konsumentów, którzy dołączając do profilu firmy, zazwyczaj na
wyrost, nazywani są fanami. Otóż najczęściej użytkowników skłania do polubienia lub
śledzenia profilu sympatia wobec firmy lub fakt, że są już klientami i chcieliby być na bieżąco
informowani o konkursach, promocjach, specjalnych ofertach czy obniżkach, a także kuponach
rabatowych, które mogą spożytkować w sklepach tradycyjnych czy internetowych. Warto
zwrócić uwagę, iż specjalny, niepublikowany content to także argument, by obserwować firmę
w ramach mediów społecznościowych. Dlatego też wiele firm pozwala sobie na bardziej
śmiałą komunikację w tym obszarze. Świetnym przykładem będzie tutaj Tesco, które bohatera
w dość „ugrzecznionych” reklamach telewizyjnych kreuje na wyraziste, kontrowersyjne postaci
w sferze społeczności (np. Natanek Batmanek). Nie bez znaczenia jest przy tym efekt



rekomendacji profilu – w postaci zaproszenia od samej marki czy firmy albo przez znajomych
sugerujących polubienie strony, kanału czy bloga.

 
Przed rzuceniem się na głębokie wody mediów społecznościowych pozostaje odpowiedzieć
sobie na istotne pytanie: tworzyć własny serwis czy realizować działania w ramach gotowych
platform?

 
Własny serwis społecznościowy gwarantuje wysoką elastyczność – to firma ustala reguły gry,
regulaminy i zasady komunikacji, ma pełną kontrolę nad użytkownikami – od monitorowania
i śledzenia po zaawansowane metody komunikacji. Jednak problem może stanowić nakłonienie
internautów do korzystania z tej właśnie platformy wobec wielu konkurencyjnych silnych marek.
Ze względu na wysokie koszty jednorazowe i czas, jaki trzeba poświęcić na stworzenie
platformy, nawet dość niezależne blogi wykorzystują gotowe platformy, jak WordPress czy
Blox.pl.

 





Klub mojego Maluszka – własna platforma firmy HiPP
Źródło: https://klubmaluszka.hipp.pl

 
Gotowe platformy (Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest) teoretycznie umożliwiają
natychmiastowy start po utworzeniu profilu zaprojektowanego za pośrednictwem kreatora lub
intuicyjnego CMS oraz zapewniają dużą bazę użytkowników. Należy jednak pamiętać, że
użytkowników serwisów społecznościowych trzeba i tak zaprosić, a następnie ich utrzymać.
Poza tym takie rozwiązanie oznacza, że firma musi się podporządkować mniej lub bardziej
przejrzystym zasadom (każda platforma narzuca swój regulamin), a niestandardowe
działania, np. kanały premium na YouTube, aplikacje i reklama na Facebooku, są odpłatne.

 

https://klubmaluszka.hipp.pl




Promowanie własnej platformy przy użyciu platformy gotowej – HiPP na Facebooku
Źródło: https://pl-pl.facebook.com/HiPP.Polska

Specyfika komunikacji

Jednym z największych wyzwań, przed jakim stoi e‑marketer w przypadku mediów
społecznościowych, jest konsekwencja. Determinacja i ciągłość komunikacji to warunek
osiągnięcia może nie zawsze sukcesu, ale przynajmniej uznania w oczach odbiorców.
Dlatego zanim rozpoczniesz przygodę z social media, dobrze przemyśl swoją strategię
działania.

 
Oto siedem kroków, które pomogą ci uporządkować zasady komunikacji.

 
Krok 1. Strategia
Zidentyfikuj i wskaż cele strategiczne, jakie chcesz osiągnąć dzięki mediom
społecznościowym. Pamiętaj, że są budowane długookresowo i po miesiącu czy dwóch trudno
liczyć na to, że nagle fani twojego profilu zakochają się w twoich markach, a firmę będą
ubóstwiać. Trudno zapracować na taki status jak ma np. Apple.

 
Dobrymi przykładami celów strategicznych są te zorientowane na poprawę wizerunku firmy
lub/i budowanie świadomości marek, produktów.

 
Krok 2. Plan taktyczny
Zastanów się, w jaki sposób zamierzasz zrealizować cel strategiczny. Na osiągnięcie
sukcesu składają się poszczególne małe bitwy o zaufanie, uwagę, zainteresowanie
użytkowników. Dlatego musisz zacząć od taktyki na pozyskanie użytkowników, a potem
sukcesywnie większą wagę przykładać do jakości komunikowania. Tak, by osoby, które udało ci
się przekonać do obserwowania, stawały się coraz bardziej i częściej zaangażowanymi
użytkownikami wyrażającymi swoje opinie, komentarze, aż po najwyższy stopień
„wtajemniczenia” – dzielenie się treścią z twojego profilu ze znajomymi.

 
Z doświadczenia wiem, że o ile ustalenie strategicznych celów jest zadaniem stosunkowo
prostym, o tyle wdrożenie tej strategii w postaci szczegółowego planu taktycznego nastręcza
problemów. Dlatego też wiele dużych firm, które organizują przetargi na wybór profesjonalnej
agencji social media, oczekuje taktycznego planu działań w perspektywie miesiąca, trzech
miesięcy, a nawet sześciu miesięcy, z przykładami konkretnych postów, treści czy wideo.

 
Krok 3. Konsekwencja
Pamiętaj, że w mediach społecznościowych nie jest się „na chwilę”. Oznacza to, że
konsekwentnie musisz publikować nowe, atrakcyjne i angażujące treści. Pamiętaj też, że

https://pl-pl.facebook.com/HiPP.Polska


specyfika społeczności narzuca 24-godzinny tryb pracy. Nie musisz oczywiście nie spać po
nocach, ale miej świadomość, iż godziny popołudniowe, weekendy czy święta to pożądany
przez użytkowników czas na rozmowę, zabawę czy inne formy aktywności.

 
Wiele profili po pierwszym okresie „płodności” pod kątem treści nagle zamiera. W dużych
firmach regulatorem jest budżet (ograniczone środki na zlecenia dla agencji) oraz brak osób
odpowiedzialnych za social media. Profile zamierają... aż do kolejnej kampanii. Tu pojawia się
kluczowy problem. Ten profil żył, internauci zadali kilka trudnych pytań lub odwrócili się od
firmy, stwierdzając, że nie ma nic ciekawego do zaoferowania. Bardzo trudno będzie ich
zaangażować ponownie...

 
Krok 4. Zespół
Mając świadomość konsekwencji działań, należy zadbać także o zasoby. Nie tylko ludzkie – ja,
podwładny czy kolega z działu. Także „rzeczowe”, bo trzeba mieć amunicję, by sensownie
prezentować najbardziej wystrzałowe pomysły, zaskakiwać ciekawym materiałem i oryginalną
treścią podaną w nieszablonowy sposób.

 
W przypadku dużych firm praktyką jest podział na role i kompetencje osób, które prowadzą
profile, stając się odpowiedzialne za poszczególne serwisy czy kategorie informacji.
Dodatkowego wsparcia udziela agencja social media lub PR – to zwykle te podmioty
odpowiadają za kreatywność, konkretne posty czy unikalną treść.

 
W małych firmach komunikację prowadzi zazwyczaj jedna osoba, często nawet właściciel.
Wymaga to dużej konsekwencji, zważywszy na inne zajęcia, delegacje, urlopy itp.

 
Krok 5. Inspirowanie użytkowników
Skoro e‑marketerzy i użytkownicy oczekują zaangażowania i interakcji, trzeba zachęcać
internautów do aktywności – polubienia, zameldowania się, ocenienia, zostawienia
komentarza, napisania opinii, zarekomendowania (podzielenie się informacją, zaproszenie
znajomych). Te elementy można punktować, gdyż dla użytkownika „mniej kosztowne” jest
kliknięcie „Lubię to!” niż dodanie opinii.

 
Często na takich platformach jak Facebook czy NK obserwuje się „strategię rozdawnictwa”
(to autorskie określenie), które sprowadza się do angażowania poprzez konkurs i mamienie
nagrodą. Taka marchewka jest oczywiście atrakcyjna dla użytkownika, ale warto pamiętać, iż
konsument skuszony obietnicą prezentu lub nagrody nigdy nie będzie tak zaangażowany czy
lojalny jak osoba, która z własnej woli postanowiła dołączyć do profilu – ze względu na
atrakcyjną treść, ciekawe linki, elementy edukacyjne czy rozrywkowe...

 
Krok 6. Monitoring efektów
Nie można zapominać, iż wszystkie działania w ramach społeczności należy monitorować pod
kątem zasięgu (do jak dużej grupy dotarła firma z filmem na YouTube czy postem na
Facebooku) i zaangażowania (ile osób oceniło czy skomentowało lub przesłało dalej



obejrzany materiał).
 

Statystyki aktywności pozwalają poznawać trend, co w przypadku definiowania strategii
długoterminowej ma kluczowe znaczenie. Bez tendencji i szerszej analizy zaangażowania
trudno doskonalić komunikację.

 
Profesjonalnym e‑marketerom nie wystarcza przeglądanie standardowych statystyk
Facebooka. Wiele firm wybiera dodatkowe systemy monitorowania działań na platformach
social media, by weryfikować skuteczność podjętych działań. Takie rozwiązania oferują już
polskie firmy, choćby Sotrender czy CheeseCat z systemem Napoleon. Dzięki nim można
sprawnie zarządzać komunikacją w obszarze social media na kilku profilach czy serwisach
społecznościowych z jednego punktu dowodzenia.

 
Krok 7. Rozwój, monitoring konku rencji, testowanie
Ponieważ w marketingu nie ma czegoś takiego jak sprawdzony sposób, czeka cię nieustanne
podglądanie konkurentów czy benchmarków zagranicznych oraz testowanie. I chociaż trudno
co chwila zaskakiwać użytkowników platform, to istnieje zestaw dobrych praktyk, które
pozwalają na chociaż trochę skuteczniejszą komunikację.

 
Jeśli zastanawiasz się teraz, czy warto wspinać się mozolnie po szczebelkach tej
socialmediowej drabiny, pomyśl, jaki masz cel. Czy pragniesz zdobyć uznanie użytkowników
i klientów? Ich lojalność? Czy interesuje cię szacunek w branży i wśród e‑marketerów? Czy
chcesz odczuć satysfakcję? Być może stwierdzisz, że warto.

Kategorie mediów społecznościowych

Zanim wybierzesz kanał komunikacji i platformę, zapoznaj się z poniższym krótkim
omówieniem cech charakterystycznych poszczególnych kategorii mediów społecznościowych.
W nawiasie podano warte rozważenia platformy.

 
Klasyczny serwis społecznościowy (np. Facebook, NK, Google+, Pinterest):

› gwarantuje duże możliwości komunikacji (m.in. tekst, wideo, linki, aplikacje, gry),

› oferuje łatwy do założenia profil,

› zapewnia dostęp do podstawowych statystyk aktywności,

› zapewnia dużą bazę użytkowników (potencjał do zaangażowania w ramach profilu firmy),

› pozwala prowadzić działania w zakresie brandingu, lojalności, a także f-commerce
(sprzedaż przez media społecznościowe).

 
Serwis wideo (np. YouTube, Wrzuta):



› pozwala budować świadomość i angażować za pośrednictwem profesjonalnego
i amatorskiego wideo,

› stanowi alternatywę dla własnej e‑telewizji (można stworzyć zaawansowany kanał
z gronem subskrybentów),

› pozwala zarabiać na reklamach w ramach programu partnerskiego po przekroczeniu
określonego poziomu wyświetleń własnego contentu,

› pozwala na dzielenie się informacjami i zapewnia niezależność platformową i systemową
w przypadku prezentacji produktów.

 
Osobisty/ekspercki serwis społecznościowy (np. LinkedIn, GoldenLine):

› pozwala budować osobisty wizerunek (personal branding) poprzez wiedzę, eksperckość
i poradnictwo,

› ma duże możliwości rekrutacyjne,

› umożliwia tworzenie grup dyskusyjnych w ramach wątków i kategorii biznesowych,
zainteresowań itp.,

› opiera się na modzie na media społecznościowe – warto mieć profil ze względów
pragmatycznych (biznes, praca, wiedza).

 
Blog firmowy lub blog au torytetów/ekspertów w danej dziedzinie (np. blogi
e‑marketingowe: Mediafun.pl, Antyweb.pl, blog.kurasinski.com; blog korporacyjny:
blog.orange.pl):

› pozwala na budowanie wizerunku firmy lub osoby jako eksperta w danej dziedzinie,

› opiera się na dłuższych wypowiedziach (mniej angażowania i konkursów, więcej
praktycznych informacji, trendów i eksperckości),

› trudniejsze podejście do budowania audytorium,

› wymaga konsekwencji i cykliczności publikacji.
 

Mikroblog (np. Twitter, Blip, Flaker):

› pozwala na komunikację za pośrednictwem tekstu ograniczonego do 150 znaków na
wypowiedź, a także zdjęć i wideo (to raczej forma trafnej sentencji, zapowiedzi i puenty
niż angażującego tekstu prowokującego do komentowania),

› jest popularnym medium w środowisku dziennikarzy, polityków i wybranych branż.
 

Serwis geolokalizacyjny (np. Foursqare):



› łączy ideę mediów społecznościowych z lokalizacją użytkownika,

› wymaga od użytkownika posiadania smartfona lub tabletu (w ten sposób można określić
swoje położenie i „zameldować się” w danej lokalizacji),

› dopiero zdobywa popularność.
 

Foru m dyskusyjne (np. Forum.gazeta.pl):

› daje duże możliwości dyskusji, cennych uwag, komentarzy i postów, które
w przeciwieństwie do klasycznego serwisu społecznościowego (nowe posty
przykrywają stare) potrafią żyć tygodniami, miesiącami czy nawet latami,

› choć stanowi mocno wyeksploatowaną formę komunikacji, wciąż się sprawdza
w przypadku komunikacji między klientami, firmą, ekspertami itp.

 
Pozostałe serwisy o charakterze społecznościowym, które ze względu na różnorodną lub
niszową specyfikę trudno sklasyfikować jako odrębne kategorie, np.:

› Bankpomyslow.bzwbk.pl – serwis oparty na crowdsourcingu, jego celem jest
pozyskiwanie rad, idei i pomysłów od klientów instytucji, która analizuje i wdraża godne
uwagi propozycje,

› SlideShare – jeden z najpopularniejszych serwisów ekspercko-wiedzowych, który
publikuje tysiące prezentacji, raportów i opracowań umieszczanych tam przez
ekspertów i firmy celem budowania wizerunku profesjonalisty czy mentora,

› Cokupić, Citeam, Groupon, Gruper – serwisy na styku e‑commerce i społeczności (od
poradnictwa i inspiracji po limitowany czasem lub ilością produkt),

› Demotywatory, Kwejk – serwisy o charakterze rozrywkowym, zwykle komentujące
rzeczywistość w mniej lub bardziej wysublimowany sposób, docierają do milionów
użytkowników, stanowiąc papierek lakmusowy zainteresowania daną tematyką w kraju,

› Flickr – serwis pozwalający na umieszczanie, komentowanie i dzielenie się zdjęciami,
często wykorzystywany jako alternatywa galerii zdjęć w firmowym serwisie.

 
Warto mieć na uwadze, iż obecność w jednym z serwisów społecznościowych nie wyklucza
obecności w innych – wręcz przeciwnie, zachęca do poszerzania audytorium. Zestawem
obowiązkowym do rozważenia jest para Facebook i YouTube, które są w ścisłej piątce
najpopularniejszych serwisów w Polsce obok wyszukiwarki Google i portali.

Komunikacja w wybranych mediach 



społecznościowych

Aby skutecznie komunikować się za pośrednictwem serwisów społecznościowych, wideo,
blogów lub forów, trzeba poznać swojego odbiorcę. Tu znów postać persony jest punktem
wyjścia do określenia ram i tematyki dialogu. Warto pamiętać, że nie dyskutuje się wyłącznie
na linii firma–konsument, użytkownicy mogą też rozmawiać między sobą.

 
Jak w każdej grupie offline’owej czy online’owej obowiązują pewne zasady zdiagnozowane
przez socjologów i psychologów. Okazuje się, że użytkownicy odgrywają pewne role:

› liderzy i „grupa trzymająca władzę” narzucają pewien styl komunikowania, czasem
i zestaw reguł, a przy tym aktywnie biorą udział w dyskusji,

› eksperci swoją wiedzą i praktyką są w stanie ocenić sytuację, rozwiązać problem lub...
wytknąć firmie błędy czy niespójności,

› przybysze okazjonalni, początkujący amatorzy informacji w ramach danej społeczności
tworzą największą grupę, do której zalicza się także biernych obserwatorów,

› wykluczeni to użytkownicy, którzy złamali niepisane reguły gry i z powodu swoich błędów
w sposobie czy jakości komunikowania są ignorowani przez grupę,

› jawni sponsorzy fundują nagrody w konkursie lub sponsorują eventy w ramach grupy lub
szukają potencjalnych klientów, zorientowani na biznes użytkownicy piętnowani są
otwarcie za „zaśmiecanie” akwizytorskimi wpisami,

› trolle to osoby, które w kontrowersyjny i napastliwy sposób komunikują mało wartościowe
opinie czy przekonania, celem ich działań jest wywołanie dyskusji, dlatego
rekomendowane jest ignorowanie trolli, którzy wobec braku zainteresowania przenoszą
się w inne miejsce w sieci.

 



Zapamiętaj

Zasada trójkąta społecznościowego
Zasada ta mówi, że na jedną osobę, która zadała sobie „trud” dodania postu czy wpisu, 10
kolejnych w jakiś sposób aktywniej reaguje poprzez dodanie komentarza lub jego ocenę
(np. lajki, ocena przydatności, wyrażenie oceny na skali 1–5). A pozostali? 89 pozostałych
osób to bierni czytelnicy, którzy z mniejszą lub większą uwagą zapoznali się
z prezentowanym kontentem.

 
Jak zatem komunikować się w mediach społecznościowych, by budować pozytywne relacje?

 
Z całą pewnością warto wsłuchać się w dyskusje użytkowników, analizując, które tematy są
z ich punktu widzenia ważne, ciekawe, intrygujące lub choćby stanowią pewną rozrywkę.
Mając ogólny obraz użytkownika, należy rozważyć, jakie ciekawe treści rozumiane jako krótkie
teksty, grafiki, wideo czy linki można zaoferować odbiorcy. Z całą pewnością warto zadbać
o liderów opinii, którzy potrafią narzucić interesujący – z punktu widzenia firmy – temat
dyskusji. Z całą stanowczością trzeba walczyć o zaangażowanie użytkowników od tych
najmniej kosztownych (ocena, lajki) po te wymagające największej energii (rekomendacje
i dzielenie się z innymi). Ważne, żeby mieć na względzie różnice między angażowaniem
a przeszkadzaniem, które szybko zostanie odkryte i napiętnowane. Podobnie z narzucaniem
tematów, które wcale nie są w centrum zainteresowania społeczności.

 
Oprócz tego każda kategoria medium ma swoją specyfikę. Oto zestaw praktycznych rad dla
tych najpopularniejszych z nich:

 
1. Blog korporacyjny

› Publikuj posty regularnie i często (idealnie – codziennie, minimum raz w tygodniu). Nie
ma nic gorszego niż nieaktualizowany blog.

› Istotą bloga jest konwersacja. Rozmawiaj, komentuj, linkuj, a poprawisz swoją reputację.

› To, co opublikujesz, pozostanie w sieci na długo. Rozwaga jest jednym
z najważniejszych atutów dobrego blogera. W wypadku pomyłki przeproś i pisz dalej.

› Lepiej być późno i mieć rację niż wcześnie i racji nie mieć. Wielu blogerów ma potrzebę
bycia pierwszymi. Niech sprawy prywatne pozostaną prywatne, ściganie się na plotki
może przynieść więcej szkód niż pożytku. Zresztą jest już dość tego typu serwisów na



rynku...

› Polityka i religia nie nadają się do bloga korporacyjnego. Budzą zbyt duże emocje.

› Nadzór nad komentarzami niesie dużo dodatkowej pracy. W przypadku niektórych branż
umożliwienie korzystania z nich absolutnie każdemu może być kłopotliwe.

 
2. Mikroblog

› Informuj o istotnych wydarzeniach w firmie – oferty specjalne, konkursy, promocje,
wyprzedaże itp.

› Relacjonuj wydarzenia firmowe – m.in. prezentacje nowych produktów i dni otwartych.

› Traktuj serwis jako alternatywne biuro obsługi klienta – rozwiązuj problemy, odpowiadaj
na sugestie i pytania użytkowników.

› Rekomenduj i dziel się informacją.
 

Ponadto warto obserwować i monitorować konsumentów i branżę oraz liderów social media,
czerpiąc istotne tematy do adaptacji w ramach profili.

 
3. Serwis społecznościowy
Nadaj swojemu profilowi konkretny styl:

› wirtualne biuro obsługi klienta – prezentuj szczegóły dotyczące oferty i promocji, zadbaj
o możliwość czatu z konsultantem,

› poradnik – prezentuj i udostępniaj użyteczne materiały filmowe, fotografie, infografiki,
linki,

› profil rozrywkowy, gdzie króluje dowcip, zabawa, relaks, gra.
 



Zapamiętaj

9 zasad komunikacji na Facebooku
1. Ustal zasady i tematykę komunikacji – nie wierz w spontaniczność, 

chaos w komunikacji może przynieść więcej złego niż dobrego.

2. Uatrakcyjniaj posty i wpisy dodatkowymi formami wyrazu w postaci zdjęć, filmów czy
linków z ciekawą i atrakcyjną treścią.

3. Wykorzystuj angażujące użytkowników elementy o charakterze rozrywkowym (quizy,
ankiety, konkursy), niedopowiedzenia.

4. Staraj się pisać konkretnie: im krócej, tym lepiej.
5. Inspiruj do wypowiedzi poprzez stosowanie pytań, pozostawienie linii na wypowiedź

czy wykropkowanie sugerujące dokończenie wypowiedzi przez użytkownika.

6. Bądź szczery i przyznawaj się do błędów, jeżeli miały miejsce. Prędzej czy później
prawda wyjdzie na jaw, a „życzliwi” o tym przypomną.

7. Systematycznie monitoruj profil i bądź gotowy na odpowiedzi nawet na
najtrudniejsze pytania.

8. Trzymaj rękę na pulsie – umiejętnie wykorzystuj w swoich wypowiedziach bieżące
tematy, trendy, modne akcenty.

9. Mierz skuteczność swoich działań, by na bieżąco weryfikować, co przynosi efekty.

 
Skuteczna komunikacja w mediach społecznościowych powinna prowadzić do zaangażowania
użytkowników. Ustal jasne cele i nakłaniaj fanów do:

› komentowania i wyrażania innych form opinii („Lubię to!”, „Udostępnij”),

› kontaktu i rekomendowania informacji oraz firmy i jej produktów wśród znajomych,

› tworzenia własnych treści związanych z marką czy inspirowanymi tematami
publikowanymi na profilu,

› wyrażania swoich emocji – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych (to wywołuje efekt kuli
śnieżnej, która angażuje większą liczbę osób, skłaniając je do komentowania),

› promowania treści i poszczególnych atrybutów związanych z marką.
 

Pamiętaj przy tym, iż serwisy społecznościowe zachęcają do większej odwagi, otwartości



w komunikacji. Zdjęcia czy filmy jako formy obrazu prezentujące śmiałe czy kontrowersyjne
przekazy z pewnością co najmniej przykują uwagę użytkowników. Nie obawiaj się zbyt częstej
komunikacji – zwłaszcza gdy masz coś ciekawego do pokazania. Zwykle posty są publikowane
raz lub dwa razy dziennie w przypadku dużych firm i co najmniej raz w tygodniu w przypadku
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Weryfikowanie efektywności działań

Mediom społecznościowym zarzuca się brak standardów pomiaru efektywności. Jako że jest
to relatywnie młody twór na mapie narzędzi internetowych, wciąż szuka się najlepszych
mierników. Póki co do najpopularniejszych wskaźników sukcesu należą:

› zasięg, czyli liczba odwiedzających, obserwujących lub/i dołączających do społeczności
– od biernego obserwatora po pierwszy stopień aktywności,

› analiza źródeł ruchu w przypadku własnych projektów oraz liczba przekierowań
z platformy społecznościowej do firmowych serwisów WWW lub sklepów online. To
szczególnie pożądane zjawisko w ramach nowoczesnego SEO,

› wielkość sieci, czyli aktywność użytkowników, ich lojalność i chęć interakcji,

› jakość uzyskiwanych komentarzy na temat marki czy jej produktów – nawet krytyczne
opinie mogą być cenne z punktu widzenia firmy.

 
Ważne są też informacje o tym, jak zachowują się użytkownicy serwisu WWW, którzy trafiają
na niego za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak dużo czasu spędzają
w serwisie? Czy zostawiają wartościowe komentarze, linki, zakładają profile, subskrybują
newsletter, dokonują zakupów?

 
Wielu e‑marketerów monitoruje także sposób komunikacji, określając, które treści są
postrzegane i oceniane jako najlepsze (liczba opinii, lajków, ocen), które jako najgorsze,
a które zostały zignorowane czy skrytykowane przez członków społeczności. Z tym aspektem
wiąże się także stopień zaangażowania fanów – którzy z nich są najbardziej wierni
i poświęcają firmie swój czas? Warto zidentyfikować kluczowe osoby w projektach.

 
Kolejny element to rytm życia społeczności – w jakich godzinach, porach dnia i tygodnia
użytkownicy przejawiają największe zaangażowanie? Być może trzeba coś zmodyfikować,
dostosować się do potrzeb oraz oczekiwań naszych użytkowników?

 
Od pewnego czasu jako najcenniejszy miernik efektywności w mediach społecznościowych
lansowany jest wskaźnik stopnia zaangażowania konsumentów (engagement rate, ER), który
oblicza się według następującego wzoru:



 

ER = 

liczba lajków + liczba komentarzy + liczba
udostępnień

 x 100%
liczba fanów

 
Najlepsze marki świata osiągają ER w granicach 0,15–0,46%.

 
Warto nadmienić, że mierniki efektywności zależą od przyjętej roli i założonych celów
strategicznych. Z punktu widzenia e‑marketera istotne są liczba fanów i użytkowników, a także
stopień zaangażowania. Osoba odpowiedzialna za daną markę czy produkt będzie skupiać się
na wskaźnikach świadomości i znajomości czy deklarowanej chęci zakupu produktu – większy
nacisk położy na aktywne generowanie leadów czy działania w postaci kuponów rabatowych lub
promocji sprzedaży. Właściciel biznesu za kluczową wielkość uzna konwersję – przychód
z członka społeczności, czytelnika bloga czy fana...

 

Podsumowanie

1. Media społecznościowe to najdynamiczniej rozwijający się kanał komunikacji na linii
firma–klient. Najpopularniejsze międzynarodowe projekty social media to
Facebook, YouTube, Pinterest, Twitter i LinkedIn, a w Polsce NK oraz GoldenLine.

2. Firmy udzielają się w mediach społecznościowych, licząc na zaangażowanie
(rzadziej budowanie lojalności) wśród klientów, lepsze poznanie swoich
odbiorców (insight konsumencki), rekomendacje produktów.

3. Alternatywą dla mainstreamowych reprezentantów social media jest zbudowanie
autorskiej platformy społecznościowej. Problemem jest wówczas nakłonienie
użytkowników, by się zarejestrowali i regularnie odwiedzali projekt. Dlatego
znakomita większość firm podporządkowuje się regulaminom i ograniczeniom
narzucanym przez największe platformy.

4. Rozpoczynając aktywność w mediach społecznościowych, należy ustalić kluczowe
cele oraz taktyczny plan ich realizacji. Trzeba przy tym uwzględnić zarówno
posiadany zespół moderatorów, jak i niezbędne zasoby (teksty, grafiki, wideo itp.),
które konsekwentnie i niemal codziennie będą aktywne na wybranych serwisach.

5. Spośród modeli serwisów społecznościowych należy wybierać te, które optymalnie
wpisują się w charakter działalności oraz gdzie firma faktycznie jest w stanie
zapewnić odpowiednią jakość komunikacji. Dlatego trzeba zdecydować na



początku, czy lepszy będzie blog firmowy (redagowany przez eksperta firmy), czy
mikroblog (na którym z odbiorcami będą się komunikować wybrani pracownicy).

6. Należy mierzyć skuteczność podjętych działań. Lepiej mieć mniejszą liczbę
zaangażowanych fanów na Facebooku, którzy udzielają się w dyskusji, komentują
i dzielą się informacjami, niż tysiące fanów oczekujących kolejnego konkursu
z nagrodami.



 



 

Kiedy chcę pobudzić mózg do pracy, włączam komputer.
Kiedy chcę odpocząć, włączam telewizor.
Steve Jobs, współzałożyciel i szef Apple

 
Internet to nieskończenie wiele pomysłów w kontekście działań promocyjnych i sprzedażowych.
Sieć nie stoi w miejscu, lecz dynamicznie ewoluuje, odkrywając coraz to nowsze pomysły
i dostarczając wielu inspiracji.

Performance marketing i marketing afiliacyjny

Performance marketing to wszelkiego rodzaju działania marketingowe zorientowane na
konkretny efekt i rozliczane za zdefiniowany wcześniej przez firmę sukces – np. sprzedaż,
wypełniony formularz kontaktowy, rejestracja, dokonanie innej istotnej akcji w serwisie.
Podejście to zyskuje na popularności. Marketing afiliacyjny to model promocji online
wykorzystujący sieć partnerów mediowych (afiliantów), w którym rozlicza się właśnie ustalony
efekt.

Modele rozliczeń

Według badań IAB blisko 70% kampanii reklamowych w sieci rozliczanych jest w modelu
efektywnościowym, a nie odsłonowym. W Polsce ten wskaźnik kształtuje się na poziomie ok.
10%.

 
Modele CPC i CPL zostały krótko scharakteryzowane w rozdziale 2, poświęconym strategii
i taktyce. Gwoli przypomnienia: wariant CPC ogranicza koszty kampanii reklamowej do akcji
powodującej kliknięcie w daną kreację i przekierowanie do serwisu. Taki model stosują
porównywarki cenowe. W przypadku CPL płaci się za każdy wypełniony formularz, który został
faktycznie wypełniony przez osobę potencjalnie zainteresowaną szczegółami oferty firmy. Taki
model rozliczeń najczęściej stosują przedsiębiorstwa usługowe (np. ubezpieczyciele,
doradcy finansowi, banki).

 
CPO (cost per order) i CPC (cost per sale) to odpowiednio koszt każdego zamówienia i koszt
zrealizowanej sprzedaży. Te modele rozliczeniowe często stosują sklepy online. Stanowią one
najwyższy stopień kooperacji między partnerami biznesowymi – właścicielem serwisu WWW,
na którym firma się reklamuje, i firmą, która jest zainteresowana rozliczeniem za sukces
(wówczas koszt reklamy = koszt handlowy z tytułu pozyskania klienta). Oczywiście, nie od razu



można nawiązać taki model współpracy. Obie strony muszą najpierw ustalić granicę
opłacalności i stosunek marży do kosztów prowadzonych działań.

 
Ponadto należy mieć świadomość, że często modele są ze sobą łączone, zwłaszcza z flat fee.
Ten wariant stosują głównie większe serwisy i znane portale, pragnące pokryć przynajmniej
część kosztów z tytułu udostępnionej powierzchni, która nie została sprzedana w klasycznym,
najbardziej opłacalnym i najmniej ryzykownym modelu dla wydawcy, czyli CPM.

Lead

Wraz ze spadającą efektywnością narzędzi promocji online, przede wszystkim w obszarze
reklamy odsłonowej, wielu e‑marketerów poszukuje skuteczniejszych form pozyskania
potencjalnych klientów. Tym samym rośnie na znaczeniu idea performance marketingu,
polegającej na tym, że zleceniodawca rozlicza się z partnerem (portalem, afiliantem, innym
wydawcą) za konkretny efekt. Najczęściej jako jednostkę rozliczeniową przyjmuje się lead,
czyli dobrowolne przekazanie danych kontaktowych jako wyraz zainteresowania produktem
firmy.

 
Główne kategorie leadów to:

› zwalidowane (preweryfikacja online lub telefoniczna) oraz niezwalidowane (surowe dane,
do których z założenia nie dało się dotrzeć),

› standardowe (potencjalne zapytanie może zostać przekazane także do innych firm) lub
exclusive (firma ma wyłączność na dany lead),

› ciepłe (krótki formularz z małą liczbą pól do wypełnienia, relatywnie szybka odpowiedź
działu handlowego lub osób z infolinii) i zimne (długie formularze lub pełne
wnioskowanie o produkt, kontakt następuje ze strony wykwalifikowanego specjalisty
w danej dziedzinie).

 
W procesie gromadzenia leadów kluczowych jest sześć elementów:

1. Aktywne pozyskiwanie leadów (lead generation) poprzez zaplanowane działania
w zakresie promocji online i działań reklamowo-sprzedażowych offline.

2. Przechwytywanie leadów (lead capture) poprzez odpowiednie eksponowanie formularzy
kontaktów, które mają zachęcać do podania danych teleadresowych.

3. Pielęgnowanie leadów (lead nurturing) rozumiane jako proces dojrzewania osoby do
zakupu poprzez odpowiednie kreowanie popytu na produkt (informacja, promocja,
edukacja itp.).

4. Konwersja na sprzedaż (sales conversion) rozumiana jako kluczowy miernik
efektywności i wskazówka do optymalizacji działań polegających na zamianie leadu
w nabywcę.



5. Powtórne zakupy (repeat sales), czyli budowanie relacji i kreowanie potrzeb mające na
celu powtarzalność zakupów.

6. Polecanie i rekomendacje sprzedaży (referral sales), czyli działania zorientowane na
wykorzystanie kontaktów jako ambasadorów marki czy sprzedaży w zamian za
odpowiednie wynagrodzenie i bonusy.

 
Rodzaj aktywności:

1. Branding, PR, reklama (prasa,
telewizja itp.)

2. Działania proleadowe: SEO, WWW,
e‑mailing, eventy, seminaria, targi,
webinaria

3. Działania sprzedażowe: połączenia
przychodzące i wychodzące

4. Działania domykające: pielęgnowanie
leadów, newsletter, telekonferencje,
bezpośrednie spotkania

Model generowania leadów – lejek sprzedażowy
Źródło: Artur Maciorowski, Jak skutecznie generować leady sprzedażowe?, „Magazyn

Online Marketing Polska”, sierpień–wrzesień 2012, s. 60

 
W ramach realizacji działań w obszarze generowania leadów ważny jest stały monitoring
skuteczności poszczególnych elementów. Poza standardowymi miernikami efektywności
kampanii online warto zwrócić uwagę na typowe dla performance marketingu wskaźniki:

› ile leadów firma pozyskała do lejka sprzedażowego?

› które źródła pozyskania leadów/sprzedaży okazały się najskuteczniejsze?

› jaki jest całkowity koszt pozyskania leadu dla danego źródła?

› ile zapytań ofertowych zostało wygenerowanych?

› ile zapytań zostało skonwertowanych na leady?

› ile leadów udało się zamienić na klientów?



Programy partnerskie

W przypadku marketingu afiliacyjnego celem są działania typu direct response, a nie
zasięgowa aktywność zorientowana na budowanie marki. Dzięki małym pod względem
zasięgu serwisom firma dociera do homogenicznych grup klientów. Takie podejście może
zagwarantować wysoką konwersję w przypadku dotarcia do adekwatnego targetu.

 
Rozważając ten model aktywności, warto zwrócić uwagę na rozwój sieci afiliacyjnych (na
rynku obecnych jest kilkanaście podmiotów z Polski i zagranicy, np. Afilo, Zanox,
TradeDoubler, Novem) i szereg programów partnerskich, które wdrażają portale, vortale
i serwisy (jeden z największych należy do Bankier.pl).

 



Zapamiętaj

Marketing afiliacyjny w trzech krokach
Cel

› zbudowanie sieci partnerów lub współpraca z wyspecjalizowaną siecią
w prowizyjnym modelu rozliczeń

› zwiększenie wolumenu sprzedaży za pośrednictwem kanału internetowego

› zmiana modelu rozliczeń z tytułu działań promocyjnych w sieci w kierunku
wskaźników efektywnościowych (CPC, CPL, CPS)

Realizacja

› rekrutacja, selekcja i nawiązanie współpracy z wartościowymi serwisami o dużym
potencjale sprzedażowym (np. branżowe serwisy, społeczności, fora i blogi, witryny
tematyczne) lub wybór optymalnego partnera (sieci afiliacyjnej)

› ustalenie polityki sprzedażowej, w tym wynagrodzenia dla partnerów

› dostarczanie kreacji reklamowych na potrzeby partnerów

› przygotowanie co najmniej jednej strony docelowej, na której będą wypełniane
formularze

Korzyści

› realizacja celów sprzedażowych w oparciu o działania promocyjne zorientowane na
efekt

› jasne zasady rozliczeń, a co za tym idzie – realizacja celów w założonym budżecie

› wpływ na wybór partnerów – właścicieli serwisów internetowych (ochrona marki przed
potencjalną utratą reputacji)

Marketing wirusowy i szeptany

Marketing w internecie systematycznie tworzy nowe formy komunikacji i promocji. Wśród
relatywnie nowych narzędzi warto wspomnieć o przynajmniej dwóch, których znaczenie



zdecydowanie rośnie. Ich potencjał kreatywny może dostarczyć konsumentom wielu ciekawych
wrażeń, a e‑marketerom – satysfakcjonujących efektów.

Marketing wirusowy

Idea marketingu wirusowego (viral) polega na wykreowaniu na tyle ciekawego elementu
contentu (tekst, infografika, zdjęcia, wideo), który na zasadzie efektu kuli śnieżnej zacznie
powiększać swoją objętość mierzoną zasięgiem. W praktyce oznacza to polecanie
i przesyłanie przez użytkowników sieci za pośrednictwem e‑maila czy mediów
społecznościowych ciekawej czy intrygującej na swój sposób informacji (dzielenie się
materiałem udostępnionym przez firmę odbywa się na zasadzie dobrowolności, nie ma
przymusu czy warunku, by podzielić się taką informacją). To dzięki marketingowi wirusowi do
kanonu komunikacji przeszły takie sformułowania, jak „a świstak siedzi...” (Milka), „takie
rzeczy tylko w Erze” (PTC, obecnie T-Mobile), „«prawie» robi wielką różnicę” (Żywiec) czy
„ile zaoszczędziła moja szanowna małżonka?” (ING Bank Śląski).

 
Kluczową korzyścią tej formy dystrybucji treści jest to, że nie trzeba kupować odsłon czy
korzystać z płatnych form promocji, by w dość krótkim czasie dotrzeć do dużej grupy
użytkowników.

 
Nie istnieje gotowy, sprawdzony przepis na skuteczny marketing wirusowy. Znane są jednak
potencjalnie warte rozważenia formy wyrazu – dowolna treść, film czy inny materiał wideo,
grafika czy infografika, gry, animacje i inne elementy typu Flash. Ponadto nie ma zasady, że
profesjonalnie przygotowany materiał jest lepszy od amatorskiego. Czasem jest wręcz
przeciwnie.

 

Henio, bohater cieszących się w Polsce niezwykłą popularnością viralowych spotów
Tesco, jako Natanek Batmanek

Źródło: https://pl-pl.facebook.com/Eksperci.Tesco

 



Interaktywny spot A hunter shoots a bear z 2010 r., reklamujący korektory marki Tipp-Ex,
okazał się viralowym hitem. Internauta mógł zdecydować, co myśliwy zrobi

z niedźwiadkiem, poprzez wpisanie w wykorektorowane miejsce wybranego czasownika.
W 2012 r. bohaterowie powrócili – tym razem można „napisać na nowo” świętowane przez

niedźwiadka urodziny. 
Źródło: http://www.youtube.com/watch?v=eQtai7HMbuQ

 



Amatorskie virale z serii „problem z rozsuwanym dachem na Stadionie Narodowym
w Warszawie w 2012 r.”

Źródło: www.demotywatory.pl, www.kwejk.pl

 
„Zarażeni” obrazem czy innym środkiem wyrazu chętnie polecają opracowany przez firmę
materiał, który rozprzestrzenia się samoistnie w sieci. Często towarzyszy temu inicjatywa
użytkowników w postaci kolejnych mutacji, parodii i modyfikacji oryginalnej koncepcji. To należy
postrzegać w kategoriach sukcesu przedsięwzięcia!  Dobry viral pozwala osiągnąć duży
zasięg i dotarcie do grupy docelowej przy minimalizacji kosztów opracowania całej akcji.

Marketing szeptany

Marketing szeptany (word of mouth marketing, WoMM) to działania zmierzające do polecania
i kształtowania lub zmiany na korzystniejszą opinii o danej firmie, marce, jej produktach.
Najważniejsze cele marketingu szeptanego to:

http://www.demotywatory.pl
http://www.kwejk.pl


› skłanianie ludzi do rozmawiania o wskazanych produktach poprzez sugerowanie
i „podrzucanie” wątków dotyczących pożądanej przez firmę tematyki,

› szukanie sposobności i tworzenie okazji do prowadzenia rozmów, które zmierzają do
tematyki istotnej i ważnej z punktu widzenia interesów firmy,

› subtelne kierowanie dyskusji w kierunku pożądanych przez markę zagadnień,

› wykorzystanie potencjału komunikowania poprzez umiejętne wplatanie w posty, wypowiedzi
czy wpisy treści związanych z produktami.

 
Realizacja działań w zakresie marketingu szeptanego tylko pozornie jest prosta.
Nieumiejętne prowadzenie akcji może przynieść skutek odwrotny do zakładanego. Wykrycie
„szeptacza” miewa brzemienne skutki zarówno dla osoby, jak i wizerunku firmy czy jej marek.

 
Proces wdrażania marketingu szeptanego należy podzielić na cztery etapy:

 
1. Analiza

› założenia akcji

› dotychczasowy obraz firmy w sieci (e‑PR, e‑branding)

› cele i sposób monitorowania ich osiągnięcia
 

2. Planowanie

› opracowanie propozycji scenariuszy akcji

› propozycja miejsc akcji

› opracowanie działań i narzędzi wspierających osiągnięcie celów
 

3. Realizacja

› taktyczne działania w oparciu o wyselekcjonowane fora, blogi i inne serwisy
społecznościowe (model jeden-do-wielu)

› komunikacja bezpośrednia (model jeden-do-jeden)
bieżący monitoring i analiza działań

 
4. W eryfikacja efektywności

› podsumowanie akcji

› raport z działań

› analiza skuteczności



 
Profesjonalnie przeprowadzone działania w zakresie marketingu szeptanego z pewnością
mogą pomóc zmienić wizerunek firmy, jak ma to miejsce w przypadku PZU – firmy dużej,
tradycyjnej, biznesowo skostniałej, która chce zmienić swój wizerunek wobec aktywnej,
a czasem wręcz agresywnej komunikacji online mniejszych i bardziej elastycznych firm typu
Link4 czy Allianz Direct.

 
To także sposób na zmianę postrzegania procesów, produktów lub całej firmy, jeżeli faktycznie
zmodyfikowano wewnętrzne procedury czy sposób obsługi klienta. Dzięki takiemu podejściu
można neutralizować negatywne opinie i wysyłać sygnały o pozytywnych zmianach.

 
Wreszcie to szansa na zmianę procesu decyzyjnego konsumenta i zwrócenie uwagi na
korzyści oraz przewagę konkurencyjną oferty czy samej firmy. W efekcie konsument kupi
produkt A z oferty twojej firmy jako alternatywę produktu B konkurencji.

 
Trudno oficjalnie wskazać firmy, które prowadzą takie działania. Zdemaskowanie tych działań
mogłoby spowodować utratę reputacji. W każdym razie zarówno duże, jak i małe
przedsiębiorstwa prowadzą tego typu działania bez rozgłosu i dzielenia się wiedzą. Wolą
pozostać w ukryciu, bo wiele jest do wygrania...

Public relations

Public relations to sztuka budowania pożądanego wizerunku firmy i efektywnej komunikacji
z otoczeniem. Czym zatem jest e‑PR? To internetowa wersja PR, która wraz z rozwojem sieci
zdobywa coraz większą rzeszę zwolenników i praktyków.

 
Działania w ramach e‑PR można podzielić na cztery główne kategorie:

› komunikacja zewnętrzna polegająca na dwustronnym dialogu firma–grupa docelowa
(klienci, partnerzy itp.) z wykorzystaniem interaktywnych instrumentów,

› komunikacja wewnętrzna skierowana do wewnątrz firmy, która znajduje odbicie w postaci
intranetów, wewnętrznych biuletynów elektronicznych (to domena dużych
przedsiębiorstw i korporacji oraz firm z rozproszoną geograficznie strukturą, np. dużą
liczbą oddziałów na terenie kraju lub poza nim),

› relacje z mediami (media relations), czyli budowanie i utrzymywanie relacji
z dziennikarzami, którzy reprezentują interesujące firmę media, w tym internet,

› zarządzanie kryzysowe, które zakłada monitoring sytuacji w sieci oraz opracowanie
scenariuszy do uruchomienia w przypadku zagrożenia wizerunku firmy lub jej marek.

 



Innym rozwiązaniem jest podział na aktywny i bierny e‑PR. Bardziej zachowawczą formą PR
online jest posiadanie dedykowanych serwisów WWW czy sekcji „Biuro prasowe”, które
prezentują firmę, jej dokonania, zarządzających oraz sukcesy. Aktywny e‑PR zakłada bardziej
angażujące podejście, które uwzględnia bezpośrednią komunikację online (e‑mail, media
społecznościowe, blogi korporacyjne itp.) z grupami zainteresowania, w tym dziennikarzami,
inwestorami czy partnerami biznesowymi. Często działania e‑PR dotykają czy wręcz
przejmują rolę moderatorów w ramach social media. A e‑PR-owcy interesują się także
postrzeganiem firmy za pośrednictwem wyszukiwarek czy opinii publikowanych w sieci.
W bardziej praktycznej formie aktywny e‑PR:

› polega na dostarczeniu wartościowych treści, zestawień, raportów, które mogą posłużyć
różnym odbiorcom – zarówno klientom, jak i mediom (firma buduje swój wizerunek jako
autorytet branżowy, uwypuklając swoje kompetencje w danej dziedzinie),

› opracowuje i redaguje cykliczne newslettery i e‑biuletyny, które zaopatrzone w odpowiedni
pierwiastek wiedzy eksperckiej stanowią ciekawy materiał dla różnych grup docelowych,

› organizuje i koordynuje internetowe konferencje prasowe oraz czaty z interesującymi
postaciami związanymi z przedsiębiorstwem (zarządzającymi, pracownikami,
ekspertami, którzy firmują marki),

› komentuje i wydaje opinie, a czasem wręcz lobbuje za ważnymi rozwiązaniami z poziomu
interesów branży.

 
Jak każde narzędzie internetowe, tak i działania w obszarze e‑PR można mierzyć na każdym
z etapów:

 
1. Opracowanie koncepcji (w tym przygotowanie komunikatu prasowego i dobór mediów)

› jakość komunikatu/informacji prasowej

› zasadność i jakość danych kontaktowych (baza)
 

2. Realizacja koncepcji

› liczba przesłanych informacji prasowych

› liczba, forma i jakość publikacji online w oparciu o dostarczone treści

› liczba wyświetleń i zasięg serwisu, w którym publikowane są komunikat lub inna
dostarczona przez firmę treść (opinia, cytat, wywiad itp.)

› wygenerowany ruch na firmowych stronach dzięki działaniom e‑PR (statystyki i źródła
wejścia – strony odsyłające)

› liczba pobrań dodatkowych materiałów (pliki graficzne, pliki PDF itp.)

› obecność w innych obszarach sieci – wyszukiwarka (wpływ na SEO), social media (opinie



w blogosferze, serwisach społecznościowych, forach itp.)
 

3. Rezu ltaty

› zmiana postaw i opinii internautów wobec firmy i jej produktów

› wzrost zainteresowania firmą (od liczby wejść po potencjalne zamówienia)

Inne narzędzia komunikacji online

Między komunikacją, promocją a sprzedażą istnieje cienka granica i te strefy często się
nawzajem przenikają. Oto kilka godnych uwagi narzędzi, które mogą wesprzeć działania
reklamowo-handlowe firmy.

Aukcje

Tajemnicą poliszynela jest, że połowę wartości rynku całego e‑commerce detalicznego tworzy
Allegro.pl. Ta najpopularniejsza platforma aukcyjna (bądź rynek, jak sam właściciel woli to
określać) jest często synonimem handlu online w Polsce. Warto też wiedzieć, iż blisko połowa
transakcji jest zawierana w modelu sklepowym, czyli produkty nabywane są za pośrednictwem
opcji „kup teraz”. To ma swoje skutki, także prawne. O ile w przypadku klasycznej aukcji nie
mamy prawa zwrotu wylicytowanego za określoną kwotę produktu, o tyle wariant
natychmiastowego zawarcia transakcji poprzez „kup teraz” to umożliwia.

 
Poza klasyczną sprzedażą obecność na Allegro.pl wspomaga budowę świadomości marki
i oferty poprzez odpowiednio prezentowaną nazwę sprzedawcy (nick). Firma jest też na
bieżąco informowana o liczbie wyświetleń oferty, co może skalkulować z kosztem prezentacji
produktu na portalach i w serwisach rozliczanych w modelu odsłonowym (zawsze się
opłaca!). Tutaj można również zadbać o dobrą reputację – dzięki gwiazdkom, komentarzom
i liczbie zrealizowanych transakcji klienci nabierają do firmy zaufania, co przekłada się na
sprzedaż.

 
Do ograniczeń wynikających z regulaminu Allegro.pl należy podchodzić kreatywnie. O ile
ogólna zasada mówi, że nie można przekierowywać allegrowicza do własnego sklepu czy
firmowego serwisu, o tyle istnieje możliwość pozostawienia nazw sugerujących adres
właściciela (nick, adres e‑mail, zdjęcia produktów z nazwą sklepu czy adresem, prezentujące
także kluczową korzyść: darmową wysyłkę, rabat itp.).

 



Kreatywne sposoby wyróżniania aukcji z budowaniem świadomości marki sprzedawcy
Źródło: www.allegro.pl

Porównywarki cenowe

Ceneo.pl, Nokaut.pl czy Skąpiec.pl na stałe wpisały się w obraz polskiego handlu. Badania
firmy Gemius „E-commerce w Polsce” za lata 2011 i 2012 pokazują, iż typowy mężczyzna
kieruje swoje kroki zakupowe bądź to na platformy aukcyjne, bądź też do porównywarek cen. Te
wymienione na początku są najpopularniejsze, a ich spontaniczna znajomość wśród
internautów jest najwyższa. Dzięki nim można szybko zweryfikować ceny danego produktu
w poszczególnych sklepach. To także forma budowania świadomości istnienia sklepu i szansa
na generowanie ruchu. Najczęściej wiąże się to z opłatą stałą oraz za sukces.

 
Co można wygrać w porównywarkach? Po pierwsze, wzrasta świadomość istnienia sklepu,
jego oferty i polityki cenowej. Dzięki temu „w głowie” konsumentów online pozostaje wiedza
o egzystencji danej firmy i jej ofercie internetowej.

 
Po drugie, to spora szansa na generowanie ruchu w serwisie. W przeciwieństwie do aukcji,
porównywarki odsyłają zainteresowaną osobę bezpośrednio do sklepu, pobierając z tego tytułu
odpowiednie, zwykle kilkudziesięciogroszowe wynagrodzenie. To szansa na ruch w serwisie
czy sklepie oraz na budowanie wizerunku.

 
Warto zauważyć, że na tym rynku także zachodzą zmiany. Porównywarki zaczynają się
specjalizować, np. Comperia.pl monitoruje usługi finansowe dla osób indywidualnych i firm,
a Rankomat.pl – ubezpieczenia samochodowe.

 
Ciekawym kierunkiem ewolucji porównywarek jest kanał mobilny. Takie aplikacje mają

http://www.allegro.pl


największe porównywarki – pozwala to na zeskanowanie kodu kreskowego na danym produkcie
i odnalezienie najlepszych cen w najbliższej okolicy.

Mobilny skaner kodów jako ewolucja w kierunku mobile porównywarek cenowych
Źródło: http://www.nokaut.pl/nokaut-skaner

Katalogi i ogłoszenia

Katalogi i ogłoszenia znajdują się na trzecim miejscu w rankingu popularności i alokowanych
środków przez polskich e‑marketerów. Może są nieco niedoceniane przez agencje i domy
mediowe, jednak z racji swojej siły, mierzonej liczbą odwiedzających użytkowników oraz
generowanych odsłon, pozostają ciekawą bronią w rękach świadomego e‑marketera.

 
Wpisy do katalogów można podzielić na bezpłatne i płatne, których koszt jednorazowy

http://www.nokaut.pl/nokaut-skaner


kształtuje się na poziomie kilku, a nawet kilkudziesięciu złotych. Katalogi z pewnością są
podstawowym narzędziem SEO, ale także pozwalają znaleźć się na liście firm w danej branży
czy tematyce. Zamieszczone poniżej zestawienie serwisu Ranking.pl przedstawia
najpopularniejsze katalogi odwiedzane przez polskich internautów.

 

Top 10 odwiedzanych katalogów w Polsce. Na czwartej pozycji znajduje się Dmoz.org –
największy katalog na świecie

Źródło: http://ranking.pl/pl/rankings/web-directories.html

 
Uzupełnieniem aukcji i obecności w porównywarkach są inne formy ogłoszeniowe. Można je
podzielić pod kątem opłat i specjalizacji (ogólnotematyczne i wyspecjalizowane w danej
branży). Ogłoszenia z całą pewnością przy ograniczonym budżecie pozwalają sensownie
wydatkować pieniądze i nawet jeżeli nie przekładają się na bezpośredni efekt sprzedażowy, to
oddziałują wizerunkowo.

 
Badanie Megapanel PBI/Gemius prezentuje 20 najpopularniejszych katalogów, wyszukiwarek
i serwisów ogłoszeniowych w polskiej sieci w listopadzie 2012 r.

 

http://ranking.pl/pl/rankings/web-directories.html




Top 20 polskiego rynku pod względem wyszukiwarek, katalogów i serwisów
ogłoszeniowych w listopadzie 2012 r. 

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, styczeń 2013, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/
najpopularniejsze-serwisy-tematyczne-w-listopadzie-2012-roku/page:3

Miejsca Google

Coraz większą wagę konsumenci przywiązują do lokalizacji. W sukurs idzie im wyszukiwarka
Google, która w wynikach coraz częściej miksuje informacje tekstowe z grafiką (Google
Images), wideo (YouTube) oraz mapami. Dzięki usłudze Miejsca Google firma może
bezpłatnie i samodzielnie umieścić swoje punkty handlowe, dystrybutorów i siedzibę na mapie
Google, podając szczegółowe dane teleadresowe, godziny otwarcia, a także zdjęcia, opisy
oraz pożądane kategorie klasyfikacji, według których wpis będzie pozycjonowany.

 

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/najpopularniejsze-serwisy-tematyczne-w-listopadzie-2012-roku/page:3


Źródło: wyszukiwarka Google, fraza wyszukiwania: „fryzjer rzeszów”

 





Fragment panelu administracyjnego – rejestracja firmy w Miejsca Google na koncie
autora

 
Po wypełnieniu kwestionariusza i przesłaniu go do Miejsc Google dane należy zweryfikować
telefonicznie, SMS-em lub pocztą (autor testował i otrzymał kartkę z weryfikacją PIN-
u z Holandii). Na koniec otrzymuje się potwierdzenie zgodności.

 
Niezwykle ciekawym elementem są statystyki wyszukiwania dla danego miejsca. Dzięki
panelowi można uzyskać informację o tym, ile razy dana lokalizacja została wyświetlona
użytkownikowi sieci oraz ile razy kliknął on po szczegóły. Cenna jest również informacja,
jakich słów kluczowych użył, by odnaleźć firmę na mapie Google.

 

Panel administracyjny Miejsca Google – statystyki wyświetleń i akcji w Miejsca Google na
koncie autora

DIY

Idea „zrób to sam” (do it yourself) staje się coraz bardziej popularna w świecie rzeczywistym
(Ikea oferuje meble do samodzielnego skręcenia, dzięki czemu może zaoferować niższe
ceny) i wirtualnym. Jednym z prekursorów działań opartych na samoobsługowym podejściu do
reklamy był Yahoo! z projektem My Display Ads. Przyświecała mu idea, że nie tylko duże firmy
stać na reklamę odsłonową. Oferta skierowana jest do klientów dysponujących budżetem



reklamowym nieprzekraczającym 2500 dolarów miesięcznie.

 
Proces jest banalnie prosty:

1. Stwórz reklamę za pomocą udostępnionego kreatora lub prześlij przygotowaną
propozycję.

2. Wybierz grupę docelową, uwzględniając możliwość targetowania (miejsce
zamieszkania, kategorie informacji rozumiane jako treści interesujące target),
zdefiniuj parametry demograficzne i ustal dzienny budżet. Dopuszczalne metody
rozliczeń to CPC i CPM.

3. Śledź efekty – statystyki i raporty wyświetleń, kliknięć, konwersje są widoczne z poziomu
udostępnionego panelu.

 
Zdaniem szefów portalu jest to otwarcie rynku na mały biznes, dla którego do tej pory barierą
było wejście z dużym budżetem do grona największych wydawców prasowych i internetowych.
Reklamy w modelach CPM lub CPC są kupowane w modelu aukcyjnym, nieco nawiązując do
powszechnie znanego modelu rozliczeniowego Google.

 
Na polskim rynku niemal odpowiednikiem narzędzia Yahoo jest platforma AdTaily.pl. Kampanię
można uruchomić nawet w ciągu kilkunastu minut. Wystarczy uzupełnić dane o firmie (adres
serwisu WWW, kontakt e‑mail, kategoria branżowa), określić budżet, przygotować kreację lub
przekazać do AdTaily i wybrać odpowiednie serwisy. Potem zostaje już tylko płatność i start...

 



Reklama w systemie AdTaily
Źródło: Wyborcza.biz

 

http://Wyborcza.biz


a



b



c

Samodzielne tworzenie reklamy odsłonowej za pośrednictwem platformy AdTaily
Źródło: www.adtaily.pl/klikniecia

 
Warto pamiętać, iż DIY to szersza idea. Tak jak bankowość pozwala na samodzielne
zarządzanie finansami przez e-banking, a operatorzy telekomunikacyjni pozwalają na
monitoring i zarządzanie usługami przez e‑BOK, tak i zwykła firma może uruchomić
nieskomplikowany mechanizm do samodzielnego zarządzania usługami czy zamówieniami.

 

Podsumowanie

1. Ciekawą alternatywą dla tradycyjnych form rozliczeniowych za reklamę jest model
efektywnościowy (performance marketing), w którym koszt kalkulowany jest za
konkretną akcję wykonaną przez potencjalnego klienta.

2. Ucieleśnieniem idei performance marketingu jest wysyp i popularność sieci
afiliacyjnych prowadzących kampanie zorientowane na efekt – przyciągnięcie
użytkownika (CPC), pozyskanie danych kontaktowych (CPL) czy sprzedaż
w sklepie online (CPS).

3. Dzięki oryginalnej koncepcji, która „zaraża” kolejnych internautów, można w mniej

http://www.adtaily.pl/klikniecia


lub bardziej kontrolowany sposób dotrzeć do tysięcy internautów, którzy obejrzą
film lub zapoznają się z materiałem graficznym czy tekstowym. Marketing
wirusowy to ciekawa alternatywa budowania świadomości marki i innych działań
wizerunkowych.

4. Dopełnieniem mniej standardowych narzędzi online jest marketing szeptany, który
polega na umiejętnym wplataniu w wątki internetowe odpowiednich treści. W ten
sposób firma stara się przekonać użytkownika do swoich argumentów,
poinformować o zmianach czy wykreować odpowiedni wizerunek.

5. Działania e‑PR zakładają opracowanie przez firmę treści, by zapewnić jej
publikację online bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Takie podejście ma
przyczynić się do budowania odpowiedniego wizerunku firmy – choćby eksperta
w swojej dziedzinie.

6. Inne formy komunikacji online godne uwagi to aukcje i porównywarki internetowe,
katalogi i serwisy ogłoszeniowe oraz rozwiązania DIY.



 



 

Naprawdę trudno jest projektować produkt w oparciu o badania konsumenckie. Wielokrotnie
ludzie nie wiedzą, czego chcą, dopóki im tego nie pokażemy...

Steve Jobs, współzałożyciel i szef Apple

Co warto badać i mierzyć w sieci

Jedną z idei wyznawanych w e‑marketingu jest zasada „rób to, co można zmierzyć”. Dzięki
takiemu podejściu nie będziesz poruszać się po omacku, mając nadzieję na skuteczność
komunikacji online, wybranego zestawu narzędzi promocyjnych czy kanałów sprzedaży.
Analityka i badania online rozwinęły się na tyle, że obecnie w ponad 90% przypadków można
zmierzyć niemal wszystkie elementy. 10% rezerwuję na potrzeby ewolucji obecnych i nowych
narzędzi, jak media społecznościowe oraz mobile, które nie doczekały się tak precyzyjnych
wskaźników i standardów pomiarów efektywności, jak choćby e‑mail marketing.

 
Internet, w przeciwieństwie do konkurencyjnych mediów, może pochwalić się naprawdę dużą
paletą badań:

› ilościowych, które pozwalają w ujęciu liczbowym opisywać historyczne i aktualne dane,
prognozując perspektywy i trendy na przyszłość (dzięki nim można określić statystyki
odwiedzin serwisu czy skuteczność kampanii reklamowych),

› jakościowych, które pozwalają zagłębić się w naturę poszczególnych narzędzi i form
komunikacji online i zweryfikować proces zakupowy oraz użyteczność serwisu WWW.

 



Zapamiętaj

Optymalny wariant podejścia do badań – identyfikacja najistotniejszych
kategorii

Typ
badania

site-centric u ser-centric quality-centric

Przedmiot
badania

projekt WWW (np.
serwis, intranet)

internauta jakość i sposób
projektowania online

Klu czowe
pytanie

ile kto jak

Źródło
danych

systemy
trackingowe
(monitorujące
ruch)
i adserwerowe
(emitujące reklamy)

ankiety, badania
deklaratywne i profile
behawioralne powstałe
na skutek obserwacji
użytkownika

badania eksperckie
(heurystyki), eyetrackingowe
oraz testy użytecznościowe
przeprowadzane
z użytkownikami

Cel
badania

statystyki serwisów
i skuteczność
reklam
prezentowanych za
ich pośrednictwem

poznanie profilu
użytkownika serwisu
(weryfikacja z grupą
docelową)

ocena jakościowa,
optymalizacja
i doskonalenie projektów
online

Przykłady › ile razy serwis
był oglądany

› ilu odsłon
dokonali
użytkownicy

› ile trwa średnia
wizyta
w serwisie

› kto jest
użytkownikiem

› jaki procent
użytkowników
pochodzi
z województwa,
w którym fir-

› ma ma siedzibę
› jakie są proporcje

kobiet i mężczyzn

› jak wygląda ścieżka
nawigacji
w serwisie/sklepie
online

› jak użytkownicy widzą
serwis

› na ile intuicyjne są
prezentowane funkcje



Rodzaje badań online

Podstawę stanowią badania zorientowane na serwis WWW i poznanie użytkownika, który je
odwiedza. Tutaj warto wskazać trzy kluczowe obszary badawcze.

 
Oglądalność witryny – ruch na niej – analizuje badanie trackingowe. Dzięki niemu można
określić zainteresowanie serwisem i szczegółowo prześwietlić kluczowe dane o ilości
i sposobie przeglądania serwisu, a także poznać szereg istotnych informacji dotyczących
jego popularności. Do najpopularniejszych systemów trackingowych należą Google Analytics
(z oprogramowania korzysta się bezpłatnie, chyba że przekroczony zostanie próg 10 mln
odsłon dla założonego konta), gemiusTraffic, stat24, Webtrends i Webalizer. Uznaniem
cieszy się też dużo bardziej zaawansowany Omniture.

 
Doskonałym uzupełnieniem badania trackingowego jest płatne badanie typu  au dience.
Koncentruje się na użytkowniku i pozwala spojrzeć na serwis czy inny projekt WWW przez
pryzmat profilu społeczno-demograficznego internauty. Ostatnio modne stało się tworzenie
profili behawioralnych, które można zaliczyć do tego typu badań. Dzięki poznanemu profilowi
można precyzyjniej stosować komunikację, weryfikować czy docierać do właściwej grupy
docelowej, a w skrajnym przypadku nawet zmienić lub rozszerzyć tę grupę. Badania tego typu
oferuje Gemius (gemiusProfile i gemiusAudience). Opracowanie profilu behawioralnego
witryny warto zlecić którejś z sieci reklamy behawioralnej.

 
Połączeniem badań trackingowych i audience jest największe badanie internetowe
realizowane w Polsce – Megapanel PBI/Gemiu s. Przypomina badania telemetryczne
i Radio Track (a więc odpowiednio: badanie widowni telewizyjnej i słuchalności stacji
radiowych). Badanie odpowiada na dwa kluczowe pytania:

› Jaki jest profil użytkowników serwisu WWW oferującego reklamę i jak on się ma do
założonej grupy docelowej?

› Jak efektywnie zaplanować media online (które serwisy gromadzą największe audytorium,
użytkownicy których serwisów generują najwięcej odsłon itp.)?

 
Dla e‑marketera badanie jest płatne.



Metodologia badania Megapanel z drzewkiem gemiusExplorer prezentującym wyniki
badań

Źródło: http://www.audience.gemius.pl/pages/display/metodabadania

 
Kolejną grupę tworzą płatne badania zorientowane na pomiar efektywności kampanii online.
Pozwalają one:

› określić efekt działań promocyjnych (np. gemiusDirectEffect) i na bieżąco je
monitorować, co pozwala optymalizować działania kampanii pod kątem emisji i zasięgu,
typów kreacji reklamowych i kliknięć,

› określić sku teczność działań wizeru nkowych prowadzonej kampanii (np.
gemiusBrandingEffect) poprzez ustalenie stopnia skojarzeń z kreacją
i zapamiętywania komunikatów związanych z marką,

› poznać profil demograficzno-społeczny użytkowników sieci, którzy mieli kontakt
z działaniami promocyjnymi w sieci (np. gemiusProfileEffect).

 
Ciekawym uzupełnieniem z punktu widzenia badacza i analityka jest badanie AdReport, które
monitoruje, gromadzi i prezentuje w ramach udostępnianego systemu online reklamy
odsłonowe, wciąż dominujące w polskiej sieci. Za jego pośrednictwem można poznać
działania bliższej i dalszej konkurencji, liderów rynkowych oraz śledzić trendy w reklamie
odsłonowej – wybierane formaty, aktywność konkretnych branż i sektorów, a nawet natężenie
aktywności wybranych klientów w relacji bieżący–miniony miesiąc. Bezpłatny wycinek badania,
aktualizowany raz w miesiącu, zamieszczany jest pod adresem http://adreport.pl/trendy.

 
Badania ad hoc bazują na ankietach. Najczęściej wykorzystywane są w celu poznania opinii
danej populacji. Dzięki sieci takie badanie można przeprowadzić, licząc czas w godzinach,

http://www.audience.gemius.pl/pages/display/metodabadania


a nie dniach i tygodniach – jak w przypadku tradycyjnego modelu (sprawia to, że ich koszt jest
niższy). Badania ad hoc on-site prowadzone są w ramach serwisu (po wejściu, wyjściu lub
w trakcie przeglądania, np. Opiniac.com). W ramach badań ad hoc off-site kwestionariusze są
emitowane na wybranych stronach, które mają szansę być zaprezentowane danej grupie
docelowej.

 
Badania uzupełniające, które w indywidualnych przypadkach mogą okazać się pomocne, to:

› badania geolokalizacyjne – mają na celu określenie fizycznej lokalizacji internauty,

› badania streamingowe – pozwalają poznać sposób konsumpcji materiałów
multimedialnych (najczęściej wideo) przez użytkowników online.

 
Badania jakościowe w internecie koncentrują się na udoskonalaniu procesu i zrozumieniu
sposobu myślenia internautów oraz ich poruszania się po projektach WWW.

 
Badania użyteczności, szczególnie cenione wśród e‑marketerów, to przede wszystkim testy
z udziałem użytkowników, heurystyki, eyetrackingi, badania architektury informacji i badania
dostępności. Należy zauważyć, iż wymagają one fizycznego zaangażowania badaczy
i moderatorów, a przede wszystkim użytkowników (często w laboratoriach lub salach
fokusowych), co sprawia, że są dużo kosztowniejsze od badań ilościowych. Ich rolą jest
przede wszystkim odpowiedź na pytanie, czy serwis jest dobry i jak można go jeszcze
udoskonalić.

 
Testy z udziałem użytkowników polegają na weryfikacji konstrukcji, nawigacji i układu
treści serwisu, realizowane przez fizyczne lub internetowe uczestnictwo użytkownika –
obecnego lub potencjalnego klienta firmy. Ich celem jest weryfikacja konstrukcji i intuicyjności
projektu WWW. Raport zawiera rekomendacje wdrożenia zmian. Badanie takie trwa
kilkadziesiąt minut, a poprzedza je staranna selekcja uczestników. Grupa składa się z co
najmniej ośmiu osób. W ten sposób, zgodnie z teorią Jakoba Nielsena, guru użyteczności,
można wychwycić ponad 95% błędów. Zwykle sesje są nagrywane – uwzględniają zarówno
reakcje badanego, jak i obraz ekranu, na którym dana osoba pracuje. Koszty organizacji
badania (rekrutacja, zatrudnienie moderatora, wynajęcie sali i sprzętu, stworzenie raportu)
sprawiają, że trzeba w nie zainwestować minimum kilka tysięcy złotych.

 
Heurystyki to badania ekspertów, którzy opierając się na swoim doświadczeniu i wiedzy
teoretycznej, są w stanie wyłapać szereg niedociągnięć i dużych błędów projektu. Sugestie
usprawnień lub/i przebudowy serwisu prezentowane są w postaci raportu rekomendacyjnego.
Takie badanie jest tańsze i nie tak czasochłonne jak testy z udziałem użytkowników. Niemniej
jednak należy wziąć poprawkę na subiektywizm eksperta (ekspertów) przy ocenie projektu.

 
Eyetracking to badanie z udziałem użytkowników mające na celu obiektywne poznanie oceny
serwisów internetowych. Efektem badania są mapa fiksacji (ścieżki kolejności, czyli trajektorii



i czasu obserwacji poszczególnych elementów składających się na projekt WWW) oraz mapy
cieplne, które informują o koncentracji uwagi na poszczególnym elemencie. Badanie zajmuje
15–30 min wraz z ankietą i wymaga dla swojej reprezentatywności sześciu–ośmiu
uczestników. Pozwala wychwycić mocne i słabe elementy projektu graficznego.



Badanie eyetrackingowe Fortis Bank Polska – mapa cieplna i mapa fiksacji
Źródło: www.slideshare.net/Stempniaked/stoi-na-stacji-lokomotywwwa-rzecz-o-serwisie-

korporacyjnym

 
Badanie architektu ry informacji na poziomie makiet pozwala ustalić optymalny układ
informacji na stronie głównej i pozostałych stronach serwisu, optymalnie zaprojektować layout
wszystkich stron oraz podkategorie składające się na kompletny serwis. To szansa na
weryfikację i ocenę poszczególnych propozycji, a tym samym wybór najlepszego rozwiązania.
Z badaniem tym wiąże się tzw. metoda sortowania kart, której celem jest udoskonalenie
etykietowania kategorii i podkategorii menu. Dzięki temu użytkownicy intuicyjnie będą
odgadywać, jakie treści kryją się pod daną nazwą.

 
Badanie dostępności (accessibility) koncentruje się na dostępności fizycznej serwisu
(badanie serwera, prędkości pobierania i ładowania się projektu) i na dostępności do projektu

http://www.slideshare.net/Stempniaked/stoi-na-stacji-lokomotywwwa-rzecz-o-serwisie-korporacyjnym


ze względu na ograniczenia techniczne po stronie odbiorcy (brak wtyczki Flash, urządzenia
mobilne itp.).

 
Osoby, które czują się na siłach przeprowadzić samodzielnie tego typu badania, mają do
dyspozycji szereg płatnych i bezpłatnych narzędzi dostępnych online. Jednym z ciekawszych
projektów jest serwis UsabilityTools.com (opracowany przez Polaków i wyróżniony na
międzynarodowych imprezach branżowych) skupiający szereg badań użytecznościowych. Po
kilkudziesięciodolarowej opłacie ma się dostęp do wielu aplikacji pozwalających na
przeprowadzenie opisanych wcześniej badań (ankiety, metoda sortowania kart, formularze
informacji zwrotnej, rejestracja sposobu poruszania się po serwisie – kliknięcia, ruchy myszką
i kliknięcia, mapy typu clicktracking, tworzenie person czy audyt dostępności, a także
realizacja testów A/B weryfikujących alternatywne propozycje).

 

Źródło: www.usabilitytools.com

 

http://www.usabilitytools.com


Klasyfikacja badań online

 
Uzupełnienie badań mogą stanowić:

 
1. W eb analytics – idea i kierunek analizy danych i statystyk, które pozwalają monitorować

i doskonalić procesy online (zakupowe, transakcyjne, poruszania się po projektach
WWW). Trudno wskazać kompletne rozwiązania systemów, ale dobrym przykładem
z punktu widzenia osób prowadzących handel przez platformy aukcyjne jest
Manubia.pl. To aplikacja online pozwalająca na szczegółowe analizy sprzedaży
i użytkowników dokonujących zakupów przez Allegro.pl czy eBay.

 



2. Analiza treści publikowanych w serwisie (audyt copywritingowy) oraz informacji,
postów i opinii publikowanych w całej sieci (np. gemiusInsight) – o ile wariant
copywritingowy ma na celu udoskonalenie formatowania i języka komunikacji odbiorcy
serwisu, o tyle drugi wariant skupia się na zebraniu i analizie informacji o firmie, jej
produktach oraz innych kwestiach kluczowych dla danego biznesu.

 
3. Badanie obszaru  social media – szczegółowa analiza na poziomie wybranych

serwisów społecznościowych (efektywność podjętych działań, analiza konkurencji). Do
godnych polecenia rodzimych rozwiązań dla osób, które prowadzą komunikację za
pośrednictwem Facebooka, należą Sotrender i CheeseCat.

Benchmarking

Benchmarking polega na analizie porównawczej projektów, procesów lub innych elementów
będących przedmiotem badania, które są realizowane przez konkurencję i liderów rynku oraz
swoich branż. Wynik analizy wskazuje kierunek ewolucji, a czasem i rewolucji, działań w sieci.
Dzięki temu badaniu firma może uniknąć kosztownych pomyłek i wybrać te elementy, które po
adaptacji w ramach jej strategii mogą zaowocować wzrostem sprzedaży, zysków lub
świadomości klientów. Należy wystrzegać się prostego naśladownictwa. Zaobserwowany
proces, funkcjonalność lub rozwiązanie wymaga starannej adaptacji do warunków firmy, jej
serwisu czy innego projektu WWW.

 
Proces benchmarkingowy warto przeprowadzić w sześciu krokach.

 
Krok 1. W ybierz zagadnienie (przedmiot badań i analizy)

› serwis internetowy („wirtualna siedziba”)

› promocja w internecie (branding)

› dystrybucja w internecie (direct response)

› inne aktywności:
– e‑PR
– sponsoring lub product placement

 
Krok 2. W ybierz wzorce (podmiot badań – firmy, projekty)

› najbliższa konkurencja

› potencjalna konkurencja:
– substytuty produktu



– zagrożenie wejściem nowych graczy na rynek
– konkurencja zagraniczna nieobecna na „twoim” rynku

› liderzy poszczególnych branż
 

Krok 3. W ybierz źródła danych i metody ich przetwarzania

› źródła danych:
– pierwotne (bezpośrednie publikacje firmy) i wtórne (np. media, roczniki statystyczne)
– online i offline

› sposoby pozyskania:
– internet
– biały wywiad (jawne źródła informacji)
– badania i wywiadownie gospodarcze

› klasyfikacja i opis:
– zdefiniowanie kategorii treści – usystematyzowanie zdobytych informacji celem

łatwiejszej analizy
 

Krok 4. Ustal plan analizy i porównania danych (efekt: raport analityczny)

› porównywanie danych ilościowych – m.in.:
– statystyki odwiedzalności
– szybkość ładowania stron
– pozycje w wyszukiwarkach
– częstotliwość aktualizacji contentu

› porównywanie danych jakościowych – m.in.:
– projekt graficzny i nawigacyjny
– znaczniki meta (np. keywords)
– content – jakość treści i przyswajalność

 
Krok 5. Ustal harmonogram wprowadzania i implementacji zmian/adaptacji

› szczegółowa analiza zidentyfikowanej „słabości” firmy:
– niska odwiedzalność serwisu mimo działań e‑promocji

› ustalenie najlepszych rozwiązań funkcjonujących na rynku
– duże budżety na wyszukiwarki, reklamy wideo, toplayery, serwisy o dużym zasięgu – np.

portale ogólnopolskie

› zaprojektowanie zmian
– weryfikacja mediaplanu, weryfikacja słów kluczowych (pozycjonowanie)

› plan wprowadzenia zmian – czas, zasoby itp.



› weryfikacja pozmianowa
 

Krok 6. Prowadź stały monitoring rynku

› analiza serwisów tematycznych i branżowych

› subskrypcja newsletterów

› kontakty w branży

› raporty branżowe i rynkowe

› konsulting (eksperci i agencje)

› gromadzenie danych poddawanych systematycznej analizie:
– trendy odwiedzalności serwisu
– tendencje w zakresie skuteczności form reklamowych
– pozycje w wyszukiwarkach
– rynek (liczba internautów, klienci firmy a profil internauty itp.)

 
Należy mieć świadomość, iż są to ogólne ramy procesu analitycznego. Każdy projekt jest
traktowany indywidualnie, a bez praktycznej wiedzy i doświadczenia nietrudno o błędne wnioski
czy istotne przeoczenia. Dlatego o ile dobrze mieć świadomość istnienia takiego narzędzia,
o tyle proces ten warto outsourcować na rzecz profesjonalistów, którzy mają solidną wiedzę
analityczną, marketingową i internetową.

 



Zapamiętaj

Kluczowe czasy w badaniach i analityce online

› 0,1–0,25 s – tak szybko oceniamy stronę i podejmujemy decyzję, czy zostać na
stronie, czy ją opuścić

› 1 s – pożądany (na obecne warunki szybkości transferu) czas na załadowanie się
strony, z uwzględnieniem poznania tzw. punktów startowych

› 10 s – maksymalny akceptowalny czas ładowania strony głównej

› 30 s – średnia długość wizyty na stronie internetowej

› 1 min – optymalny czas na wykonanie prostego zadania (np. czas oglądania wideo,
dłużej użytkownik nie wytrzymuje pasywnego odbioru), a także czas dotarcia do
użytkownika e‑maila transakcyjnego/potwierdzającego przyjęcie

› 2–4 min – długość odwiedzin większości serwisów WWW

› 10 min – długa wizyta (niektórzy kwalifikują do tej kategorii wizytę, która trwa już 7
min)

› 60–90 min – średni czas testów użytecznościowych na użytkownika (niektórzy podają
jako wartość maksymalną 120 min)

› 1 dzień – maksymalny czas na udzielenie odpowiedzi w ramach obsługi klienta

› 1 tydzień – średni interwał czasu ponownych odwiedzin użytkowników serwisów
społecznościowych (LinkedIn/MySpace), choć najbardziej angażujące serwisy, typu
Facebook czy Twitter, są odwiedzane nawet codziennie

› 1 miesiąc – średni czas procesowania biznesowego za pośrednictwem WWW (B2B,
wymiana dokumentów/akceptacji w firmach), wynika z konieczności akceptacji oraz
wizyt wielu użytkowników na tej samej stronie

› 1 rok – osiągnięcie statusu eksperta przez użytkownika serwisu, np. zakupy i powroty
na Amazon.com (wskaźnik: dogłębne poznanie witryny i oferowanych
funkcjonalności)

 



Podsumowanie

1. Badania marketingowe online można podzielić na trzy kategorie: site-centric
(odpowiadają na pytanie: ile?), user-centric (odpowiadają na pytanie: kto?),
quality-centric (odpowiadają na pytanie: jak?).

2. Najczęściej w centrum zainteresowania badaczy online stawia się projekt
internetowy (serwis WWW, sklep online) oraz użytkownika.

3. O ile badania ilościowe mierzące głównie statystyki i ruch w projektach
internetowych stają się standardem, o tyle od paru lat obserwuje się wzrost
zainteresowania badaniami jakościowymi, które koncentrują się na ocenie jakości
projektu i sposobu poruszania się użytkownika.

4. Badania jakościowe zwykle oznaczają większe zaangażowanie na poziomie czasu
i kosztów. To samo tyczy się badań profilu użytkowników.

5. Działania benchmarkingowe, umiejętnie przeprowadzone, mogą dostarczyć wielu
inspiracji, danych czy porównań na linii firma–konkurencja lub firma–liderzy rynku.



Źródła i inspiracje

Przydatne serwisy internetowe:

› www.iabpolska.pl – serwis Interctive Advertising Bureau z m.in. polskojęzycznym
raportem rocznym publikowanym na przełomie czerwca i lipca podsumowującym
miniony rok kalendarzowy

› www.consumerbarometer.com – projekt Google, TNS i IAB Europe, który poszczególnym
krajom (w tym Polsce) dostarcza wielu cennych informacji o użytkownikach w sieci

› http://gemius.pl/pl/raporty – raporty dotyczące poszczególnych branż i kategorii
produktów, a także opinii polskich internautów

› www.pbi.org.pl – zestaw raportów i badań związanych z branżą
 

Serwisy marketingowe i e‑marketingowe online:

› www.o-m.pl – serwis „Marketing Online Polska” publikujący praktyczne artykuły dla
e‑marketerów (e‑reklama, projektowanie WWW, e‑commerce)

› www.nowymarketing.pl – serwis poświęcony różnym aspektom działań w sieci

› www.internetstandard.pl – serwis wydawnictwa IDG koncentrujący się na tematyce online

› www.interaktywnie.com – „głos branży interaktywnej”

› serwisy poświęcone marketingowi, m.in. Wirtualnemedia.pl i Mediarun.pl
 

Blogi poświęcone aspektom e‑marketingowym:

› www.ittechnology.us – blog prowadzony przez Mariusza Gąsiewskiego z Google Polska,
który jest autorem bezpłatnych kursów poświęconych AdWords, Google Analytics i SEO

› http://bluerank.blogspot.com – blog prowadzony przez jedną z pierwszych agencji SEM

› http://k2search.pl/wiedza – baza wiedzy specjalistów z K2 Search

› http://blog.performancemedia.pl – blog jednej z największych agencji SEM w Polsce

› http://antyweb.pl – blog traktujący o marketingu interaktywnym z jego odnogą mobilną
Antyapps.pl

› www.mediafun.pl – serwis prowadzony przez Macieja Budzicha, jednego z pierwszych
blogerów, obecnie vlogerów

http://www.iabpolska.pl
http://www.consumerbarometer.com
http://gemius.pl/pl/raporty
http://www.pbi.org.pl
http://www.o-m.pl
http://www.nowymarketing.pl
http://www.internetstandard.pl
http://www.interaktywnie.com
http://Wirtualnemedia.pl
http://Mediarun.pl
http://www.ittechnology.us
http://bluerank.blogspot.com
http://k2search.pl/wiedza
http://blog.performancemedia.pl
http://antyweb.pl
http://www.mediafun.pl


› http://blog.kurasinski.com – często aktualizowany blog Artura Kurasińskiego z zakresu
szerokiej tematyki online

http://blog.kurasinski.com


Podziękowania

Korzystając z okazji, chciałbym podziękować za wyrozumiałość – nie tylko przy pisaniu tej
publikacji – mojej rodzinie (poczynając od najbliższych – Agnieszce i Damiankowi przez
siostry – Iwonie, Sylwii i Julce oraz mamie, która zawsze z boku, po cichu mnie dopingowała
i dalej dopinguje...), która wiele wieczorów i weekendów spędza sama, gdy tułam się po kraju
w związku ze swoją pracą.

 
Również Drogiej Renacie – mojej Wydawczyni, która szczęśliwie nie straciła cierpliwości do
mnie, a cennymi wskazówkami umożliwiła z powodzeniem dobrnąć do celu. Nie bez znaczenia
przy tym jest życzliwość osób z całej redakcji. Dziękuję za okazaną pomoc!

 
A także sprawdzonym przyjaciołom (dwóm Marcinom, Krzyśkowi, Adamowi, Mateuszowi
i Łukaszowi), którzy nie zniechęcają się i wciąż zadają to trudne dla mnie pytanie: kiedy się
spotkamy? A wtórują im nie mniej bliskie mi przyjaciółki – Aga, Marty (trzy), Maja, Ania, Ewa,
Magda... te znajomości datuję na okres przedfacebookowy i zapewne przetrwają niejeden
jeszcze portal społecznościowy.

 
I wreszcie dobrym znajomym (Robertowi, Ani, Kasi, Waldkowi, Maćkowi), także tym z branży
internetowej (Arkowi, Piotrowi, Tymoteuszowi, Uli i Bożenie, Magdzie, Grześkowi, Iwonie,
Radkowi), którzy z każdym dniem przekonują, że kurs na sieć był najlepszym pomysłem
zawodowym w moim życiu.

 
I choć na samym końcu – także moim klientom, autorom oraz mentorom, bez których pewnie
nie byłbym dziś tu, gdzie jestem...

 
Wierząc, że nikogo nie pominąłem – raz jeszcze dziękuję!
Artur



Przypisy

[1] Źródło: http://www.gemius.pl/pl/archiwum_prasowe/2009-11-09/01 (dostęp 16.05.2013).

[2] W poradniku przyjęto, że produkt to każdy obiekt oferowany na rynku, a zatem i dobro
materialne, i usługa.

[3] Punkty odniesienia do dokonywania ocen.

[4] Zob. http://edisonda.pl/raporty/EDISONDA_jak_przygotowac_mailing_badanie_
eyetracking.pdf.

[5] Charakterystyczny kwadratowy kod kreskowy, zwany również kodem 2D.

http://www.gemius.pl/pl/archiwum_prasowe/2009-11-09/01
http://edisonda.pl/raporty/EDISONDA_jak_przygotowac_mailing_badanie_eyetracking.pdf
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