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Poradnik e-Izby: social commerce
Szanowni Państwo,
W lipcu 2016 roku opublikowaliśmy - pierwszy na polskim rynku - raport o wpływie social media na
sprzedaż w internecie zatytułowany “Lubię to czy Kupuję to”. Wyniki raportu, opracowanego na podstawie badania, jednoznacznie wskazały, że social commerce to fakt. Prawdziwy handel odbywa się
także w mediach społecznościowych. 38 proc. użytkowników social media deklaruje, że skorzystało
z przycisku „kup”, a według 61 proc. to przydatna lub bardzo przydatna funkcjonalność. Do bezpośredniego zakupu przez social media przyznaje się 32 proc. użytkowników, a wśród osób „lubiących”
i obserwujących różne marki aż 60 proc - jak pokazało nasze badanie.
Raport doczekał się prawie 150 publikacji w mediach i jest cytowany w nich do dzisiaj. Po spotkaniu z
cyklu “e-Commerce Polska inspirations: social commerce”, które zorganizowaliśmy dla Członków i Partnerów e-Izby w sierpniu minionego roku, kontynuujemy tę tematykę na łamach nowego poradnika
poświęconego roli social mediów w e-commerce.
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce „Poradnik e-Izby: social commerce”, który został opracowany przez ekspertów Izby Gospodarki Elektronicznej.
Na łamach poradnika poruszamy następujące zagadnienia:

Patrycja Sass-Staniszewska

Prezes Zarządu
Izba Gospodarki
Elektronicznej

Planowanie kampanii sklepu w social media. Jak się za to zabrać?
Optymalizacja sprzedażowa w social commerce
Możliwości Facebooka w social commerce
Jak zautomatyzować współpracę z influencerami?
10 przykazań skutecznego social commerce
Social media wspierają sprzedaż
Jak budować wizerunek marki i zacząć sprzedawać za pomocą narzędzi Facebooka?
Nieustannie zapraszamy Państwa do wspólnego rozwijania polskiej e-gospodarki. Wierzymy, że mając podobne potrzeby w zakresie aktywności takich, jak regulacje prawne, badanie trendów, wypracowywanie standardów rynkowych czy działania edukacyjne w kontekście rzeczywistych wyzwań
branży, możemy - wspólnymi siłami - rozwiązywać najważniejsze problemy i przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności rodzimej gospodarki cyfrowej.
W 2017 roku rozpoczęliśmy naszą aktywność lokalną z flagowym projektem “Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa”. Zaplanowaliśmy w regionach: Śląsk, Małopolska, Wielkopolska, Wschód - szereg
aktywności z myślą o lokalnej społeczności oraz przedsiębiorcach. Zapraszamy do zaangażowania
się w nasze inicjatywy.
Misją Izby Gospodarki Elektronicznej jest rozwój polskiej gospodarki cyfrowej poprzez współpracę,
wymianę wiedzy, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów
w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz z organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie. Izba wspiera rozwój e- gospodarki w kraju i Europie, dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT), w tym sieci Internet
oraz sprzętu i oprogramowania, a także ich praktycznych zastosowań w prowadzeniu działalności
gospodarczej. Wspieramy też przedsiębiorców (zwłaszcza małych i średnich) poprzez dostarczanie
wiedzy (know-how) oraz rozwiązań technologicznych.
e-Izba reprezentuje i wspiera interesy gospodarcze firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych pod jej auspicjami.
W związku z powyższym, zapraszamy do przystąpienia do Izby Gospodarki Elektronicznej i aktywnego zaangażowania w nasze inicjatywy.
Życzę inspirującej lektury,
Patrycja Sass-Staniszewska
Prezes Zarządu
Izba Gospodarki Elektronicznej
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Poradnik e-Izby: social commerce
Media społecznościowe stają się nieodłączną częścią procesu i doświadczenia zakupowego
Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Visa jednoznacznie wskazują, że
w dzisiejszych czasach – gdy konsumenci mają większe możliwości komunikowania się ze sobą niż kiedykolwiek przedtem – integracja z mediami społecznościowymi staje się dla detalistów sprawą o kluczowym znaczeniu. Współczesny klient oczekuje, że media społecznościowe będą nieodłączną częścią
całego jego doświadczenia zakupowego – od pierwszego zainteresowania się
produktem aż do płatności za jego zakup.

Małgorzata Ciszecka

Współczesne doświadczenie zakupowe można utożsamić z rozrywką czy dobrą zabawą – zwracamy uwagę na jakiś produkt przeglądając zdjęcia znajomych na Instagramie. Przyglądamy mu się bliżej na stronie internetowej detalisty, sprawdzamy czy cieszy się dobrą opinią wśród znajomych i użytkowników,
a na końcu dzielimy się na Facebooku wrażeniami z pierwszych chwil z nowo
zakupionym produktem.

Senior Manager
Regional Product & Market
Zmiana zwyczajów zakupowych konsumentów staje się jednym z najważniejDevelopment, Visa

szych elementów, na który powinni zwrócić uwagę detaliści. Klienci odeszli od
postawy „kup teraz” w stronę „poczekaj, zastanów się, skonsultuj”.
Niezależnie od tego, jaką drogą konsumenci dokonują wyboru towarów, które
chcą posiadać, na końcu tej drogi będą musieli dokonać płatności. Transakcje
e-commerce to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów płatności
Visa.

Wkrótce na polskim rynku zadebiutuje Visa Checkout – nowa usługa, która znacznie uprości płacenie w sieci,
zarówno z poziomu urządzeń stacjonarnych jak i mobilnych. Dzięki niej dane karty konsumenci będą podawać
tylko raz, przy rejestracji, a płatności dokonają szybko i wygodnie na zasadzie „one clik”. Visa Checkout pozwala
klientom doprowadzić do końca proces zakupowy w sposób równie łatwy i przyjemny, jak jego rozpoczęcie.
Usługa daje istotne korzyści także detalistom – Visa Checkout znacznie zwiększa konwersję płatności, dzięki
czemu kupujący rzadziej porzucają koszyk. Obecnie wynosi ona 56% dla komputerów stacjonarnych oraz jedynie 38% dla urządzeń mobilnych1. Jak pokazują wyniki badania Visa, dzięki Visa Checkout konwersja płatności
wzrasta odpowiednio do 86% i 75%.
Płatności cyfrowe stają się nieodłącznym elementem naszego życia. Korzystamy z nich coraz chętniej, za pomocą coraz większej liczby urządzeń i w coraz większej liczbie miejsc – zarówno w świecie fizycznym, jak i w
internecie. Bezgotówkowe metody płatności przenikają się, ale tylko karta może być dla nas źródłem pieniądza
w każdej z nich. Kartą możemy płacić fizycznie w punktach handlowo usługowych, możemy zapłacić nią w sieci,
możemy także korzystać z niej za pomocą urządzenia mobilnego – i to niezależnie od tego, czy chcemy zapłacić
zbliżeniowo w sklepie, wewnątrz aplikacji przez smartfona czy za zakupy w sklepie internetowym z tabletu.
W przyszłości przybywać będzie urządzeń, za pomocą których będziemy mogli dokonać płatności. W Visa jesteśmy na to przygotowani – pierwsze banki w Polsce wdrożyły już usługę tokenizacji Visa, która odegra istotną
rolę w dalszym rozwoju płatności cyfrowych. Tokenizacja pozwala zastąpić dane wrażliwe karty Visa innym
ciągiem cyfr i zestawem danych – bezpiecznym tokenem płatniczym. Usługa ta zapewnia taką samą wygodę i
bezpieczeństwo usług płatniczych bez względu na wykorzystywane urządzenie czy kanał płatności.
1) źródło: MarketLive Performance Index, październik 2015 r.
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Planowanie kampanii sklepu w social media. Jak się za to zabrać?
Magdalena Brzezińska i Tomasz Leśniak, Performics
Niezależnie od tego, czy sprzedajemy w sieci kwiaty czy części samochodowe, dla dobra naszego biznesu
warto poznać potencjalne możliwości, jakie serwisy społecznościowe mają do zaoferowania e-sklepom.
Kampanie w social mediach mogą realizować różne cele, często mówimy o trzech głównych: budowie świadomości, zaangażowaniu i sprzedaży. Możemy asystować członkom naszej grupy docelowej w przejściu na
kolejny etap ścieżki zakupowej, dzięki użyciu odpowiednich narzędzi i formatów. W przypadku Facebooka
przykładowa taktyka kampanii mogłaby wyglądać następująco:
Etap (Cel)

Przykłady formatów

KPI (Kluczowe Wskaźniki
Sukcesu)

Przykład kierowania

Formaty video, Sponsored
post

Poszerzenie zasięgu, Wzrost
świadomości marki

Wg zainteresowań, behawioralne, geograficzne, demograficzne itp.

1

Świadomość

2

Zaangażowanie
pod uwagę)

(wzięcie

Formaty
umożliwiające
przejście do witryny, np.
Link Ad
Carousel Multiproduct Ad
lub pozostawienie kontaktu
(Lead Ads)

Zwiększenie ruchu w witrynie

Retargeting video,
Aktualni fani

3

Sprzedaż online (i lojalizacja)

Link Ad
Carousel Multiproduct Ad,
Offer Claims

Wzrost liczbyzamówień

Retargeting, Customer List,
Retargeting dynamiczny,
Lookalike

Warto myśleć o działaniach w social mediach jako procesie, w którym uwzględniamy realizację różnych celów,
w zależności od tego, na którym etapie ścieżki zakupowej znajduje się użytkownik. W artykule zajmiemy się
kampaniami, w których kluczowym wskaźnikiem sukcesu będzie wzrost liczby zamówień. Celem takiej kampanii będzie przede wszystkim zaktywizowanie pozyskanych użytkowników w celu wygenerowania sprzedaży.
Co jest potrzebne, żeby uruchomić kampanię?
• Wybór platformy
Największe platformy społecznościowe w Polsce udostępniające możliwość zakupu reklamy przez panele
reklamowe to: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn.
• Strona docelowa (Landing Page).
Jeśli na kreacjach pokazujemy konkretny produkt, jako stronę docelową zwykle wybieramy stronę produktu. Jeśli natomiast kreacje przedstawiają informację o promocji, kierujemy ruch na stronę promocji.
• Kreacje i treść reklam
Przygotowane wg formatów specyficznych dla danej platformy. Kreacje dostosowane do charakteru
platformy i do grupy docelowej.
• Wybór systemu mierzącego
Decyzja, czy chcemy opierać się na statystykach panelu danej platformy, czy na danych zebranych przez
zewnętrznych dostawców (np. Google Analytics).
Na jakie pytania warto znać odpowiedź przed startem kampanii?
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•

•

•

Na której platformie społecznościowej spędza czas nasza grupa docelowa? Czy ta platforma oferuje
efektywne metody optymalizowania i pomiaru kampanii? Jeśli sprzedajemy ekskluzywne przeloty odrzutowcem i chcemy dotrzeć do wąskiego grona prezesów firm, wybór może paść m.in. na LinkedIn. Jeśli
sprzedajemy sukienki, lepszym wyborem będzie emisja reklam na Facebooku i być może na Instagramie.
Czy strona mojego sklepu jest dostosowana do urządzeń przenośnych? Jeśli nie, emisja reklam na urządzeniach mobilnych mija się z celem. Warto także pamiętać, że użytkownicy nadal znacznie chętniej kupują przy użyciu komputerów stacjonarnych i laptopów. W przypadku sklepów z ograniczonym budżetem
można rozważyć ograniczenie lub całkowitą rezygnację z emisji reklam sprzedażowych na urządzeniach
przenośnych. Koszt pozyskanego w ten sposób zamówienia jest w przypadku większości branż znacznie
wyższy niż zamówień składanych na urządzeniach typu desktop.
Jakie formaty i metody kierowania reklam wykorzystać?

W dalszej części skupimy się na narzędziach dostępnych na najpopularniejszej platformie zakupu reklamy
social, czyli na Facebooku.
Które z możliwości Facebooka będą efektywne w e-commerce?
Trzeci etap taktyki zakłada emisję reklam do osób, które mają największy potencjał zakupowy. Będą to więc
osoby, które pozyskaliśmy na pierwszych dwóch etapach, lub osoby pozyskane z innych źródeł. W kampaniach, których celem jest sprzedaż, dobrze sprawdza się remarketing statyczny i dynamiczny, kierowanie na
bazę mailową (Customer List). Można także przetestować kierowanie reklam do użytkowników podobnych
(Lookalike) – będą to nowi użytkownicy, których spróbujemy włączyć bezpośrednio do trzeciego etapu taktyki pozyskania zamówienia.
W jaki sposób efektywnie używać reatargetingu?
Na Facebooku możemy posegmentować odbiorców, którzy byli w naszym sklepie, i kierować reklamy do osób,
które np. były wyłącznie na stronach ogólnych – strona główna, blog, zakładka „o nas”. To grupy potencjalnie
najsłabiej konwertujące. Ale możemy także kierować reklamy do osób, które weszły na ścieżkę konwersji –
odwiedziły podstrony produktów lub dodały produkt do koszyka.
Retargeting możemy także wykorzystać do emisji reklam do osób, które odwiedziły poszczególne grupy produktów w naszym sklepie (pod warunkiem posiadania odpowiedniej struktury adresów URL witryny).
Jeśli na przykład prowadzimy sklep z akcesoriami do telefonów komórkowych, możemy utworzyć Custom
Audience (Grupę Odbiorców) z osób, które odwiedziły podstrony serwisu z akcesoriami do smartfonów Samsung oraz osobno grupę osób, które odwiedziły podstronę z akcesoriami marki Apple. Dzięki temu możemy
wyświetlić poszczególnym grupom użytkowników reklamy o treści dostosowanej do ich potencjalnych potrzeb zakupowych.
Czy warto używać retargetingu dynamicznego?
Omawiany do tej pory rodzaj retargetingu nazywany jest często statycznym. Oprócz niego możemy zastosować retargeting dynamiczny (na Facebooku występuje pod nazwą „promocja katalogu produktów”), który polega na pokazywaniu użytkownikom produktów, które niedawno oglądali w e-sklepie. Taki rodzaj retargetingu wymaga podpięcia pliku produktowego, czyli zewnętrznego pliku zawierającego informację o elementach
witryny – w tym przypadku o umieszczonych aktualnie na stronie produktach. Z tego względu często małe
sklepy nie decydują się na wdrożenie retargetingu dynamicznego. Czasem to decyzja pochopna – dostawców
umożliwiających stworzenie dostosowanych do specyfikacji Facebooka feedów jest coraz więcej, a koszt
pozyskania zamówienia jest często o kilkadziesiąt procent niższy niż w przypadku retargetingu statycznego.
Według naszych doświadczeń bywa również niższy od kosztu retargetingu dynamicznego realizowanego
poza Facebookiem (np. przez Adwords w Google Display Network).
Jak wykorzystać adresy e-mail klientów?
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Innym efektywnym rozwiązaniem jest włączenie do kampanii posiadanych przez nas baz mailowych (Customer List). Mogą to być adresy e-mail klientów, subskrybentów newslettera, adresy pozyskane dzięki Lead
Ads (format reklamy umożliwiający zbieranie adresów e-mail) czy adresy z baz zewnętrznych.
Przed wgraniem bazy mailowej warto posegmentować grupy odbiorców. Z bazy klientów można na przykład
stworzyć dwie grupy – osób, które kupiły ładowarkę do smartfonu Samsung, i tych, które wybrały Apple. Podobnie jak w przypadku retargetingu możemy promocje na akcesoria danego producenta kierować do osób,
co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że już posiadają smartfon danej marki.
Ze względu na to, że adresy e-mail są traktowane jako dane osobowe, przed zastosowaniem narzędzia należy upewnić się, że spełniliśmy wszystkie warunki wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych.
Jak dotrzeć do nowego użytkownika?
Aby pozyskać nowych klientów, możemy na podstawie zebranych danych (z retargetingu i Customer List)
utworzyć grupy użytkowników podobnych – Lookalike. Z ogółu populacji system automatycznie wybiera
użytkowników o profilu najbardziej zbliżonym do osób z naszych segmentów. Dzięki temu możemy dotrzeć
do nowego klienta najbardziej podobnego do naszych obecnych klientów (lub osób zapisanych na newsletter itd.). Stawka, którą zapłacimy za konwersję nowego użytkownika, będzie często niższa niż w przypadku
targetowania np. po zainteresowaniach, ale wyższa niż w przypadku użytkownika, którego włączyliśmy w
machinę retargetingu. Jeśli jednak zaprojektujemy ją efektywnie, to do raz pozyskanego użytkownika będziemy wracać płacąc już za reklamę znacznie mniej.
W procesie planowania kampanii social commerce warto brać pod uwagę etapy, na których znajduje się użytkownik, i zaplanować taktykę w taki sposób, aby przeprowadzić go od zapoznania się z produktem, poprzez
zaangażowanie, aż do zakupu. Coraz bardziej zaawansowane metody kierowania reklam umożliwiają docieranie w sposób coraz bardziej precyzyjny do grup o największym potencjale zakupowym. Jako że ustalanie
cen na platformach społecznościowych zwykle odbywa się na zasadzie aukcji, efektywne wykorzystanie
narzędzi wymaga ciągłej optymalizacji.

Optymalizacja sprzedażowa w social commerce
Magdalena Brzezińska i Tomasz Leśniak, Performics
W działaniach efektywnościowych możemy wyznaczyć różne cele optymalizacji – np. optymalizacja w celu
pozyskania dobrej jakości ruchu na stronie, czy też pozyskania wypełnionych formularzy kontaktowych w
celu budowania bazy mailingowej. W przypadku e-commerce skupiamy się na optymalizacji sprzedażowej.
Jeżeli chcemy optymalizować kampanię social commerce, musimy przede wszystkim zadbać o to, żeby jej
skuteczności była możliwa do zbadania.
PLANOWANIE
Planując kampanię wyznaczamy cel, budżet i KPI (kluczowe wskaźniki sukcesu). Jeżeli naszym celem jest
sprzedaż, przy optymalizacji kluczowe będą dla nas:
1. CPO/ cost per order/ = BUDŻET KAMPANII / LICZBA ZAMÓWIEŃ
Koszt pozyskania jednego zamówienia: do zastosowania w przypadku, kiedy sprzedajemy produkty o takiej samej cenie.
2. CPS/ cost per sale/ = BUDŻET KAMPANII / WARTOŚĆ ZAMÓWIEŃ * 100% Wyrażony procentowo koszt
pozyskania sprzedaży: mówi o tym, ile procent z przychodów stanowią wydatki na kampanię.
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Ustalmy już na początku, jaki poziom CPO lub CPS jest dla nas akceptowalny, aby wiedzieć, pod jaki koszt
będziemy optymalizować kampanię.
Przykład:
Sprzedajemy gotowe projekty domów. Mamy do wydania 8 000 zł na Facebooku. W kampanii chcemy sprzedać 50 projektów. Założyliśmy więc, że koszt pozyskania jednego zamówienia (CPO) wyniesie 160 zł – i właśnie ten koszt będzie dla nas podstawą do optymalizacji.
IMPLEMENTACJA
Na etapie uruchomienia kampanii musimy się upewnić, że będziemy mieli możliwość uzyskania pełnych raportów dotyczących wyników kampanii, aby ocenić jej skuteczność. Potrzebne są do tego poprawnie wpięte
kody mierzące (system raportujący) i odpowiednie nazewnictwo kreacji.
Większość platform społecznościowych udostępnia reklamodawcy własny system i statystyki - często właśnie z nich korzysta się w procesie optymalizacji. Dobrą praktyką jest sprawdzanie wyników kampanii z wykorzystaniem dodatkowego systemu mierzącego (np. darmowego Google Analytics).
Wykorzystując systemy wewnętrzne platform społecznościowych pamiętaj o odpowiednim zainstalowaniu
kodów, w taki sposób, aby systemy te były w stanie zaraportować informacje o liczbie zamówień i wielkości
sprzedaży (wartości koszyka). Każda z platform udostępnia odpowiednie specyfikacje i instrukcje wstawiania
kodów na stronę WWW.
Warto przyjąć jednolite zasady nazewnictwa kreacji. To pomoże szybko odczytać m.in. jaki typ targetowania
zastosowano w danym zestawie kreacji, lub która linia kreatywna jest w ramach niego emitowana. Poniższa
tabela prezentuje przykład budowy takiego schematu dla kampanii na portalach Facebook i Instagram.
Platforma

Miejsce

Linia

TG

Nazwa kreacji

Facebook

Right Hand Column

Dom Marzeń

Kobieta 18+

FB-RHC-DM-K18+

Facebook

News Feed

Dom Marzeń

Kobieta 18+

FB-NF-DM-K18+

Instagram

Feed

Dom Marzeń

Kobieta 18+

INSTA-F-DM-K18+

Facebook

Right Hand Column

Dom Marzeń

Mężczyzna 18+

FB-RHC-DM-M18+

Facebook

News Feed

Dom Marzeń

Mężczyzna 18+

FB-NF-DM-M18+

Instagram

Feed

Dom Marzeń

Mężczyzna 18+

INSTA-F-DM-M18+

Gotowe nazwy stosujemy w czasie definiowania zestawów kreacji, po stworzeniu kampanii.
OPTYMALIZACJA I OCENA SKUTECZNOŚCI
Optymalizacja kampanii odbywa się najczęściej poprzez testy sprawdzające skuteczność poszczególnych
elementów składowych kampanii, a następnie poprzez wyłonienie tych najskuteczniejszych i kontynuowanie
emisji tylko z ich udziałem.
Elementy składowe kampanii social commerce, które mogą podlegać optymalizacji:
1. Platforma social media – emitując kampanię w ramach kilku platform (np. YT, FB, Instagram) sprawdzaj,
gdzie koszt pozyskania sprzedaży jest najniższy.
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2. Narzędzie/ miejsce emisji w ramach platformy – inaczej będzie działać retargeting statyczny, a inaczej retargeting dynamiczny, inaczej reklama w News Feedzie, a inaczej w RHC (Right Hand Column) – przetestuj,
które narzędzie i miejsce emisji przynoszą najtańsze sprzedaże.
3. Strona docelowa (Landing Page) – w przypadku ogólnej reklamy o promocji przetestuj, czy lepiej jest kierować użytkownika na stronę konkretnego produktu (bestsellera) czy też na stronę, na której widać wszystkie produkty promocyjne.
4. Kreacje, a więc m.in.:
a. treść komunikatu
b. button CTA (call to action),
c. kolor tła,
d. inne elementy (np. zdjęcia itd.).
Przygotuj minimum 2 wersje kreacji, aby móc sprawdzić, czy np. użytkownicy częściej kupują kiedy zastosujesz przycisk „Kup teraz” czy też „Więcej informacji”.
5. Grupa docelowa (target) – zwykle zakładamy z góry, do kogo chcemy dotrzeć. Niekiedy warto jednak
przetestować kilka grup docelowych, tj. emitować kampanię osobno do Kobiet i Mężczyzn, albo, wchodząc
głębiej, do Kobiet w wieku 19-26 lat, Kobiet 27-35, Kobiet 36-45. Segmenty tego typu pozwolą wyłonić
grupę docelową, która najchętniej kupuje produkty reklamowane w ramach danej platformy.
6. Dzień tygodnia i godzina emisji –są takie dni tygodnia i pory dnia, kiedy klienci kupują najczęściej. Sprawdź
jakie to dni i godziny w przypadku promowanego produktu.
Sprawdzaj na bieżąco stopień realizacji budżetu wg wyznaczonych wcześniej kosztów, które decydują, czy
kampania się opłaca (CPO/CPS).
Przykład:
W trakcie kampanii uzyskaliśmy poniższe wyniki z kreacji emitowanej w ramach prawej szpalty na Facebooku
i przeliczyliśmy wskaźnik CPO:
Nazwa kreacji

Wydany budżet

Liczba zamówień

Efektywne CPO

FB-RHC-DM-K18+

2 300 zł

8

2 300/8 = 288 zł

FB-RHC-DM-M18+

2 600 zł

19

2 600/19 = 137 zł

Wynika z tego, że w grupie docelowej Mężczyźni koszt sprzedaży projektu domu wynosi 137 zł – jest to koszt
poniżej oczekiwanego CPO (super!). W grupie docelowej Kobiety – 288 zł (powyżej założeń). By optymalizować możemy np. wyłączyć reklamy kierowane do Kobiet - kontynuować emisję tylko do Mężczyzn. Uwaga:
optymalizacja dotyczy tylko tego konkretnego miejsca emisji (RHC) i platformy (FB).
NA KONIEC
Po zakończeniu kampanii przygotuj raport zbiorczy, prezentujący realizację założonych celów i kosztów pozyskania sprzedaży dla poszczególnych elementów kampanii – co pozwoli w przyszłości dobierać najbardziej
efektywne platformy, narzędzia, miejsca emisji itd., a nieefektywne – odrzucać.
Pamiętaj, że każda platforma rządzi się swoimi prawami – użytkownicy Instagrama są nastawieni na mniej nachalne komunikaty reklamowe i chętniej (być może) zainteresują się ładną reklamą, niż prostym komunikatem
z ceną, dlatego badaj poszczególne elementy osobno dla każdej z platform.
Podstawą skutecznej kampanii są odpowiednio zaraportowane i przeanalizowane dane (TESTY!), które pozwalają optymalizować kampanię pod kątem najwyższej efektywności.
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Narzędzia social commerce:
Fasttony.es Kamil Mazur Tradedoubler
Influencerzy K. Maruszewska, Tradedoubler
Czy wiesz że budowa większości kampanii reklamowych na Facebooku zaczyna się od tematu?
Przykładowo, dla sklepu sprzedającego obuwie takim tematem jest zbliżająca się zima. Kolejnym krokiem jest
znalezienie inspirującego zdjęcia samego produktu lub jego zastosowania np. buty na nogach w zimowym
otoczeniu. Na końcu pojawia się opis zachęcający do zapoznania się ofertą lub promocją oraz link przekierowujący na stronę sklepu.
Ale do reklamy na Facebooku możesz podejść zupełnie inaczej, efektywniej. Dzięki danym udostępnianym
przez użytkowników i działaniom, jakie podejmują, możesz dowiedzieć się kim tak naprawdę są twoi klienci.
Jakie mają pasje, czym się interesują, jakie lubią fanpage, gdzie spędzają czas, a nawet ile osób liczy ich rodzina. Ta wiedza zupełnie zmieni twoje podejście do aktywności reklamowych pozwalając działać niczym
snajper.
„Prawdziwy marketer to osoba, która jest niczym snajper. Aby wykonać misję musi poznać obiekt, jego przyzwyczajenie, sposób poruszania się po mieście, ulubione restauracje, markę i model samochodu, którym jeździ
do pracy. Ten specjalista wie o celu prawie wszystko, a na pewno wie, gdzie w tej chwili jest cel i gdzie go
można spotkać w ciągu najbliższych dni. Wie dokładnie, ile czasu potrzebuje na to, by wrócić ze sklepu do
domu, a ile czasu dojeżdża z pracy na siłownię. Zbiera te informacje i analizuje, bo dzięki tym informacjom
będzie w odpowiednim miejscu i o odpowiedniej godzinie po to, aby perfekcyjnie wykonać zadanie. Właśnie
takim specjalistą znającym swoich klientów powinien być marketer, aby jego kampanie były skuteczne i przynosiły maksymalne efekty” – mówi Daniel Kędzierski CEO & co-owner FastTony.es.
Jak to zrobić? Wystarczy, że wykorzystasz odpowiednie narzędzie, które pozwoli ci poznać twoich klientów,
zarówno tych obecnych, jak i potencjalnych. Takie narzędzie udostępnia sam Facebook – pod nazwą Audience
Insight, które po polsku nazywamy Statystykami Grupy Odbiorców. Dzięki niemu przeanalizujesz potencjalną
grupę docelową swojej kampanii reklamowej. Dowiesz się na przykład, że 40% odbiorców to osoby interesujące się piłką nożną, a 30% to miłośnicy TopGear. Poznasz potencjalne branże, w których mogą pracować, a
nawet to, czy i jak często klikają w reklamy, także w odniesieniu do średniej w naszym kraju.
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Powyższy zrzut ekranu przedstawia analizę fanpage’a, który posiada 11 300 fanów. Zwróć uwagę, że grupa
fanów klika w reklamy aż 300% częściej niż reszta użytkowników (prawy górny słupek).
Ponadto częściej lubią fanpage (66/18) oraz posty (28/10) – to są cenne informacje dla marketera, który wie,
że może się spodziewać lepszych CTR-ów (współczynnik klikalności liczony jako iloraz liczby kliknięć przez
odsłony reklamy) niż zwykle.
W Audience Insight przeanalizujesz: grupę niestandardowych odbiorców, wskazaną lokalizację (kraj, region,
miasto), a także zawęzisz tą analizę do konkretnego wieku i płci (tylko od 18 lat). Powiążesz te dane z zainteresowaniami, a także osobami powiązanymi z własną aplikacją lub fanpage’em (fani twojego fanpage’a).
Wadą tego rozwiązania jest to, że jest dedykowane wyłącznie dla dużych ilości danych. Jeśli grupa, którą
chcesz przeanalizować, składa się z mniej niż 1000 osób, a w praktyce – 2000, to Facebook poinformuje
cię, że nie udostępnia danych grup takiej wielkości. W przypadku większości e-commerce takie obostrzenia
dyskwalifikują to narzędzie. Dlatego ja korzystam z zewnętrznego rozwiązania, które rozwinęło funkcje Audience Insight, występuje pod nazwą Audience Knowledge i jest jednym z wielu przydatnych rozwiązań w
FastTony.es.
Dzięki niemu analizuję: użytkowników „mojej” domeny (wszystkich, którzy odwiedzili dowolną podstronnę
w obrębie domeny), a nawet odwiedzających konkretne strony produktu czy oferty. Co więcej, mogę analizować grupę użytkowników, którzy spędzili określony czas na stronie, dotychczasową bazę klientów (na
podstawie maili lub numerów telefonów) oraz, co najciekawsze, grupę osób lubiących fanpage konkurencji.
Istnieje też możliwość dowolnego łączenia danych, np. ilu fanów konkurencyjnego sklepu odwiedziło moją
stronę. W przypadku tego rozwiązania minimalna liczebność grupy to nie 1000 (w praktyce 2000), ale 30
użytkowników. Pozwala to na bardzo precyzyjne analizy i „działania snajperskie”.
W ten sposób dowiesz się, jacy użytkownicy interesują się konkretnym produktem w twoim sklepie, może to
być np.: laptop Asus Zenbook. Dzięki temu rozwiązaniu możesz dowiedzieć się, kim są ludzie, którzy oglądali dokładnie ten model laptopa. I, co najważniejsze, nie musieli przyjść na tę stronę z żadnej kampanii na
Facebooku. To mogą być ludzie, którzy przyszli z Google organic, kampanii na LinkedIn, YouTube, po prostu
skądkolwiek.
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Przyjmijmy, że stronę produktu oglądało 450 użytkowników. Dzięki Audience Knowledge dowiadujesz się, że
380 z nich to mężczyźni, 150 interesuje się przedsiębiorczością, 120 prowadzi własny biznes, a 80 jeździ na
wycieczki międzynarodowe, przy czym 200 jest w wieku 24-40 lat i interesuje się BMW (110 użytkowników)
i fotografią (Canon 60, Nikon 80). Możesz także sprawdzić, ilu z nich lubi fanpage Asusa, a ilu Komputronika.
Ale to nie wszystko, w trakcie analizy możesz wybrać z tej grupy idealnych klientów i jednym kliknięciem skierować do nich reklamę. Brzmi niesamowicie? Zobacz jak mogłaby wyglądać taka analiza i reklama.
Na podstawie danych o użytkownikach, którzy oglądali tego laptopa, tworzysz grupę docelową do promocji
tego produktu – mężczyźni 24-40, przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatnich 30 dni podróżowali lub planują
podróż. Wielkość takiej grupy docelowej w Polsce to ok 16 000 osób (oczywiście liczba ta zmienia się w czasie). Dzięki temu rozwiązaniu, ja zawsze wiem, kto jest najlepszą grupą odbiorców reklam dla moich klientów.
Nigdy nie działam po omacku, po prostu wiem. Czy takie rozwiązanie również wsparłoby twoje targetowanie
reklam na Facebooku i Instagramie? Zapewniam cię, że tak!
Przykładowa reklama po danych wykorzystanych z Audience Knowledge
Warto, abyś także wykonywał analizę porównawczą wielu grup, np. użytkowników, którzy
kupili, i tych, którzy mieli produkt w koszyku,
ale go porzucili. W ten sposób możesz znaleźć
i wykluczyć z kampanii profil użytkowników,
którzy oglądają, ale nie kupują, zmniejszając
koszty i zwiększając efektywność prowadzonych działań.
Reklama Dynamiczna – remarketing dynamiczny
Powyższy przykład skupia się na generowaniu
pierwszych odwiedzin na stronie sklepu. Kolejnym szalenie ważnym działaniem jest remarketing. W tym przypadku Facebook okazuje się
także bardzo pomocny, dzięki udostępnieniu
narzędzia DPA (Dynamic Product Ads), które
na wzór produkt-feed z Google pozwala wyświetlać reklamę konkretnego produktu użytkownikowi, który właśnie ten produkt oglądał
na stronie twojego sklepu. Co więcej, taka reklama powstaje w sposób automatyczny. Czy
wyobrażasz sobie manualne tworzenie tysięcy reklam dostosowanych do tysięcy pojedyńczych użytkowników, nie wspominając o ich
aktualizacji np. pod kątem zmieniającej się ceny? Jest to po prostu nierealne i tu z pomocą przychodzi nam
technologia. Facebook wykorzystuje w tym celu plik XML lub CSV, w którym są zapisane wszelkie dane o produktach z twojego sklepu (m.in nazwy produktów, opisy, zdjęcia, linku do strony produktu w sklepie, a nawet
informacji o stanie magazynowym).
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Powyższy obrazek przedstawia przykładowe scenariusze dla remarketingu dynamicznego. Możesz wyświetlać różne komunikaty reklamowe w zależności od etapu ścieżki zakupowej, na którym jest dany użytkownik.
Może to być osoba, która była na stronie twojego sklepu, widziała dany produkt, dodała produkt do koszyka,
ale nie kupiła, a także taka, która zrealizowała transakcję.
Aby zmaksymalizować wyniki kampanii należy spersonalizować reklamę, a jej treść powinna być generowana
dynamicznie. Możesz to osiągnąć dzięki specjalnym regułom, umożwiwiającym dynamiczne pobieranie treści
z bazy danych produktów do reklamy, np. nazwy produktu, zdjęcia czy ceny.

Powyższy przykład ukazuje reklamę skierowaną do użytkownika, który włożył produkt do koszyka, ale nie
sfinalizował transakcji. Część jej treści jest wcześniej przygotowanym szablonem, ale nazwa produktu „Love
IZBA
GOSPODARKI
ELEKTRONICZNEJ

www.eizba.pl

13

Poradnik e-Izby: social commerce

ring Lounna 13” oraz zdjęcie zostały pobrane dynamicznie przy użyciu reguł {{product.name}} oraz {{product.
description}}. Reklamą remarketingową może być także forma reklamowa zawierająca wiele produktów, zwana Carousel Ads, także tworzona w sposób dynamiczny.

Powyższy przykład przedstawia reklamę w treści wykorzystującą nazwę oglądanego przez użytkownika produktu „Ring Fallow to Star”. Pierwszy obrazek przedstawia także dynamicznie pobrany obrazek oglądanego
produktu wraz z ceną. Kolejne produkty to już dynamicznie pobrane produkty podobne (tej samej kategorii/
typu).Nie każda osoba, która oglądała produkt, jest gotowa go kupić. W tym przypadku także potrzeba analizy
odwiedzających sklep użytkowników, która pozwoli wybrać profile z największą szansą na dokonanie zakupu.
Przykładowo osobą o dużym prawdopodobieństwie dokonania zakupu oglądanego wcześniej wózka dziecięcego będzie osoba interesująca się macierzyństwem, wychowywaniem dzieci, ciążą czy porodem. Zawężenie
działań remarketingowych do tak opracowanych grup odbiorców pozwala osiągąć lepsze efekty kampanii
przy wykorzystaniu tego samego budżetu.
Przedstawione powyżej przykłady to jedynie 20% wszystkich możliwości, jakie Facebook daje e-commerce.
Wybrałem je, ponieważ są proste i od razu po ich wprowadzeniu dają wymierne korzyści.

Social media wspierają sprzedaż! …czy na pewno?
Kornel Dulęba, Semahead
Współczesna marka, aby przetrwać na rynku, musi wiedzieć, gdzie są jej potencjalni fani. Nie wystarczy już po
prostu założyć sklepu i czekać, aż klienci zjawią się sami. Trzeba ich wytropić i, zachęcając do interakcji, konsekwentnie oswajać. Sukces to mieszanka dobrego przygotowania, wiedzy branżowej, odrobiny szczęścia i…
odpowiednich narzędzi. Gdzie w tym wszystkim jest miejsce na social media?
Facebook wyznacza trendy…
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Trzeba przyznać, że w dziedzinie wprowadzania nowości Facebook wiedzie prym już od dłuższego czasu. To
nie przypadek – największy portal społecznościowy na świecie nie może sobie pozwolić, by choć na moment
zostać w tyle za konkurencją.
Facebooka dziennie odwiedza ponad miliard ludzi z całego świata. W takiej grupie tkwi ogromny potencjał reklamowy. Marki zdają sobie z tego sprawę i dla wielu z nich założenie tam swojej strony jest jednym z pierwszych działań podejmowanych w social media. To dobry zwyczaj. Jednak by skutecznie wspierać sprzedaż, nie
wystarczy samo regularne prowadzenie profilu! Dobrze śledzić wszystkie wprowadzane nowości, wybierać z
nich te najodpowiedniejsze dla siebie i wcielać je w życie.
Największym sprzedażowym smaczkiem w tym roku było według mnie wprowadzenie sekcji Sklep. To ogromny krok w stronę przeniesienia całego procesu sprzedaży na jedną platformę – czyli właśnie Facebooka. Dlaczego to takie ważne? Główny czynnik w tym wypadku to migracja kupujących on-line z desktopów na mobile. Rosnąca ilość użytkowników robiących zakupy na komórkach i tabletach równa się rosnącej potrzebie
maksymalnego uproszczenia procesu. A co może być wygodniejsze niż kupowanie na portalu, na którym i tak
spędza się kilka godzin dziennie?
Warto wspomnieć też o drugiej tegorocznej nowości, czyli oznaczaniu produktów na zdjęciach i filmach tak,
jak do tej pory można było oznaczać tylko użytkowników. W ten sposób możemy dokładnie opisać, które z
produktów dostępnych w naszym sklepie znajdują się na zdjęciu czy filmie. Wyróżnione produkty wyświetlają
się u dołu posta w formie tzw. minikaruzeli.
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Duże możliwości dają same reklamy na Facebooku. Nowe opcje remarketingu pozwalają targetować reklamy
np. do użytkowników, którzy odwiedzali nasz profil czy podejmowali na nim jakieś działania. Lead Ads można z kolei połączyć z zewnętrznymi systemami CRM, co pozwala łatwo zarządzać leadami bez konieczności
ręcznego ich przenoszenia.
Myśląc o rozwiązaniach wspierających sprzedaż, dobrze pamiętać także o możliwościach Messengera. Istnieje opcja utworzenia reklam, które, po kliknięciu w nie przez użytkownika, spowodują automatyczne rozpoczęcie rozmowy na czacie. To szansa nie tylko stricte sprzedażowa, ale też budowania więzi z marką i szeroko
pojętej obsługi klienta – szczególnie dla firm B2B.
A jeśli już o tym mowa, pamiętajmy o nieźle się zapowiadających Messengerowych botach. W Stanach część
firm prowadzi już nawet za ich pośrednictwem sprzedaż. To bardzo wygodne rozwiązanie – od pewnego
czasu możliwa jest nawet płatność wewnętrzna, bez wychodzenia z aplikacji! Warto obserwować, czy takie
rozwiązanie będzie zyskiwać na popularności także w Polsce.
…a inni go gonią
W porównaniu do aktywności Facebooka może się wydawać, że inne media społecznościowe śpią. Nie jest
to wrażenie bezzasadne – na Twitterze, Instagramie czy Pintereście stosunkowo rzadko pojawiają się istotne
udoskonalenia, które mogłyby mieć większe znaczenie dla marketingu. Każda z tych platform może jednak
przynieść zysk – trzeba tylko umieć odpowiednio wykorzystać jej możliwości.
Dla branż B2C, szczególnie takich, gdzie duże znaczenie ma kwestia wizualna (moda, uroda, restauracje, wnętrza), przydatny może okazać się Instagram. Nie chodzi jednak już tylko o umieszczanie ładnych zdjęć! Możliwości reklamowe Instagrama są bowiem całkiem spore, a mają być jeszcze większe. Już teraz na niektórych
kontach testowana jest np. opcja oznaczania na zdjęciach konkretnych produktów, których kliknięcie poskutkuje przeniesieniem użytkownika na stronę produktową w sklepie – skąd już tylko krok do finalizacji transakcji!

Źródło: http://blog.business.instagram.com

Podobna funkcja jest zresztą od jakiegoś czasu rozwijana na Pintereście. To medium, w Polsce odrobinę chyba niedoceniane, pozwala użytkownikowi na wyszukiwanie inspiracji wśród setek tysięcy zdjęć, a następnie
zapisywanie ich na utworzonych przez siebie tablicach. Bardzo często są to konkretne produkty konkretnych
marek. To oznacza ogromny potencjał e-commerce! Istniejące już od jakiegoś czasu tzw „shoppable pins”
pozwalają do zdjęć konkretnych produktów dodać button „Kup”.
A Twitter? Cóż, nadzieja Twittera to pozostanie głównym medium do interakcji z fanami i szybkiego reagowania. Zaryzykowałbym stwierdzeniem, że ta platforma ma małe szanse, by bezpośrednio wspierać sprzedaż.
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Nie ignorujmy jednak jej potencjału! W końcu chyba każdy marketer wie, że dobrze prowadzona komunikacja
i konsekwentnie budowane relacje z odbiorcami mogą często zdziałać dla marki więcej, niż nawet najbardziej
kreatywna reklama.
Sprzedają czy nie sprzedają?
Branża od wielu lat nieustannie głowi się, jak to w końcu jest z tymi mediami społecznościowymi: sprzedają
czy nie? Ile ekspertów, tyle odpowiedzi.
Moja opinia jest jedna: samo się nie zrobi! Sam fakt bycia w social mediach nie zagwarantuje żadnej firmie
świetnych wyników. Trzeba jednak trzymać rękę na pulsie i nie bać się wypróbowywać nowych możliwości,
szukając własnej drogi do sukcesu. W końcu jest jeszcze tyle do odkrycia!

10 przykazań w czasach Social Media
Magdalena Górak, Profeina
Głównym wyzwaniem tzw. Social Commerce jest łączenie aktywności w mediach społecznościowych z
faktycznym zakupem. Marketerzy dysponują bardzo zachęcającymi statystykami, które wskazują na mocny
związek pomiędzy zakupem w zwykłym sklepie a zaangażowaniem marki w kanałach społecznościowych,
wciąż jednak zbyt rzadko – zdaniem marketerów – dochodzi do zainicjowania i sfinalizowania zakupu dzięki
obecności produktu czy usługi w Social Media.
Podpowiadamy więc, jak podchodzić do kanałów społecznościowych, by zarówno specjalista ds. wizerunku,
jak i handlowiec mieli do nich przekonanie.
1. Zrozum, czego potrzebują Twoi fani i obserwujący
Pierwszym etapem jest poznanie struktury demograficznej konkretnych mediów społecznościowych. Jeśli
chcemy dotrzeć do rodziców młodzieży licealnej – nie ma większego sensu angażowanie się w Snapchata.
Na Facebooku dominują wciąż młode osoby – w większości mieszczące się w przedziale 18-34 lat, ale stale
przybywa tam internautów w wieku powyżej 40 lat. Na Instagramie 90% użytkowników ma poniżej 35 lat.
Tumblr i Snapchat są dla nastolatków. Znajomość demografii grupy docelowej powinna nas nakierować na
konkretne medium. W drugim etapie konieczne jest zrozumienie, co nasz produkt czy usługa mogą im zaoferować, jak możemy się wpisać w ich tryb życia i na jakie potrzeby możemy naszymi treściami odpowiedzieć.
2. Wypracuj strategię wokół mocnego Big Idea
Założenie kilku kont w różnych mediach społecznościowych jest banalnie proste. Dużo trudniej prowadzić
je z głową. Po zrozumieniu potrzeb grup docelowych marki warto wypracować strategię prowadzenia konta
czy kont. Dla niektórych marek prowadzenie kanału w lekkiej, żartobliwej konwencji będzie optymalne, w niektórych wypadkach lepiej prowadzić komunikację ekspercką, na poważnie. Rozumienie naszej grupy powinno
determinować formy komunikacji. Czy cytujemy znanych sportowców, czy bawimy memami? Czy organizujemy konkursy? To nie może być przypadek. Pomysły ad hoc na wpisy szybko się kończą i dlatego powinna nam
przyświecać większa idea.
3. Urealnij oczekiwania
Nie powinieneś się spodziewać, że ekspozycja danego produktu w mediach społecznościowych, nawet wie-
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lokrotna, szybko przełoży się na wzrost sprzedaży. Na użytkowników działa wiele bodźców i Twoje działania w Social Media mogą być takim zakupowym impulsem, albo tylko jednym z czynników zwiększających
chęć zakupu. Nie trać jednak motywacji. Zbieraj analizuj dostępne informacje – chociażby ścieżki zakupowe.
Ostrożnie wyciągaj z nich wnioski.
4. Zaplanuj odpowiednio długą lub intensywną kampanię wizerunkową
W ciągu miesiąca nie uda się organicznie zbudować segmentu naprawdę zaangażowanych fanów czy followersów, chyba że intensywność i atrakcyjność publikowanych przez markę treści będzie naprawdę wysoka.
Jeśli o to trudno – bo np. tematyka nie należy do atrakcyjnych – nastaw się na stałą, metodyczną pracę, której
efekty zobaczysz raczej po kilku miesiącach niż po kilku tygodniach.
5. Wspieraj dobre treści reklamą
Facebook wypracował takie algorytmy, które wymuszają działania reklamowe, by wystarczająco duża grupa
fanów mogła zobaczyć Twoje – nawet naprawdę dobre – treści. Forrester szacował, że posty w grupie fanów
danej strony na Facebooku bez żadnych form promocji są widoczne dla …0,073% z nich. To dlatego na Facebooku płatny zasięg na przykład w kategorii kosmetyki jest odpowiedzialny za około 35% całego ruchu, a
w szerokiej kategorii e-commerce, raportowanej przez Sotrender, udział zasięgu płatnego dochodzi do 50%.
Inne społecznościowe platformy systematycznie wprowadzają nowe produkty reklamowe, więc nie spodziewaj się, że unikniesz płacenia za reklamy. Chyba, że jesteś geniuszem.
6. Opowiadaj historie i wykorzystuj Native Advertising
O uwagę użytkowników rywalizuje coraz więcej mediów. Złapanie ich spojrzenia przez barwną grafikę czy
mema nie jest już wystarczające. Marki szukają więc historii, które mogą opowiedzieć, jednocześnie trafiając
we wrażliwość odbiorców. Dla niektórych może to być poradnik wideo, jak coś złożyć, odremontować czy
ugotować, dla innych – opowieść o osobie, z którą odbiorca może się utożsamić. Produkowanie angażujących
treści to jedna z form native advertising, który wpisuje dana markę w życie odbiorcy. Forma stosunkowo mało
intruzywna i lepiej tolerowana, co potwierdzają wyniki badania Sharethrough i IPG Media Lab. Według badania reklamy natywne są o 53% częściej zauważane niż reklamy typu display i jednocześnie odbiorcy mają o
18% wyższą niż w przypadku reklamy display skłonność do zakupu danego produktu.
7. Eksperymentuj z formą
Facebook jest wciąż najpopularniejszy i najbardziej wszechstronny, przynajmniej w Polsce. Pozwala na wpisy tekstowe, zdjęcia, wideo, transmisje live, zakładanie wydarzeń i prezentacje ofert. Nie zaniedbuj jednak
innych kanałów i stale obserwuj wprowadzane przez te platformy produkty. Ważne, by nie zanudzać fanów
czy followersów.
8. Miej na uwadze mobile
Prezentuj i sprzedawaj swoje produkty użytkownikom, którzy są w ciągłym ruchu - market to users who are
on-the-go. Lokalizacja umożliwia markom dostarczanie odpowiednich treści w odpowiednim miejscu i czasie.
Świat już stał się „Mobile-First”. Jeszcze niedawno Polacy korzystając ze smartfonów zaledwie się inspirowali,
ale zakupów dokonywali na desktopach., Obecnie coraz częściej oczekują, że przez kilka intuicyjnych kliknięć
będą mogli również kupować. W kanałach społecznościowych dbaj nie tylko o aktywne linki, ale też aplikacje,
które pozwolą przeglądać kategorie i dokonywać zakupów.
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9. Dywersyfikuj
Społeczności – mimo tego, że Facebook wciąż zachowuje miano lidera – coraz bardziej się rozdrabniają. To
oczywiście dla marketerów szereg wyzwań i decyzji: na które kanały postawić, które ignorować. Dlatego tak
ważne jest śledzenie trendów i przepływów naszych grup docelowych między serwisami społecznościowymi.
10. Pisz wprost
Wiele zależy od produktu, ale zazwyczaj nie ma sensu owijać w bawełnę. Wprost zachęcaj do zakupów. Wykorzystując do tego promocje i rabaty. To oczywistość. Taki typ postów nie może zdominować Twoich wpisów,
ale nie ma w nich niczego złego. Ale nie bój się też inspirujących postów, które akurat mogą być na czasie
(Dopadła Cię jesienna smuta? Kup naszą czekoladę!).

Facebook i jego możliwości reklamowe.
Jak budować wizerunek marki i zacząć sprzedawać za pomocą narzędzi FB?
David Dobrowolski, Value Media
Facebook i jego ekosystem to potężne narzędzia w rękach reklamodawców. Tych dużych, chcących trafiać
do jak najszerszej widowni, i tych małych, chcących pokazać swoją markę, zainteresować nią potencjalnych
klientów i zacząć sprzedawać. Dzięki Facebookowi można precyzyjnie trafić do sprofilowanej grupy odbiorców, a to dzięki temu, że każdy z użytkowników sam tworzy swoją tablicę i ma wpływ na to, co się na niej
pokazuje. To wszystko, w co klikamy i co lubimy, gdzie jesteśmy, jak się zachowujemy ma realny wpływ na
to, jaką reklamę zobaczymy.
A więc jak rozpocząć? Możemy prześledzić przykładową kampanię reklamową dla nowego brandu odzieżowego – prowadzoną z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi Facebooka.
Mówiąc o Facebooku nie wolno zapominać o Instagramie, bo to właśnie tu użytkownicy szukają inspiracji,
śledzą ciekawych ludzi, projektantów, artystów, firmy odzieżowe czy blogerów modowych. To idealne miejsce
na rozpoczęcie promocji za pomocą reklamy linkującej do strony internetowej marki. Na stronie internetowej
należy dodać piksel facebooka, czyli specjalny kod HTML. Dzięki niemu mamy możliwość dotarcia z reklamą
na Facebooku do użytkowników odwiedzających daną stronę internetową. Jako format reklamowy warto
wybrać tzw. karuzelę, dzięki której mamy możliwość pokazania więcej niż jednego produktu lub zbudowania
ciekawej historii o marce za pomocą od 3 do 10 kafelków.
Po przeprowadzeniu małej kampanii zajawkowej na Instagramie można rozpocząć kampanię zasięgową równocześnie na Facebooku i Instagramie. Miejsce emisji można zawęzić tylko do mobile, dlatego że dzisiaj około
80% wyświetleń generowanych jest na telefonach komórkowych. Za pomocą wideo w formie look-booka
przedstawiamy markę i jej produkty. Wideo musi być krótkie i zachęcające do przejścia na stronę docelową
– na przykład by zobaczyć dalszy ciąg historii. Film warto targetować w pierwszej kolejności do osób, które
były na stronie sklepu – do nich należy skierować oddzielny komunikat reklamowy, ale w tej przykładowej
kampanii poszukujemy też nowych osób zainteresowanych produktem. W tym celu warto posłużyć się bazą
użytkowników, którzy już byli na stronie docelowej, i na tej podstawie stworzyć tzw. look-a-like, czyli bazę
użytkowników podobnych. Algorytm Facebooka, za pomocą ok. 800 różnych zmiennych, może znaleźć od 1
do 10% użytkowników FB najbardziej podobnych do danej grupy bazowej.
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Grupy użytkowników podobnych mogą liczyć w Polsce od 140 tysięcy do 1,4 miliona unikalnych użytkowników, dlatego kampanię zasięgową przeprowadzamy w modelu Reach & Frequency (zasięg i częstotliwość).
Jest to model kupowania zasięgu, który pozwala na kontrolę płatnych wyświetleń i ich częstotliwości.
Jego zaletą jest niemal stuprocentowa pewność realizacji celu. Przykładowa kampania może trwać około
miesiąc, ze średnią częstotliwością dwóch kontaktów użytkownika z reklamą tygodniowo – jest to rekomendowana przez Facebook optymalna częstotliwość. Jako format reklamowy wybrano Video Ad with link – automatycznie uruchamiane wideo kierujące na stronę docelową. Zaletą tego formatu jest fakt, że przejście
na stronę docelową nie zakłóca oglądania filmu. Dodatkowo można stworzyć bazę użytkowników, którzy
odtworzyli pierwsze trzy sekundy czy obejrzeli 25%, 50% lub 95% materiału.
Dane osób, które odtworzyły video lub były na stronie docelowej, pozwalają na rozróżnienie komunikacji w
sprzedażowym etapie kampanii, prowadzonej już tylko na Facebooku. Na tym etapie odpowiednie mogą być
formaty Canvas na mobile oraz Page Post Link Ad na desktopie.
Canvas jest formatem, który moim zdaniem najlepiej sprawdza się w przypadku użytkowników nielubiących
wychodzić z FB, dlatego reklamę możńa skierować do osób, które obejrzały pierwsze trzy sekundy video. Po
wejściu w Canvasa użytkownik może zapoznać się z ofertą produktów, a po kliknięciu w dowolne miejsce
reklamy ma możliwość wejścia na stronę docelową sklepu.
Do osób, które były na stronie docelowej, można skierować na desktopie reklamę sprzedażową za pomocą
formatu Dynamic Product Ads. Jest to format wykorzystujący feed produktowy, a promocję można skierować
do osób, które były na stronie, ale niczego nie kupiły. DPA pozwala na pokazanie zainteresowanemu użytkownikowi produktu, który już oglądał, dzięki pikselowi facebooka, który może mierzyć nie tylko wyświetlenia, ale również inne akcje na stronie m.in. rejestrację, dodanie produktu do koszyka czy zakup. Do użytkowników na końcowym etapie zakupów, czyli tych, którzy mieli produkt w swoim koszyku, ale nie zdecydowali
się na zakup, można przygotować reklamę w formacie Offers. Jest to format pozwalający wysłać ofertę, np.
darmową wysyłkę lub obniżkę, tylko tym użytkownikom.
Opisany przeze mnie scenariusz kampanii to tylko niewielka część tego, co oferuje nam Facebook. Dziś Facebook to dla wielu branż serwis , bez którego nie można myśleć o budowaniu brandu i sprzedaży w internecie.
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Już 30 marca e-Izba we współpracy z Ministerstwem Rozwoju organizują, w ramach
Szkoły Gospodarki Cyfrowej, warsztaty z handlu transgranicznego.
Zapraszamy!
30 marca w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbędą się warsztaty z zakresu handlu transgranicznego
w ramach prowadzonej przez e-Izbę Szkoły Gospodarki Cyfrowej. Program warsztatów został opracowany
zarówno z myślą o przedsiębiorcach z branży e-commerce, którzy rozważają ekspansję na zagranicznych
rynkach, jak i tych, którzy już prowadzą sprzedaż transgraniczną
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Kontakt
IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
biuro@eizba.pl
www.eizba.pl
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