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Szanowni Państwo,
Z przyjemnością  oddajemy w Państwa ręce kolejną część poradnika e-Izby z zakresu
e-marketingu pt.  “Performance Marketing”, który został opracowany   przez ekspertów
zrzeszonych w Izbie Gospodarki Elektronicznej.
Rola działań performance w firmach aktywnych biznesowo w internecie rośnie i  ewoluuje, poszerzając możliwości wykorzystania go w najbardziej efektywny dla biznesu
sposób. Z uwagi na rosnące znaczenie umiejętnego wykorzystania big data i działań
performance marketingu w sprzedaży online e-Izba powołała w listopadzie grupę merytoryczną - Performance Marketing w służbie biznesu cyfrowego. Celem grupy, jak i
niniejszego poradnika jest dostarczenie praktycznej wiedzy, która wesprze firmy w jak
najlepszym wykorzystaniu możliwości marketingu efektywnościowego.
Dodatkową inicjatywą grupy performance marketing, spełniającą cel edukacyjny, jest
organizacja międzynarodowej konferencji Performance Day CEE, która odbędzie się 27
września 2018 roku. Dzień pełen inspirujących, merytorycznych wystąpień i spotkań networkingowych zakończony zostanie wieczorną galą wręczenia nagród w konkursie Performance Marketing Diamonds. Zapraszamy do udziału w pierwszych edycjach zarówno
konkursu, jak i konferencji.
Nieustannie zapraszamy Państwa do wspólnego rozwijania branży cyfrowej w Polsce.
Wierzymy, że mając podobne potrzeby w zakresie aktywności takich, jak regulacje praw-

ne, badanie trendów, wypracowywanie standardów rynkowych czy działania edukacyjne
w kontekście rzeczywistych wyzwań branży, możemy - wspólnymi siłami - rozwiązywać 
najważniejsze problemy i przyczyniać się do tego, że gospodarka elektroniczna będzie
rosła w siłę nie tylko w kraju, ale także poza nim.
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 owocnej lektury, a wszystkich zainteresowanych wspólnym rozwijaniem Performance Marketingu w Polsce zapraszam do współpracy i włączenia się w prace naszej
nowej grupy merytorycznej oraz w zaangażowanie w nasze projekty w 2018. Link do
projektów: http://www.eizba.pl/files/6315/1791/6030/Izba_Gospodarki_Elektronicznej_
plany_2018_rok.pdf
Patrycja Sass-Staniszewska
Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej
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Międzynarodowe eventy e-Izby
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Kiedy zacząć optymalizację konwersji?
Optymalizacja konwersji to ostatnimi czasy „słowa wytrych”. Zaczyna panować opinia, że
to niesamowite działania, które z marszu potrafią zwielokrotnić sprzedaż. Właściwie to
niezależnie od poziomu rozwoju sklepu wystarczy zacząć optymalizować sklep - czyli np:
przebudować kartę produktu, zmienić wygląd koszyka, czy uprościć nawigację -  i już są
efekty. To niekoniecznie prawda. Sklep musi być gotowy na optymalizację. Przeczytaj o
tym, jak to sprawdzić i jak z powodzeniem zabrać się za optymalizację konwersji?
Celem optymalizacji konwersji zawsze powinien być wzrost przychodów sklepu. Właściwie to prawidłowy technicznie termin nie powinien brzmieć optymalizacja konwersji, a
optymalizacja sprzedaży. Dlaczego? Ponieważ konwersja to tylko jeden ze współczynników, którymi należy się zająć.
Najważniejsze są dla nas następujące wskaźniki:
• Współczynnik konwersji, czyli ile osób kupuje / ile osób odwiedza sklep
• Średnia wartość transakcji
• Średni przychód na odwiedzającego, czyli łącznie wygenerowany przychód / liczbę
odwiedzających

Odradzam rozpoczynanie tego procesu, jeśli:
• Posiadasz młody sklep, który ma kilka tysięcy odwiedzin w ciągu miesiąca.
• Masz już stabilny sklep, ale specyfika branży powoduje, że nie osiągasz nawet 100
konwersji miesięcznie, np. oferujesz luksusowe, drogie produkty.
• Masz spore problemy wydajnościowe sklepu. Poszczególne strony ładują się po kilkanaście sekund lub serwer nie jest wstanie obsłużyć aktualnego ruchu. W takiej
sytuacji najpierw trzeba pomyśleć o przejściu na wydajniejszy serwer lub platformę
sklepową.
• Wygląd i użyteczność sklepu pozostawia wiele do życzenia. Najprościej to ustalić
weryfikując, kiedy ostatni raz odświeżany był design sklepu. Jeśli więcej niż 5 lat
temu (i w tym czasie nie było większych poprawek), to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że już czas najwyższy zbudować nową makietę i wdrożyć nową maskę
sklepu.
Jak wygląda proces optymalizacji sprzedaży
O optymalizacji sprzedaży należy myśleć już na samym początku istnienia sklepu.

Jeśli doprowadzimy do wzrostu współczynnika konwersji oraz średniej wartości transakcji, to średni przychód na odwiedzającego naturalnie ulegnie zwiększeniu.
Kiedy nie zajmować się optymalizacją konwersji?
Zanim jednak rzucimy się w wir optymalizacji, zweryfikujmy, kiedy warto się nią zainteresować.
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Kiedy zacząć optymalizację konwersji?
Pierwszy krok to pozyskanie ruchu na stronie sklepu. Nie chodzi jednak o „byle jaki” ruch.
Chodzi o odwiedziny, które trwają minimum 10 sekund. Dlaczego tyle? Jest to wynik
naszych obserwacji wśród dziesiątek sklepów. Pierwsze 10 sekund to swoiste sito, gdzie
oddzielamy osoby, które przypadkowo weszły na serwis głównie z ruchu płatnego i w
ciągu pierwszej chwili zorientowały się, że to nie jest miejsce, którego szukały.

od odwiedzających. W tym celu musimy zacząć zbierać precyzyjne dane o zachowaniu
odwiedzających, które odpowiedzą na kolejne pytania:
• Które funkcjonalności strony mają wpływ na sprzedaż? Czy ci, co korzystają np. z
filtrów, sortowania, paginacji na stronie kategorii -  kupują częściej?
• Jeśli tak, to z jakich najczęściej filtrów korzystają? Które opcje sortowania najczęściej
wykorzystywane są przez kupujących? Ile stron produktów najczęściej należy przejrzeć przed kupnem?

Statystyki pokazują, że zaledwie 40-60% ruchu w sklepie, to osoby rzeczywiście zainteresowane tematem. Jeśli na stronie sklepu masz:
• mniej niż 40% osób, które przebywają dłużej niż 10 sekund
• mniej niż 30 tys. odwiedzin, które trwają dłużej niż 10 sekund

Do przeanalizowania są wszystkie funkcjonalności sklepu: wyszukiwanie, sortowanie,
paginacja, zmiana ilości produktów na stronie kategorii, korzystanie z filtrów, dodawanie
i usuwanie z koszyka, a nawet przewijanie strony, aktywny czas na stronie, porzucanie
formularzy.

to w pierwszej kolejności zoptymalizuj swoje kampanie płatne i osiągnij niezbędne minimum.  

Aby zrealizować tak zaawansowane, a zarazem podstawowe analizy, najczęściej stosuje
się Google Tag Managera, który pozwala wprowadzić bezinwazyjnie do dowolnego sklepu wtyczki, które obserwują zachowanie odwiedzających i przesyłają je, jako zdarzenia
(eventy) do Google Analytics.

1.

Pozyskaj wartościowy ruch

Najprawdopodobniej sprowadzasz na stronę nie te osoby, co trzeba lub zachęcasz ich
reklamami niezgodnymi z rzeczywistością. To pierwszy i kluczowy krok rozpoczęcia optymalizacji sprzedaży.
2.

Analizuj zachowanie kupujących

Na tym etapie odpowiemy na pytanie: czym różni się w sklepie zachowanie kupujących
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3.

Skalibruj sklep dla kupujących

Zbieramy dane o zachowaniu kupujących przez kilka tygodni, aby mieć ich wiarygodną
próbkę. Nic, bowiem tak nie szkodzi wyciąganiu wniosków, jak wykonywanie analiz na
zbyt małej próbce.
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Kiedy zacząć optymalizację konwersji?
Wyciągamy wnioski:
• Które kategorie filtrów są najpopularniejsze wśród kupujących i czy są dokładnie
według popularności ustawione na stronie?
• Czy sortowanie produktów na stronie kategorii ma wpływ na współczynnik konwersji? Jeśli tak, to jaka opcja sortowania jest najpopularniejsza?
• Ile podstron kategorii (paginacja) jest przeglądanych zanim ktoś zdecyduje się na
zakup. Jeśli to 2-3 podstrona warto od razu wszystkie te produkty wyświetlić, zwiększając liczbę produktów na stronie kategorii.

Następnie przy pomocy zebranych wcześniej danych oraz przy wsparciu narzędzia do
badania map cieplnych, analizujemy, co jest nie tak z poszczególnymi stronami sklepu
oraz jak dużo osób kończy swoją przygodę ze sklepem na tym etapie.

Tego typu wnioski wyciągamy do wszystkich funkcjonalności sklepu.  Następnie przystępujemy do kalibracji sklepu, czyli do zmian w ramach jego funkcjonalności. Ustawiamy
odpowiednio kolejność filtrów, domyślne opcje sortowania, liczbę produktów na stronie
itp. Czyli nie wprowadzamy rewolucji na stronie sklepu, ale ewolucję. Drobne zmiany
głównie w panelu administracyjnym.

Udany Test A/B, to test, który pozytywnie wpływa na omówione wskaźniki. Przetestowaną zmianę wprowadzamy na stałe do sklepu, ponieważ realnie podniesie ona sprzedaż
dopiero po wdrożeniu.

4.

Zacznij optymalizację sklepu

Wreszcie docieramy do właściwych działań związanych z optymalizacją konwersji. Podstawowe strony, od których zwykle zaczyna się optymalizację to:
• Strona kategorii
• Karta produktu
• Strona koszyka

Stawiamy hipotezy, czyli co należy poprawić oraz jak ta zmiana powinna wpłynąć na
wyniki sklepu. Spisujemy wszystkie takie pomysły, ustalamy priorytety i rozpoczynamy
optymalizację, czyli żmudny, ale niezbędny proces, gdzie krok po kroku weryfikujemy
każdą kolejną hipotezę poprzez Testy A/B.

Proces optymalizacji konwersji właściwie nigdy się nie kończy, bo zainteresowania, sposoby poruszania się na stronie, czy w końcu skuteczność różnych technik, z czasem się
zmienia. Dlatego duże sklepy zatrudniają zespoły do optymalizowania konwersji i zajmują się tym tematem cały rok. Średnie i mniejsze sklepy najczęściej korzystają z usług
wyspecjalizowanych agencji, ponieważ zbudowanie samodzielne niezbędnych kompetencji do tego typu prac może potrwać wiele długich miesięcy, a nawet lat.  
5.

Uruchom działania marketing automation

Niemniej ważne jest   dbanie o odwiedzających po wizycie w sklepie, ponieważ 99%
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Kiedy zacząć optymalizację konwersji?
osób, które pierwszy raz odwiedza sklep, deklaruje, że nie chce zakończyć tej pierwszej
wizyty zakupem.
Najczęściej stosowane są tutaj takie scenariusze:
• Ratowanie porzuconych koszyków,
• Rekomendacje na podstawie odwiedzanych stron kategorii i stron produktów,
• Zachęcanie do bestsellerów,
• Budowanie programów lojalnościowych zachęcających do kolejnych zakupów,
• Newslettery ze spersonalizowaną treścią (po wizycie, po zakupie),
• Powiadomienie o dostępności produktów,
• Przypominanie o przeglądanych produktach

znaczenia dla kupujących. Taka optymalizacja może trwać bardzo długo i nie przynosić
żadnych sensownych wzrostów.
Najważniejszy wniosek, to ułożenie planu wzrostu sprzedaży dla sklepu i jego konsekwentna realizacja, a nie skorzystanie z kolejnych magicznych narzędzi, które wystarczy
zintegrować ze sklepem i od razu, według informacji marketingowych, mają podnieść
sprzedaż. Takie narzędzia mogą być dodatkiem do procesu, a nie go zastępować.

Marketing Automation to również działanie, które należy optymalizować, aby zwiększyć
jego skuteczność. Są to głównie techniki związane z perswazyjnym pisaniem tytułów,
treści czy wyglądu wiadomości.
Co dalej?
Zacznij od zidentyfikowania, na którym etapie rozwoju sklepu jesteś. Zwykle właściciele
sklepów chcą przeskoczyć pierwsze etapy: pozyskiwania ruchu, czy zbierania danych o
odwiedzających, a nawet kalibracji sklepu. Niestety nie ma tutaj dróg na skróty. Jeśli
od razu wskoczymy w etap optymalizacji konwersji, bez wcześniejszych przygotowań i
analiz, to będziemy koncentrować się na testach elementów, które kompletnie nie mają

Autor:
Piotr Oracz
Dyrektor ds. e-commerce
LOOPA.EU - AGENCJA OPTYMALIZACJI E-SPRZEDAŻY
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Kampanie napędzane danymi - Success Story Rainbow
Jak skutecznie promować w Internecie usługi turystyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? Działania reklamowe dla Rainbow pokazują, że aby osiągnąć sukces
w biznesie online, potrzebne są liczby, a nie domysły.  
Cel – dane podstawą optymalizacji kampanii

niezależny od dostawców usług.
Model ten posłużył nam także do efektywnego zarządzania budżetami w kampaniach
AdWords i przyczynił się do wzrostu liczby transakcji online o blisko 50% przy nakładach
większych jedynie o niecałe 20%.

Naszym celem na 2016 rok było uzyskanie jak największej liczby informacji o kanałach
ruchu i użytkownikach, następnie przetworzenie danych i wykorzystanie ich do optymalizacji kampanii.
Postawione cele były związane z przychodem z całego ruchu online (15% wzrostu r/r)
oraz z przychodem ze wszystkich płatnych działań online (20% wzrostu r/r). Budżet mediowy pozostał niezmieniony w porównaniu do roku 2015.
Po pierwsze – model atrybucji konwersji
Chcieliśmy dowiedzieć się, czy budżety mediowe przeznaczane na różne źródła ruchu są
alokowane w efektywny sposób. Oprócz racjonalnego podejścia, klient docenił możliwość przesunięcia środków finansowych.
W tym celu wykorzystaliśmy technologię DoubleClick, której serwer (Campaign Manager) pozwala tworzyć modele atrybucji konwersji w oparciu o dane i wykorzystuje
machine learning. Użyliśmy połączenia Google Tag Managera z DoubleClick Search, co
pozwoliło na automatyczne śledzenie wszystkich rodzajów ruchu na stronie w sposób
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Kampanie napędzane danymi - Success Story Rainbow
Po drugie – promocja końcówek serii
Cel: wypromowanie i sprzedaż ostatnich miejsc w samolocie oraz zamknięcie terminu
wycieczki. Wykorzystaliśmy DoubleClick Bid Managera, odpowiedzialnego za emisję w
sieci reklamowej oraz DoubleClick Studio, które odpowiada za dynamiczne tworzenie
kreacji.
Zbadaliśmy, że użytkownicy chętniej rezerwują miejsca, jeśli wiedzą, że lotnisko wylotowe jest blisko ich miejsca zamieszkania. Przygotowaliśmy feed wycieczkowy w podziale
na lotniska, a w ramach każdego miejsca wylotu, Rainbow przydzielił poszczególnym
wycieczkom wagi związane z priorytetem ich promocji. System sprawdzał lokalizację
użytkownika, dobierał do emisji ofertę z wylotem z najbliższego lotniska i jednocześnie
dostosowywał capping i budżet do priorytetu.

Po trzecie – kreacja dostosowana do indywidualnego użytkownika
Wraz z Hitspot Media (marka należąca do Bluerank) opracowaliśmy i wdrożyliśmy mechanizm, który wykorzystując możliwości kreacji dynamicznych w DoubleClick Studio,
prezentował spersonalizowane reklamy wybranym użytkownikom, oparte o dwie mechaniki:
1. System DMP, wykorzystując informacje o zachowaniach użytkownika na stronie R.pl
poprzez filtrowanie kolaboratywne i machine learning, automatycznie dobierał wycieczki, dla których dany użytkownik miał największą szansę skonwertowania.
2. Kreacje uwzględniały komunikaty, nawiązujące do rozpoznanych potrzeb użytkownika,
np. szukający hoteli z Figloklubem, otrzymali informację, o idealnych hotelach dla rodzin
z dziećmi.
Efekt to kampania, która „w locie” składała kreacje w zależności od przeglądanych przez
użytkownika atrybutów oferty.
Reklamowane wycieczki były rekomendacją, dostosowaną do indywidualnych potrzeb
klientów, którą uzupełniono o spersonalizowane komunikaty (nie był to remarketing dynamiczny). Stworzyliśmy najbardziej efektywną kampanię pod względem wspomagania
sprzedaży online wśród prowadzonych przez nas działań programatycznych.
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Kampanie napędzane danymi - Success Story Rainbow

Ponadprzeciętne efekty
Postawione cele na 2016 zostały zrealizowane z nawiązką, wzrost przychodu ze sprzedaży online wyniósł 28%. Przychód online z kanałów płatnych wzrósł o 49%, aż o 147%
więcej niż zakładano.

Autorzy:
Aneta Mondry-Gałecka, Performance Marketing Director w Bluerank
Jacek Tkaczuk, CTO w Hitspot Media
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Cross selling w e-commerce oraz efektywne zbieranie leadów w B2B - dlaczego sam mailing nie wystarczy
Rynek e-commerce w Polsce rozwija się niebywale dynamicznie. Dzisiaj jest to sektor
wyceniany na około 40 mld złotych i już ponad 50% Polaków robi zakupy w sieci.
Zgodnie z najnowszym raportem E-commerce Standard 2017, 68% to sklepy małe, których 35% z nich generuje sprzedaż do 100 tysięcy złotych rocznie. Reszta ekosystemu to
średnie sklepy, w tym 13% dużych, generujących sprzedaż roczną powyżej 5 mln złotych.
Większość polskich e-commerców obecnością w mediach, czy z reklamą produktów czy
własnym wizerunkiem, nie różni się od siebie. Najchętniej reklamują się w e-mailingu,
social mediach (funpage czy formy płatne) oraz w wyszukiwarce. Konkurencja jednak co
roku rośnie, coraz więcej Polaków decyduje się także na zakupy w e-sklepach zagranicznych, bo ceny przesyłek spadają. Mówi się też coraz głośniej o tym, że polski rynek może
zrewolucjonizować wejście nowego, światowego gracza jakim jest Amazon.
W związku z powyższym, aby wyróżnić się od konkurencji i utrzymać klienta, rynek
e-commerce zaczął przechodzić transformację. Większe i średnie sklepy są już bardziej
świadome tego, że walka o klienta jedynie ceną to nie jest strategia długoterminowa.
Chętniej budują relacje ze swoimi klientami i inwestują w cross-selling.
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lokalizacją możemy kupić produkt. Jest jednak pewna luka, której bezosobowe transakcje
on-line nie są w stanie wypełnić. Kontakt z przedstawicielem sklepu, zaraz po dokonanym zakupie, jest w stanie po pierwsze, wyróżnić sklep na tle konkurencji, po drugie
- potwierdzić dane osobowe oraz dane do wysyłki, po trzecie - zbudować unikatową, bo
trwałą relację i wreszcie po czwarte – po krótkim zbadaniu potrzeb usera, zwiększyć
koszyk zakupowy klienta. Działania te są również skuteczne, ponieważ dają wiarygodną i
precyzyjną wiedzę e-sklepowi co i kiedy dany konsument chce kupić. Kontakt telefoniczny pozwala konsumentowi poczuć się bezpieczniej i pewniej, zakupy stają się bardziej
dopasowane, podobnie jak w sklepie stacjonarnym.
W kampaniach marketingowych skierowanych do biznesu, gdzie celem nie jest wizerunek a efekt w postaci pozostawionego leada, czy złożenia zamówienia, połączenie telemarketingu z innymi tradycyjnymi formami dotarcia w digitalu do B2B, daje całkowicie
nowe możliwości.
Zbieranie leadów B2B zasadniczo różni się od tego procesu w B2C i żeby było skuteczne,
powinno być dobrze przemyślane.

Jednym ze sposobów wyróżnienia się, utrzymania klienta oraz zwiększenia jego koszyka
zakupowego jest profesjonalny, bezpośredni client service połączony ze zrealizowanym
dopiero co zakupem on-line.

Zdecydowanie najprościej (choć nie najtaniej) pozyskuje się je przy dokonywaniu transakcji czy dostarczaniu atrakcyjnych dla biznesu treści, bądź darmowych usług (materiały,
wzory, szablony, skrótery wiedzowe, poradniki, raporty, manuale, itd.).

Zakupy w sieci mają m.in. takie korzyści, że w sposób szybki i nieograniczony czasem czy

Trudniej jest dotrzeć do B2B i przekonać do pozostawienia leada kontaktowego za po-
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Cross selling w e-commerce oraz efektywne zbieranie leadów w B2B - dlaczego sam mailing nie wystarczy
średnictwem standardowych dla B2C kanałów takich jak: e-mailing, display, social media, czy wyszukiwarki. Bo w biznesie typowe emocjonalne działanie, natychmiastowa
reaktywność na przekaz reklamowy zdarza się rzadko. Podejmowane decyzje są bardziej
wyważone, wynikają częściej z pogłębionej analizy, są podejmowane przez większą niż
jedna liczbę osób, bądź nawet są elementem wyrafinowanych procesów decyzyjnych
funkcjonujących w organizacji.
Kolejnym problemem jest dotarcie do właściwej osoby (decyzyjnej w zakresie interesującej nas kompetencji) we właściwym czasie.
Z powyższych powodów często wykorzystywanym do zbierania leadów kontaktowych
B2B jest e-mailing, ponieważ pozwala docierać do konkretnych osób bądź działów w
organizacjach. Jednak jak pokazują pogarszające się z roku na rok statystyki takich działań, również nie jest idealnym rozwiązaniem. Niedocenianym w zakresie wsparcia procesów pozyskiwania leadów B2B jest wykorzystanie wysokiej jakości telemarketingu.
Ale nie tego kojarzonego z agresywną sprzedażą produktów i usług konsumenckich, a
ukierunkowanego na dotarcie do właściwej osoby w firmie, na budowaniu relacji długoterminowych, na wysokim poziomie prowadzonych rozmów nie opierających się na
skryptach, a na rzeczywistym spersonalizowanym kontakcie. I połączenie takiego, jak
opisany powyżej, telemarketingu z działaniami e-mailingowymi, skutecznie wdrożone,
pozwala na generowanie leadów w satysfakcjonujących ilościach i dobrze konwertujących na sprzedaż.

Autorzy:
Marta Lipka Krawczyk Co-Founder Yintaro
Jarek Bułka, Co-Founder Yintaro
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Nowoczesny performance marketing. Instrukcja obsługi
Marketerom przyszło żyć teraz w ciekawych i bardzo dynamicznych czasach. Jeszcze kil- •
kanaście lat temu marketing właściwie głównie kojarzył się z ulotkami, gadżetami reklamowymi, reklamą w prasie, telewizji, outdoorze i radiu. Wszystkim mogła zajmować się
jedna agencja. Najczęściej agencja reklamowa przygotowywała strategię komunikacji
oraz kreację i tym samym zarządzała pracami domu mediowego, który planował media.  
Niby rzeczy oczywiste, ale kto jeszcze pamięta te czasy, gdy to wszystko było takie pro- •
ste?
Ba! Nawet późniejsze promowanie sklepu internetowego było dużo prostsze, nie było
tak dużej konkurencji, a decyzje były podejmowane przez konsumentów dużo szybciej
i… na jednym ekranie. Uzyskanie efektywności marketingowej było dużo prostsze, nawet standardowe banery potrafiły generować leady i sprzedaż. Wkrótce w dynamicznym
tempie pojawiło się jednak szereg zmian w zwyczajach użytkowników, w technologii, w
możliwościach reklamowych itd. Obecnie mamy:
•

•
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ślepotę banerową, czyli banner blindness, a lata stosowania intruzywnych form reklamowych typu pop-up / toplayer spowodowały gigantyczną niechęć u internautów do reklam. Właśnie dlatego Polska jest na czele krajów, w którym największy
odsetek ma zainstalowanego AdBlocka by nie oglądać reklam. Jest to blisko 50%!
jeden z większych odsetków ruchu botów w Europie. Ten fałszywy ruch wynosi od
kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent całego ruchu! To już nie problem, aby
oszukać wszelkiego rodzaju systemy mierzące typu Google Analytics w kwestii
wskaźników bounce rate, czasu na stronie czy ilości odsłon.

przeglądanie sieci na wielu urządzeniach (smartfon, desktop, tablet). Niektóre ze
stron mają nawet 50-70% ruchu mobilnego. Faktem jest, że do gromadzenia informacji w celu podjęcia decyzji używamy innego urządzenia, a do finalnego zakupu
także innego. Wchodzimy na te same strony po kilkanaście razy przed podjęciem
decyzji i często jest to bardzo trudne do zmierzenia.
groźbę powolnej śmierci plików cookie jako standardu mierzenia efektywności w
sieci. Z jednej strony mamy RODO (GDPR), czyli unijne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych. Z drugiej strony – coraz więcej dyskutuje się o prywatności i
profilowaniu użytkowników. Z trzeciej – Apple zaczyna walkę z cookie poprzez wprowadzenie pod koniec 2017 roku Intelligent Tracking Prevention, czyli ochrony użytkowników przed śledzeniem, które było do tej pory podstawą ekonomii internetu.

Warto mieć świadomość tych zagadnień, aby odpowiednio zacząć planować i wdrażać
swoją strategię i przede wszystkim być na czasie. To wszystko ma wpływ na „instrukcję
obsługi” nowoczesnego performance marketingu, ponieważ cele biznesowe się nie zmieniły. Dalej musimy generować efekty i prowadzić skuteczny marketing, aby biznes trwał
i wzrastał. Kilka najważniejszych reguł:
Po pierwsze: analityka!
Od tego należy rozpocząć wszelkiego rodzaju planowanie działań performance. W dzisiejszych czasach nie tylko mowa tu o porządnym skonfigurowaniu Google Analytics do
mierzenia, co dzieje się na stronie WWW i tym samym do zliczania konwersji/sprzedaży,
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ale mowa także o bardzo dokładnym mierzeniu atrybucji oraz cross-device. Narzędzie
analityczne od Google’a nie jest narzędziem do podejmowania decyzji marketingowych
na temat wstrzymania lub kontynuowania inwestycji w dany kanał.

standardami raportowania.

Google Analytics opiera się na cookie i nie uwzględnia ścieżki z wielu urządzeń, nie
filtruje botów.

Sektor MarTech (ang. Marketing Technology) jest coraz mocniejszy. Bardzo dobrze, bo
dzięki temu część działań możemy prowadzić w sposób zautomatyzowany. Jeżeli nie
chcesz zostać za konkurencją, musisz rozważyć wybór systemów:
• marketing automation,
• mierzącego atrybucję,
• nagrywających sesję Twoich użytkowników,
• e-mail marketingowego,
• rekomendacji produktowych,
• remarketingowych,
• do monitoringu i analityki social media, SEO,
• do zarządzania paid search &amp; social, programmatic itd.

Na szczęście powstało wiele innych – lepszych narzędzi do zarządzania działaniami
marketingowymi online. Potrafią one w mniejszym lub większym stopniu dokładnie
mierzyć ścieżkę zakupową użytkownika, łączyć kilka urządzeń konsumentów w jedną
ścieżkę, filtrują ruch z botów i dają dużo lepsze dane analityczne. Co ważniejsze jednak nie bazują wyłącznie na cookie, ale także na fingerprint (tzw. odcisk palca), czyli na
unikalnym zestawie cech internauty takich jak: IP, rozdzielczość ekranu, wersja systemu
operacyjnego, przeglądarki itp. Niestety prawo coraz bardziej tego zabrania, ale alternatywne i dokładniejsze metody mierzenia efektywności ruchu są konieczne.
Zanim zaczniesz na dobre skalować swoje wydatki marketingowe i generować spory
ruch, upewnij się,  że wszystko precyzyjnie pomierzysz.
Co jest „Świętym Graalem” współczesnego marketingu internetowego? LTV (ang. Life
Time Value) – precyzyjne obliczanie wartości klienta w czasie per konkretny kanał i
zestawianie tego z kosztami jego pozyskania. To jedno z największych współczesnych
wyzwań, właśnie ze względu na problemy z precyzyjną analityką oraz wieloma różnymi

Po drugie: inwestycje w technologie marketingowe są już obowiązkowe

I to tylko wierzchołek góry lodowej. Mówiąc o technologiach marketingowych mam na
myśli także wewnętrzne zasoby IT na integrację wszystkich tych narzędzi z wewnętrznymi systemami np. ERP, CRM czy klasy Business Intelligence. Po co to wszystko? Właśnie
po to, aby performance marketing był jeszcze bardziej skuteczniejszy, a każdy CxO wiedział, że prowadzone działania mają na celu „wyciśnięcie” 100% efektywności z każdego
sprowadzonego na stronę internetową użytkownika.
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Po trzecie: opracuj dobry lejek konwersji - czyli zadbaj o bazę własną

Po czwarte: postaw na stabilny inbound marketing

Jeżeli chcesz prowadzić sensowne działania marketingowe, to nie możesz w tej chwili
postawić tylko i wyłącznie na kanały „zarządzalne”, które będą przynosić większe lub
mniejsze zyski.

W zasadzie w każdym biznesie czy e-commerce marketing przychodzący (ang. inbound
marketing) powinien być najważniejszym filarem sprzedaży. Ruch z wyszukiwarek jest
i będzie bardzo długo najbardziej „kaloryczny” dla większości przedsiębiorców. To nie
jest wyłącznie strategia SEO, ale przede wszystkim content marketingowa. Jeżeli nie będziesz się skupiać na edukowaniu swoich klientów, pomocy im na każdym etapie decyzji
zakupowej - bez względu, jaki prowadzisz biznes – to konkurencja zrobi to za Ciebie.
Nawet jeśli masz idealnie zrobiony program afiliacyjny, AdWords czy reklamę na Facebooku, to Twoje działania mogą wywołać tylko potrzebę u internauty i w efekcie będzie
chciał zasięgnąć więcej informacji o Twoim produkcie, usłudze - wróci więc do Google i
zacznie szukać.

Jeżeli chcesz by Twój performance marketing był skuteczny, to musisz cenić każdego
użytkownika, który wejdzie na Twoją stronę. Zwłaszcza tego, który nie dokona pożądanej
przez Ciebie akcji w postaci wypełnienia formularza kontaktowego / sprzedaży.
Musisz zbierać bazę w dowolnej formie i przyciągać na różne sposoby tego samego użytkownika, aby finalnie doprowadzić go do sprzedaży.
Nieważne, czy to będzie e-mail, SMS, social media, WebPush, aplikacja mobilna – po prostu każda forma zainteresowania Twojego konsumenta i namówienia go, aby zostawił do
siebie kontakt zwiększy skuteczność WSZYSTKICH Twoich działań marketingowych. Nie
każdy produkt, nie każdy klient jest gotowy, by dokonać zakupu tu i teraz. Ścieżki konwersji, które mają po kilkanaście punktów styku, pokazują to najdokładniej.
Budowanie bazy własnej to także jeden ze sposobów na prawdziwe mierzenie cross-device, ale to głębszy temat.
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Jeżeli nie znajdzie odpowiedzi u Ciebie, to po prostu kto inny go przejmie. Z tego właśnie
powodu inwestycja w inbound marketing to budowanie bardzo stabilnego kanału sprzedaży, a nie realizowanie po prostu jednej kampanii.
W przeciwieństwie np. do AdWords Twoja obecność organiczna nie znika razem z wyłączeniem kampanii. W tym kanale pieniądze się inwestuje, a nie po prostu wydaje. Raz
zainwestowane pracują dla Ciebie przez cały czas, czego nie można powiedzieć wprost
o kampaniach marketingowych, które naturalnie są przyśpieszeniem pewnego procesu.
Nie zbudują jednak długotrwałego kanału sprzedaży.
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Po piąte: zaplanuj spójną strategię na każdy z kanałów marketingowych
To powinien być ostatni etap planowania Twojej strategii performance marketingowej.
Każdy z kanałów wymaga zupełnie innego podejścia do promowania, każdy ma zupełnie
inne cechy. Nie każdy będzie opłacalny. Jakie są w skrócie najważniejsze kanały? Paid
search, paid social, video, afiliacja, e-mail marketing, mobile, programmatic, inne (np.
wyszukiwarki cenowe / produktowe).
Możesz mieć spójną strategię marketingową i zatrudnić in-house najlepszych specjalistów, którzy mają gigantyczne doświadczenie w każdym z tych kanałów – będzie dużo
łatwiej zarządzać całym marketingiem. Możesz również poprosić o pomoc agencję – tu
kluczem również będzie spójność, tj. spójne zarządzenie w każdym z tych kanałów, we
współpracy z jednym podmiotem. Trudno mówić o spójności, gdy działania są rozdrobnione pomiędzy wieloma agencjami, a każda z nich widzi tylko wycinek biznesu i optymalizuje go pod dane, które posiada.
W nowoczesnym performance marketingu agencja, która dysponuje tylko wycinkiem
Twojego marketingu nie może dostarczać długofalowo dobrych efektów. Nie tylko z powodu zarządzania, ale z powodu braku możliwości przeprowadzania prawdziwej optymalizacji i wywierania wpływu na ścieżkę konwersji. To chyba największe wyzwanie w
dzisiejszych czasach. Marketer musi być specjalistą-omnibusem od bardzo dużej ilości
kanałów marketingowych, albo zatrudniać wielu drogich specjalistów, albo mocno zaufać agencji, z którą wspólnie zoptymalizuje każdy z kanałów digital i na okrągło będzie
rewidował swoją strategię marketingową.

Autor:
Marcin Michalski, Członek Zarządu Cube Group
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Najlepsze praktyki przy realizowaniu programu afiliacyjnego
Wraz z rozwojem sieci i narzędzi reklamowych coraz większą popularność zdobywa forma marketingu on- line zwana marketingiem afiliacyjnym  lub potocznie „afiliacją”
Najprostszą definicją tego pojęcia brzmi: marketing afiliacyjny (lub marketing efektywnościowy) polega na tym, że rozliczenie reklamodawcy z wydawcą następuje za faktycznie czynności wykonane przez użytkownika będącego na stronie serwisu. Najczęściej
jest to akcja typu kliknięcie, wysłanie formularza, przejście na stronę reklamodawcy, wysłanie leada. W marketingu afiliacyjnym podmiotami organizującymi współpracę, ustalającymi zasady współdziałania są sieci afiliacyjne. To one łączą ze sobą reklamodawców i
wydawców, ustalają ramy współpracy.
Zatem w teorii to bardzo proste – Klient ma produkt , agencja know how,  a wydawcy
odpowiednie powierzchnie reklamowe; niemniej jednak nie wszystkie programy afiliacyjne odnoszą sukcesy. Dlaczego tak się dzieje? Jak możemy zmaksymalizować szansę
sukcesu?  Jakich błędów unikać? Próbą odpowiedzi na te pytania będzie poniższa lista
dobrych praktyk w programach afiliacyjnych.
Jak wiemy, przestrzeń działań afiliacyjnych zawiera się w trójkącie którego boki stanowią: klient, agencja i wydawca. Harmonijna współpraca każego  z nich przełoży się na
wymierny sukces konkretnej kampanii. Jakkolwiek kluczowa jest rola agencji, spinającej
wszystkie działania, zacznijmy  od kilku wskazówek skierowanych przede wszystkim do
klientów:
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Wybór reklamowanego produktu: Nie każdy produkt nadaje się do tego, by  można go
było reklamować za pomocą kampanii efektywnościowej. Jeśli grupa jego odbiorców to
bardzo wąska nisza, produkt jest relatywnie drogi, a konsumenci, w konkretnym przypadku,  trudno ulegają impulsom zakupowym – lepiej wybrać inny model działań reklamowych. Dla przykładu – nie prowadzi się kampanii sprzedażowych dla producentów
samochodów. Natomiast popularne i bardzo efektywne są kampanie leadowe zachęcające do jazd próbnych.  Nawet jeśli sam produkt finalny nie nadaje się do bezpośredniej
sprzedaży,  to za pomocą marketingu afiliacyjnego można uzyskać konkretne korzyści na
drodze prowadzącej do ostatecznego sukcesu.
Wybór odpowiedniej agencji: To kluczowy element procesu decyzyjnego. Przed rozpoczęciem kampanii warto poznać i porównać oferty kilku agencji. Wybór nie powinien się
sprowadzać wyłącznie do oferowanej ceny – odpowiednia analityka, zaplecze organizacyjne, doświadczenie na rynku, realizm oferty ( jeśli np. wszystkie agencje szacują potencjał danej kampanii np. na ok. 1 000 konwersji miesięcznie, a jedna na 4 000  znaczy,
że coś jest nie tak).
Zarządzanie kampanią:  Po wyborze reklamowanych produktów i agencji odpowiedzialnej za kampanię warto pamiętać o kilku, zdawałoby się prozaicznych kwestiach, mających ogromne znaczenie dla powodzenia kampanii:
- posiadanie odpowiednich zapasów reklamowanego produktu
- dbałość o terminowość dostaw
- sprawna i możliwie szybka walidacja transakcji
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- odświeżanie oferty i reklamujących ją kreacji
Na co natomiast powinno się zwracać uwagę po stronie agencji?
Realistyczna ocena - tak swoich możliwości jak i potencjału reklamowanych produktów.
Analityka – łatwo jest przeprowadzić skuteczną kampanię, jeśli reklamuję się produkt,
który „sam się sprzedaje”. Trudniej natomiast odpowiedzieć – dlaczego? Nowe technologie dają niespotykane wcześniej możliwości analizy ścieżek konwersji, poznania  zachowań i preferencji konsumenckich – warto z nich korzystać, nawet jeśli wymaga to
sporego nakładu pracy i środków. Wiedza zdobyta w ten sposób jest bezcenna – równie
bezcenna dla klienta jak i agencji.
Dobór wydawców: To kluczowe zadanie agencji. Bez odpowiedniej bazy zaufanych i
efektywnych wydawców, żaden program afiliacyjny nie ma szans powodzenia. Dobór zarówno pozytywny jak i negatywny. Pozytywny – przekonanie wartościowych wydawców
do realizacji konkretnego programu ( np. poprzez ograniczenie własnej marży). Negatywny – eliminacja ruchu fraudowego, motywowanego. Dbałość o interes klienta kosztem
ograniczenia krótkoterminowych zysków agencji pozwala na długotrwałe istnienie tejże.
Wsparcie działań sprzedażowych:  Warto przekonać klientów do wyjścia poza sztywne
ramy działań stricte sprzedażowych, szczególnie gdy realizacja programu kuleje bądź
wpada w stagnację. Nawet najlepszy produkt może się nie sprzedać, jeśli użytkownicy
nie są poinformowani o jego działaniu/zastosowaniu lub nie mają zaufania do nowej
bądź nieznanej sobie marki. W takich wypadkach niezbędne jest odpowiednie działania

wizerunkowe i/lub content marketingowe. Ponadto w ten sposób generujemy dodatkowy ruch na stronie, umożliwiający szersze działania remarketingowe.
Remarketing: W obecnych czasach to nieomal truizm, ale trudno sobie wyobrazić skuteczną kampanię bez użycia narzędzi remarketingowych. Każdy klik, każda sekunda spędzona na stronie, stanowi pewną konkretną wartość, której nie należy marnować. Dysponując pełnym arsenałem narzędzi i odpowiednią  analityką można znacząco podwyższyć
stopę zwrotu z inwestycji (ROI).
Timing i koordynacja: Przed rozpoczęciem kampanii warto przeanalizować sezonowe
fluktuacje popytu reklamowanego produktu i dopasować do nich plan kampanii. Istotny jest także szerszy plan aktywności reklamowej klienta i odpowiednia koordynacja
działań . Przykładowo – kampanie leadowe banków czy ubezpieczycieli osiągają znacznie lepsze rezultaty ( nawet do 30% wzrostu) kiedy realizowane są w trakcie kampanii
telewizyjnych.
„Przebicie szklanego sufitu”: Internet nie jest nieskończony, a co za tym idzie ilość
dostępnej powierzchni reklamowej jest skończona. To warunkuję politykę wydawców
(głównie portali), którzy preferują sprzedaż swoich powierzchni w stabilnych modelach
takich jak Flat Fee, CPM czy CPC; Pozostałe powierzchnie oddawane są na rzecz kampanii  stricte performance’owych. I jest to ilość jeszcze bardziej skończona, o którą rywalizują wszystkie podmioty e-commerce. Jakość obsługi, podbijanie stawek, dobór narzędzi,
relacje z wydawcami są kluczowe dla sukcesu kampanii sprzedażowej lecz nie mogą
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Najlepsze praktyki przy realizowaniu programu afiliacyjnego
zapewnić nieskończonych wzrostów.  W pewnym momencie należy zdecydować się na
agresywniejsze działania i zakup powierzchni dotychczas niedostępnych , w modelach
obarczonych większym ryzykiem.
Dzięki odpowiedniej analityce, znajomości rynku i   nawyków użytkowników można to
ryzyko znacznie zminimalizować . W takim wypadku rolą agencji jest odpowiedni dobór mediów oraz ich optymalizacja. Kampanie realizowane na lepszych i droższych powierzchniach, przy odpowiednim zarządzaniu pozwalają znacznie zwiększyć wolumeny
i wznieść kampanie na poziom wyższy niż to jest możliwe przy ograniczeniu się jedynie
do kampanii stricte performace’owych.

Autorzy:
Ludomir Wiśniewski - Business Development Director Optimise
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Skuteczny performance marketing zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jak prawidłowo zbierać dane potencjalnych klientów?
Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wprowadzone rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), będą stosowane
od 25 maja 2018 r. Realizacja nowych obowiązków spoczywać będzie na wszystkich:
zarówno reklamodawcach, jak i agencjach świadczących usługi marketingowe. Jak nowa
regulacja wpłynie na sposób prowadzenia działań marketingowych? Jak prawidłowo
zbierać dane potencjalnych klientów, aby nie narazić się na kary finansowe?
Żadnych danych osobowych nie mamy – czy na pewno?
W performance marketingu liczy się mierzalny skutek akcji marketingowych w postaci
konkretnych aktywności odbiorców na różnych etapach tzw. lejka sprzedażowego (kliki, leady marketingowe, rejestracje, zakupy). Gromadzone są różne informacje o potencjalnych klientach, które mogą zawierać dane identyfikujące klienta bezpośrednio lub
pośrednio - identyfikatory internetowe (w postaci adresów IP, identyfikatorów plików
cookies generowanych przez ich urządzenia, aplikacje, narzędzia i protokoły, czy też innych identyfikatorów generowanych na przykład przez etykiety RFID) w połączeniu z
innymi danymi, będącymi w posiadaniu administratora. Z biznesowego punktu widzenia
– nawet w przypadkach braku pewności, czy określona kategoria danych stanowi dane
osobowe– warto stosować do niej przepisy RODO.
Privacy by design – czyli dobrze zaprojektuj kampanię
Reklamodawca – zgodnie z zasadą privacy by design – już na etapie opracowywania z

agencją reklamową strategii performance marketingu - zobowiązany będzie do opracowania takich założeń kampanii, które zapewnią odpowiednią ochronę gromadzonym
danym osobowym oraz do wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń technicznych w odniesieniu do zidentyfikowanych ryzyk związanych z przetwarzaniem.
Zasada celowości, minimalizacji danych i ograniczenia czasowego
RODO wymaga, aby zakres i skala przetwarzanych danych była proporcjonalne do zamierzonego celu, a okres przechowywania tych danych był ograniczony do niezbędnego minimum. Z tego względu pomocne będą polityki retencji danych uzyskiwanych w
związku z prowadzonymi działaniami marketingowymi.
Co klienci muszą wiedzieć?
RODO przewiduje realizację przez administratora obowiązku informacyjnego. Oprócz
znanego obecnie katalogu informacji, podmiot danych musi zostać poinformowany dodatkowo między innymi o:
a. trybie działania profilowania, o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą – jeśli stosowane jest profilowanie;
b. okresie przechowywania danych;
c. uzasadnionych interesach administratora danych, jeśli stanowią podstawę przetwarzania danych;
d. odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców, jeśli dane są przekazywane do innych podmiotów;
e. źródle danych – jeśli zostały pozyskane od podmiotu trzeciego.
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Skuteczny performance marketing zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jak prawidłowo zbierać dane potencjalnych klientów?
W świetle tak obszernego obowiązku informacyjnego dużo większe znaczenie będzie
miało prawidłowe sformułowanie polityki prywatności i plików cookies.
Zbieranie leadów = zbieranie zgód
Model pozyskiwania zgód na kontakt z użytkownikiem zarówno w przypadku leadów
sprzedażowych, jak i leadów marketingowych musi uwzględniać nowe wymogi co do
formy oraz treści zgody. Treść zapytania o zgodę na kontakt we wskazanym celu, musi
zostać sformułowana prostym i jasnym językiem, w łatwo zrozumiałej i dostępnej formie.
Sama zgoda musi by dobrowolna, ale może zostać wyrażona w dowolny sposób. Odwołanie zgody musi być również łatwe jak jej udzielenie. Należy przy tym podkreślić, że RODO
nie ograniczy zastosowania ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zasada opt -in może zmniejszyć ilość danych o użytkownikach
Zasada privacy by default zobowiązuje m.in. twórców aplikacji, prowadzących serwisy
społecznościowe, czy portale internetowe  do wyboru rozwiązań i systemów, w których
ochrona prywatności będzie stanowić domyślne ustawienie tak, aby aplikacje, czy systemy przetwarzające dane, domyślnie udostępniały jedynie minimalną ilość informacji o użytkowniku, a poszerzenie zakresu udostępnianych danych następowało jedynie
na podstawie zmiany tych ustawień dokonanych przez samego użytkownika. Ta zasada
może spowodować zmniejszenie ilości informacji o użytkownikach, która będzie przedmiotem analizy w performance marketingu.

Autorzy:
Katarzyna Witkowska-Nowakowska, ekspert ochrony danych, Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy
Marta Kwiatkowska-Cylke, adwokat, Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy
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Promocja w mediach społecznościowych: konkursy i loterie a prawo
Choć sposób prowadzenia działalności promocyjnej ulega ciągłym przemianom, w
tym w związku z rozwojem kanałów social media, nie traci na aktualności twierdzenie,
że wszelkiego rodzaju konkursy i loterie stanowią jedną z najskuteczniejszych metod
zwiększenia zaangażowania klientów i wzmocnienia wizerunku marki.
Z organizacją konkursów i loterii wiąże się szereg zagadnień prawnych. Wśród kwestii
takich, jak ochrona danych osobowych, czy treść regulaminów, określających szczegółowe warunki prowadzenia działań promocyjnych, na pierwszy plan wysuwa się problematyka związana z ich kwalifikacją na gruncie przepisów prawa publicznego.
Wielokrotnie zdarzało mi się analizować różne plany promocyjne klientów. Od prostych,
po bardziej złożone. Posłużmy się tu przykładem prostym, choć bardzo typowym. Klient
zamierza zainteresować odbiorców nowym profilem w portalu społecznościowym. Proponuje prosty quiz: osoba, która jako pierwsza udzieli prawidłowej odpowiedzi, otrzyma
nagrodę.
Czy taką promocję można zorganizować, tak po prostu? Można. Niestety, przy powyższych
założeniach jej organizacja będzie stanowiła wykroczenie skarbowe, zagrożone karą
grzywny. Wynika to z często ignorowanego rozróżnienia na loterię promocyjną i konkurs.
Podczas gdy konkurs zorganizować może każdy, organizacja loterii promocyjnej wymaga
uzyskania stosownego zezwolenia. Wracając do powyższego przykładu – co powoduje, że
quiz jest loterią promocyjną, a nie konkursem?

Na tle praktyki organów skarbowych i sądów administracyjnych jest jednak jasne, że
zasada „kto pierwszy ten lepszy” przesądza o tym, że mamy do czynienia z loterią promocyjną.  I nie chodzi tu oczywiście chodzi wyłącznie o przypadki, gdy organizator wymaga,
by ktoś był pierwszy w ścisłym rozumieniu tego słowa. Przykładowo, loterią promocyjną
jest  także promocja, w ramach której jury dokonuje wyboru zwycięzcy, ale tylko spośród
dziesięciu prac nadesłanych jako pierwsze.
W odróżnieniu od loterii, konkurs bazuje wyłącznie na wiedzy i umiejętnościach uczestników. Typowym przykładem jest wybór przez jury najlepszych prac (np. haseł reklamowych) nadesłanych przez uczestników w określonym terminie - termin, w odróżnieniu od
kryterium pierwszeństwa, nie stanowi elementu losowości.
Praktyka organów skarbowych jest bogata. Wiele jest także przypadków lokujących się
gdzieś na pograniczu loterii i konkursu. Istotne jest, że planując działania promocyjne,
obejmujące przyznanie odbiorcom nagród, należy starannie przemyśleć ich założenia.
Jeśli okaże się, że zawierają one choćby niewielki pierwiastek losowości, pozostaje nam
odpowiednio je zmodyfikować, lub też zadbać o dopełnienie niezbędnych formalności.

Chodzi o wpisany w założenia tej promocji element losowości. Nagrodę może zdobyć
ten, kto nie tylko prześle prawidłową odpowiedź, ale też zrobi to jako pierwszy. Można
wprawdzie twierdzić, że bycie pierwszym jest pochodną osobistej zręczności uczestnika.
Autor:
Tomasz Koellner, Head of IP/TMT w Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
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Czy działania z influencerami mają sens w performance i jak się za to zabrać?
Influencer to określenie coraz częściej wypowiadane w kontekście realizacji działań
marketingowych. Ich aktywność w sieci budowana wokół blogów, vlogów i kanałów w
social media, przekłada się na rzesze fanów, dla których influencer jest liderem opinii
i wiarygodnym źródłem rekomendacji. Nic więc dziwnego, że potencjał ten w ramach
komunikacji ze swoją grupą docelową coraz częściej wykorzystują marki. Obecnie nie
należy już pytać czy takie działania mają sens, ale jak je prowadzić, aby były skuteczne i
efektywne.
Influencerzy są przykładem, jak wiele różnorodnych treści jest dostępnych w sieci, a
jednocześnie jak mogą one być wykorzystywane w afiliacji. Twórcy ci, w zależności od
dziedziny w której działają, stają się liderami opinii, którzy mogą wpływać na sposób
myślenia i zachowania nawet tysięcy osób, codziennie śledzących ich kanały. Dostarczają
czytelnikom cennych rekomendacji. Tym samym niemal każda marka znajdzie partnera,
z którym mogłaby nawiązać współpracę.
Współpraca z influencerem wpływa pozytywnie na wizerunek marki, jest elementem budowania jej zasięgu i rozpoznawalności, prestiżu, a w konsekwencji zwiększania sprzedaży. Wszystko to będzie możliwe, jeśli ta kooperacja jest przemyślana i odpowiednio zaplanowana. Należy przy tym pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim należy skupić
się na odpowiednim doborze partnera do współpracy. Promując dany produkt lub usługę
influencerzy stają się ich ambasadorami. Dają szansę dotarcia do określonej grupy docelowej, jednak pod warunkiem, że odbiorcy produktu byli tożsami z osobami śledzącymi
dany kanał.

24

Odpowiednie dopasowanie promowanego produktu do grupy docelowej jest istotne
także dla influencera, ponieważ tylko takie działanie pozwala mu zachować wiarygodność. Ta z kolei jest siłą twórcy jako osoby rekomendującej. Warto zatem, aby dobierał
do promocji takie produkty, których rzeczywiście sam by użył i z którymi chciałby być
kojarzony. Przedmiot polecenia powinien pasować do profilu kanału i poruszanych na
nim zagadnień, a tym samym do profilu czytelników. Tylko produkt dopasowany do ich
potrzeb ma szansę wzbudzić zainteresowanie, które przełoży się na późniejszy zakup. Tak
naprawdę tworzenie contentu w ramach współpracy afiliacyjnej nie powinno różnić się
od bieżącej działalności.
Przyzwyczailiśmy się do oceny blogerów i innych twórców w sieci przez pryzmat statystyk ich kanałów: liczby fanów, followersów czy unikatowych użytkowników. Tymczasem
ważniejsza od liczby, jest jakość. Na odbiorców influencera należy patrzeć całościowo
i przede wszystkim oceniać czy mamy do czynienia z wierną publicznością. Może się
bowiem okazać, że za imponującymi liczbami kryją się osoby, które tak naprawdę nie
śledzą aktywnie jego działań. Tymczasem dla reklamodawcy najważniejsze jest, aby ta
publiczność aktywnie poszukiwała produktów dla siebie, chętnie poznawała rekomendacje influencera, a co ważniejsze ufała im i w efekcie samodzielnie testowała, a więc
kupowała produkt, który jest jej polecany. Takiego efektu na pewno nie osiągnie twórca,
który nie potrafił zbudować zaangażowanej publiczności, która powraca na jego kanały.
Rozważając współpracę z influencerami w afiliacji trzeba mieć też na uwadze kwestie
oceny skuteczności ich działania i rozliczeń. Najczęściej w marketingu efektywnościowym stosuje się model CPS, a więc prowizji od sprzedaży. Tymczasem w kontekście influ-
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Czy działania z influencerami mają sens w performance i jak się za to zabrać?
encerów należy zweryfikować ten model, ponieważ twórcy ci należą do wydawców contentowych, którzy wnoszą wiele korzyści dla promocji marki i odgrywają bardzo ważną
rolę na ścieżce zakupowej klienta, jednak zwykle nie generują sprzedaży bezpośrednio.
Dlatego też konieczna jest zmiana podejścia do współpracy i wprowadzenie asyst sprzedaży, czyli możliwości sprawdzenia nie tylko, którzy wydawcy w programie partnerskim

doprowadzili do zakończenia transakcji, ale też którzy asystowali przy niej, będąc jednym
z punktów na ścieżce konwersji. Taką możliwość daje narzędzie Assists oferowane przez
Awin.

Autor:
Patrycja Ścisłowska, Head of Business Development, Awin
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Jak wzmacniać markę i docierać do nowych użytkowników przy okazji działań performance?
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Z perspektywy aktywnego w Internecie marketera granica pomiędzy działaniami sprzedażowymi a wizerunkowymi przebiega często na linii modelu rozliczeń. Rozliczany za
efekty (CPC, CPS) performance marketing – to działania przynoszące sprzedaż. Budowanie wizerunku marki i zainteresowania ofertą sklepu nowych klientów odbywa się
zwykle w oparciu o CPM i Flat Fee i bazuje na współpracy z liderami opinii oraz mediami
zasięgowymi. Ten drugi obszar wymyka się z łatwością ewaluacji ROI, choć nikt nie wątpi
w jego kluczową rolę w procesie decyzyjnym klienta.

Wdrożenie modelu atrybucji wewnątrz kanału performance pozwala na włączenie
w efektywnościowy model rozliczeń kanałów budujących wizerunek. Bloger, inspirujący
swoją rekomendacją użytkownika, otrzyma należne mu wynagrodzenie za swój wkład
w wygenerowanie transakcji, nawet jeśli użytkownik skorzystał ostatecznie z kodu
rabatowego znalezionego na serwisie z promocjami. Dobrze targetowany programmatic,
utrwalający markę w oczach użytkownika, podzieli prowizję z mailingiem, informującym
o szczególnej ofercie w Noc zakupów.

Powyższa sytuacja ma swoje źródło w ograniczeniach technicznych pomiaru efektywności działań marketingowych online. Popularna przez lata atrybucja sprzedaży do ostatniego kliknięcia uniemożliwiała rozpoznanie faktycznego wpływu działań „wizerunkowych” na sprzedaż w sklepie. Z tej perspektywy za konwersję online odpowiedzialny
jest wydawca, który wygenerował ostatnie przekierowanie na stronę sklepu, po którym
dokonała się sprzedaż. Dzisiejszy konsument korzysta intensywnie z możliwości Internetu - porównuje ceny i oferty różnych podmiotów, szuka okazji, dlatego ostatnim etapem
jego poszukiwań będzie zazwyczaj witryna rabatowa, strona oferująca cashback lub wyszukiwarka. Działania wizerunkowe, rozpoczynające ścieżki konwersji nowych klientów,
są w modelu last-clik nie tylko niewidoczne, ale i całkowicie pomijane w rozliczeniu
prowizji. Odpowiedzią na ograniczenia wynikające z atrybucji do ostatniego kliknięcia
jest śledzenie całej ścieżki konwersji konkretnego użytkownika i adekwatna dystrybucja
prowizji pomiędzy wydawców zaangażowanych w promocję marki.

Uruchomienie atrybucyjnego rozliczenia
w programach sprzedażowych zwiększa
przychody kanałów inicjujących ścieżki
konwersji – blogów, mediów zasięgowych, display’u.   Wraz z zarobkami rośnie zainteresowanie i zaangażowanie
wydawców w ramach współpracy CPS.
W efekcie, Reklamodawca otrzymuje
tak pożądane działania wizerunkowe
w gwarantowanym koszcie.
CASE STUDY: Porównanie dwóch analogicznych akcji promocyjnych home&you
– przed po wprowadzeniu atrybucji – potwierdza założenia modelu.
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Autor:
Justyna Sobolak Account Director w TradeTracker Poland
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Przykład wykorzystania Facebooka do zwiększenia konwersji nie tylko online, ale i offline
Facebook już dawno przestał być platformą do działań wizerunkowych. Coraz powszechniejsze jest przekonanie, że social media sprzedają, a efektywność tych działań łatwo
można zmierzyć. Jednak, czy możliwe jest zmierzenie konwersji działań reklamowych
prowadzonych na Facebooku na ruch i wyniki sprzedaży w sklepach stacjonarnych (offline)? Case study marki Tchibo jest dowodem na to, że jest to możliwe, ale przede wszystkim, że konwersja ta ma miejsce i daje realne zyski w postaci prawie 5-ciokrotnego
zwrotu z inwestycji!
Marka Tchibo wzięła udział w wyjątkowym programie Retail Incubator. Chciała sprawdzić, czy da się dzięki kampaniom na Facebooku jeszcze bardziej zwiększyć sprzedaż
online i czy te działania mają wpływ na ruch i konwersje offline.
Retail Incubator jest dedykowanym programem dla branży Retail. Jego zaletą jest przede
wszystkim możliwość sprawdzenia wpływu kampanii na Facebooku na sprzedaż zarówno online jak i offline. Marka Tchibo postanowiła poprawić wyniki konwersji online, a
przy tym zmierzyć wpływ działań na Facebooku na wszystkie parametry sprzedaży, w tym
także konwersje w sklepach stacjonarnych.
Etapy działania
1. Uruchomienie DPA (Dynamic Product Ads) zarówno dla remarketingu,  jak i kampanii
prospectingowych, następnie działania te były optymalizowanie pod wyznaczone
KPIs: ilość konwersji, wartość konwersji, ROI.
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2. Na etapie prowadzonych zaawansowanych działań remarketingowych testowano
szereg narracji i kreacji do poszczególnych grup docelowych.
3. Integracja danych z konwersji offline (czyli transakcji dokonanych w sklepach Tchibo
w całej Polsce)
4. Kampania nawigująca klientów do odwiedzin znajdującego się najbliżej sklepu Tchibo.
Uruchomienie dynamicznych reklam produktowych
W przypadku Tchibo najpierw wykorzystane zostały dynamiczne reklamy produktowe
przy jednoczesnym dokonaniu odpowiedniej segmentacji. W tym celu, odbiorcy reklam
podzieleni zostali na grupy na podstawie ich wcześniejszej interakcji z produktami na
stronie internetowej Tchibo.
Grupy zostały podzielone wg czasu od momentu oglądania produktu na stronie po to,
aby sprawdzić, która z grup będzie najlepiej reagowała na działania remarketingowe.
Analityka kampanii została przygotowana w taki sposób, aby zespół Tchibo na bieżąco widział wyniki działań na Facebooku w wykorzystywanych przez siebie systemach.
Ponadto były one dostępne online w narzędziu ROI Hunter (oficjalny Facebook Marketing Partner w Polsce) – konwersje raportowane zarówno przez Facebooka, jak i Google
Analytics.
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Przykład wykorzystania Facebooka do zwiększenia konwersji nie tylko online, ale i offline
Połączenie konwersji offline
Dane z systemu CRM zostały połączone z
platformą ROI Hunter przy pomocy uniwersalnego narzędzia Data Connector.
Zabezpieczone i zakodowane dane przesyłane były przez API automatycznie i na
bieżąco, tak aby móc śledzić czy grupa
docelowa wyeksponowana na kampanię
na Facebooku dokonała zakupu w sklepie Tchibo.
Wizyty w sklepach
Ten rodzaj kampanii na Facebooku działa na podstawie dwóch zmiennych
1. poprzez lokalizację sklepu stacjonarnego,
2. poprzez lokalizację użytkownika Facebooka.
Dla przykładu: można ustawić promień 1 km od sklepu i wtedy osoba będąca w grupie
docelowej i znajdująca się w tej odległości dostanie dopasowaną reklamę na Facebooku.
Pojawią się w niej także zaproszenia do sklepu z adresem i mapką jak tam dotrzeć.
Co zostało przetestowane:
1. Różne landing pages – strona internetowa tchibo.pl oraz strona „Znajdź sklep” z
mapą pokazującą lokalizację sklepów.

2. Różne strony na Facebooku – przygotowaliśmy reklamy dla strony głównej Tchibo
Polska i dla indywidualnych stron sklepów stacjonarnych w pobliżu.
Wyniki
Pokazywane dane obejmują okres od 1 maja do 30 września 2017 roku
Odkryto, że w testowaniu landing pages i stron na Facebooku, lepiej sprawdzało się
targetowanie reklam na stronę „Znajdź sklep” i promowanie z głównej strony marki na
Facebooku.
Oto wyniki kampanii dla online i offline:
a. całkowite ROAS z kampanii online: 3,5!
a. ROAS z kampanii „odwiedziny sklepów” i zakup offline na poziomie 4,9!
Była to pierwsza kampania na polskim rynku, w której:
1. udowodniono, że dzięki odpowiednio przeprowadzonym działaniom na Facebooku
można nie tylko istotnie zwiększyć sprzedaż online, ale także offline. Warto także
optymalizować działania i wyniki na podstawie bieżącej analizy danych offline
2. w sposób mierzalny pokazano, jak istotny jest wpływ działań online (kampanii na
Facebooku) na ruch offline i sprzedaż w sklepach stacjonarnych. Jest to dowodem na
to, jak duża liczba potencjalnych klientów odkrywa marki, produkty i oferty na Facebooku, a następnie dokonuje zakupu nie tylko online, ale także, po pewnym czasie
w sklepie stacjonarnym
3. zespołowi ROI Hunter udało się zintegrować dane z zakupów online i offline po to,
aby móc śledzić wyniki działań w czasie rzeczywistym
Autorzy:
Agnieszka Chabrzyk
Country Director Poland, Business Factory & ROI Hunter
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Content marketing w służbie performance – to możliwe
Dla wielu osób wciąż nieoczywisty jest fakt, że content marketing może sprzedawać.
Najczęściej marketing treści wykorzystywany jest bowiem w celu budowania wizerunku
marki i wzrostu zaangażowania wśród klientów oraz grupy docelowej. I słusznie, ponieważ CM świetnie się do tego nadaje.
Jednakże dopasowane do odbiorców treści nie tylko budują zaangażowanie użytkowników oraz zachęcają do interakcji z marką, ale także mogą i powinny (przynajmniej
niektóre) sprzedawać nasze produkty lub usługi. Dobrze zaplanowane działania content
marketingowe mogą skutecznie się monetyzować, przynosząc biznesowi wzrost konwersji, w tym - sprzedaży.
Czym jest Content Marketing?
Zanim przejdziemy do meritum, warto przypomnieć krótko, czym jest marketing treści.
Content marketing to:
• tworzenie treści, które realizują zdefiniowane cele biznesowe,
• zarówno tworzenie, jak i dystrybucja treści,
• mówienie nie tylko o samym produkcie, lecz w szerszym kontekście realnych potrzeb i problemów grupy docelowej,
• dialog z odbiorcami i słuchanie,
• recepta na sukces wizerunkowy i relacyjny, który przekłada się na sukces sprzedażowy,

30

• działanie zaplanowane w czasie, długofalowe i wieloetapowe.
Czy i w jaki sposób content marketing sprzedaje? Przykłady
Analizując możliwości sprzedażowe content marketingu, warto wspomnieć o jednej
kwestii.
W kontekście sprzedaży bezpośredniej istnieją z pewnością działania, które są bardziej
efektywne, szczególnie w krótkiej perspektywie czasu – choćby remarketing dynamiczny
na Facebooku. Należy jednak pamiętać, że content to często pierwszy lub kolejny moment kontaktu użytkownika z marką jeszcze przed dokonaniem zakupu. Mimo iż zwykle
nie jest on widoczny w modelu last click, stanowi ważne źródło na ścieżce konwersji
użytkownika. Dlatego też dobierając KPI naszych działań, warto brać pod uwagę sprzedaż bezpośrednią i pośrednią, czyli konwersje wspomagane, w których jednym ze źródeł
był blog lub inna sekcja contentowa.
Oto kilka przykładów tego jak CM radzi sobie w różnych branżach:
Fashion
Za pomocą bloga skierowanego do mężczyzn w wieku 15-34 zwiększyliśmy popularność
brandu, widoczność na frazy kluczowe oraz, co szczególnie ważne, liczbę konwersji.
Na blogu co miesiąc pojawiało się min. 20 artykułów: poradników dotyczących mody
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Content marketing w służbie performance – to możliwe
casual, przykładów stylizacji oraz tematów lifestylowych. Wszystko po to, by docierać do
użytkowników na wszystkich etapach lejka zakupowego. Postawiliśmy przede wszystkim
na treści evergreenowe, ale nie zapominaliśmy również o real time marketingu!
Współpracowaliśmy z celebrytami i influencerami ważnymi dla naszej grupy docelowej,
tworząc angażujące wywiady oraz pokazując ich własne modowe tricki i wskazówki.
Już po pierwszym roku widać było ogromny udział bloga w konwersjach. Poniżej prezentujemy wyniki z 3 wybranych miesięcy, w trakcie których czytelnicy bloga dokonali
zakupów o wartości ponad 84 000 zł. Bezpośrednio (mamy tu na myśli - w czasie jednej
sesji) blog brał udział w konwersjach, które przyniosły ponad 8 000 zł przychodu.
Co ciekawe, ani złotówka nie została przeznaczona na płatną promocję bloga. Wszystko,
co udało nam się osiągnąć, to wynik wyłącznie działań organicznych.

Home&Living
Blog świetnie sprawdza się także w innych branżach. Doskonałym dowodem na to jest
jeden z naszych ostatnich projektów dla lidera w sektorze Home&Living.
Przygotowaliśmy szytą na miarę strategię content marketingową, której efektem było
stworzenie eksponującego ekspercki wizerunek bloga o wystroju wnętrz. Został on podzielony na kategorie tematyczne – porady, inspiracje oraz kategorię dedykowaną wyłącznie USP marki.
Ze względu na specyfikę branży największy nacisk postawiliśmy nie tylko na wartość
merytoryczną tekstów, ale także na wysokiej jakości elementy graficzne uzupełniające
każdą treść.
Wszystkie teksty pojawiające się na blogu były dobrze zoptymalizowane pod frazy kluczowe. Zadbaliśmy także o pozostałe aspekty, które miały wpływ na SEO, a tym samym na
maksymalne zwiększenie widoczności zarówno bloga, jak i domeny, w której się znajduje.
Już w ciągu pierwszych 3 miesięcy od startu współpracy blog przyniósł świetne efekty,
również w postaci konwersji. Efekty przerosły nasze oczekiwania! Czytelnicy bloga wygenerowali sprzedaż na poziomie niemal 130 000 zł – w tym prawie 12 000 zł sprzedaży bezpośredniej. Oznacza to, że w czasie jednej sesji czytelnik bloga dokonał zakupu
w sklepie internetowym. Średnia wartość koszyka dla tej grupy wyniosła ponad 250 zł!
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Content marketing w służbie performance – to możliwe
To wyłącznie dwa case study. Inspirujących przykładów na skuteczność sprzedażową
działań content marketingowych jednak nie brakuje. Najważniejsze, by decydując się
na podjęcie działań związanych z marketingiem treści, nie zapomnieć o 3 elementach:
odpowiedniej strategii z jasno określonymi celami, dopasowaniu działań do grupy docelowej oraz regularnym monitorowaniu efektów, jakie przynoszą.

Autor:
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