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Wielokanałowość kluczem do sukcesu

Za górami, za lasami… była sobie synergia. W zgłoszeniu konkursowym chcieliśmy pokazać uniwersalność naszych ekspertów, którą na 

co dzień się wykazujemy. To my dostosowujemy się do sytuacji, a nie szukamy sytuacji, które dostosowują się do nas.

Tym bardziej cieszy fakt, że nasza praca została przez jury doceniona nie tyle w ujęciu wyników, które dostarczamy klientom, ale i 

holistycznego podejścia w całej gamie różnorodnych projektów, których efektywność podnosimy każdego dnia. Wymaga to 

indywidualnego podejścia to każdego celu, partnerskich relacji z klientami, dobrze rozumiejąc, że stawiane przed nami cele są 

wyrazem zaufania popartym ogromem budżetów mediowych, którymi zarządzamy.

Tak właśnie postrzegamy współczesny marketing, który na co dzień opieramy na idei „Klienta 360”. To znany buzz word, który nie jest 

dla nas pustym sloganem, a wytycza szczegółowe ścieżki postępowania.

Jak wygląda praca w myśl podejścia zorientowanego na kliencie? Oczywiście głównym celem naszych działań jest wypracowanie 

wysokich wyników, które spełnią oczekiwania partnera biznesowego. To jedna strona medalu. Druga to zmiana podejścia ze 

standardowego klient-agencja na partner-partner. To wszystko sprawia, że traktujemy każdą obsługiwaną przez nas firmę jak 

naszą własną, stale starając się coraz lepiej rozumieć i rozwijać ich potrzeby.

Strategię performance opieramy zawsze o działania digital 360, uwzględniając wszystkie kluczowe kanały promocji. Zdajemy sobie 

sprawę z tego, że bieżące działania zawsze powinny być objęte obserwacją z różnych perspektyw. Z tego powodu proces analizy jest

również na stałe wkomponowany w pracę wszystkich zespołów w Semahead.



Innowacyjne podejście

Główną osią do pracy na wskroś kanałów reklamowych są narzędzia, które dostarczają nam precyzyjne informacje o najlepiej 

konwertujących kanałach. Pozwala to zmaksymalizować efektywność alokacji budżetów. I w tym punkcie ponownie 

stosujemy nasze podejście jako partnera biznesowego. Każdego dnia dbamy o to, aby zwiększać przewagę naszej pracy 

wobec konkurencji. Dlatego robimy wszystko, aby korzystać tylko z najaktualniejszych praktyk oraz topowych narzędzi.

W naszych projektach wykorzystujemy sprawdzone atrybuty modelowania strategii i service designu, które pomagają 

podnieść jakość współpracy z naszymi klientami na jeszcze wyższy level. Uczymy się nie tylko od siebie wzajemnie, ale także 

edukujemy klientów. Szczerze wierzymy, że rozwój kompetencji to korzyść dla całej naszej branży.

To szczególna wartość, jaką na co dzień oferujemy naszym klientom – zintegrowane działania marketingowe, wyciągające 

esencję ze wszystkich digitalowych kanałów, których efektem jest wysoka konwersja.

Na co dzień umożliwia to specjalistom z agencji dostosowanie modelu działania, adresującego specyfikę biznesu, zwłaszcza 

w obszarze rotacji produktu. Specyfika współpracy z klientem jest od początku nastawiona na aktywne zaangażowanie 

członków zespołu w proces, czego wyrazem jest komunikacja i planowanie projektu 

zagregowane w Asanie oraz wpsieranie się metodyką design thinking.



Design Thinking – lepsze zrozumienie Klienta

Nawiązując współpracę w oparciu o ideę Klienta 360, zawsze chcemy bardzo dokładnie zrozumieć jego produkt, 

perspektywę biznesową i zdefiniować określoną grupę odbiorców. „Wejście w buty klienta” pomaga nam ściśle 

doprecyzować działania, które musimy podjąć do osiągniecia celu.

W naszej agencji często w takich momentach prowadzimy warsztaty według metody Design Thinking. Przysposobiliśmy 

tę metodologię, tworząc autorski model rozpoczynający każdy projekt 360 digital marketingu.

To dla nas podstawowe strategiczne narzędzie pracy. Zwykły proces warsztatów DT składa się z pięciu kroków, które 

obejmują przejście przez budowanie osobowości, poznanie szczegółów generowania wartości biznesowej oraz ustalenie 

możliwych do wykonania kroków i innowacji dla wszystkich zaangażowanych stron.

Istotne jest dla nas samo spotkanie z naszym partnerem. I tak za każdym razem przy jednym stole w naszym biurze 

zasiadają: opiekun projektu, specjaliści odpowiedzialni za prowadzone działania i, co najważniejsze, zespół klienta, który jest 

w stanie opowiedzieć o biznesie z różnych punktów widzenia. Bardzo często są to managerowie, marketerzy, a nawet (w 

przypadku e-commerce’ów) sprzedawcy ze sklepów internetowych. Ich optyka, w odniesieniu do strategii, która ma być 

wynikiem warsztatów, jest niezwykle cenna.



Nie tylko praca

Połączenie strategicznego podejścia, dogłębnej wiedzy analitycznej i ścisłej współpracy między wszystkimi zaangażowanymi 

stronami to rozwiązanie, które jak po sznurku nieustannie prowadzi nas do sukcesu. Ale to jednak nie wszystko. Jak już 

wcześniej wspominaliśmy – oprócz wiedzy i doświadczenia – istotne jest także zgranie zespołu. A tego u nas nie brakuje.

W tym miejscu nie można oczywiście zapomnieć więc o aspekcie towarzyskim. W pracy jesteśmy zespołem 

profesjonalistów skoncentrowanych na celach naszych partnerów biznesowych. Ale “po godzinach” po prostu uwielbiamy 

swoje towarzystwo, więc zazwyczaj na koniec tygodnia satysfakcjonującej pracy zwyczajnie zasiadamy na naszym 

przestronnym tarasie, ciesząc się wspólnie spędzonym wolnym czasem. W integracji nie zamykamy się tylko w obszarze 

naszych działów, ale jak najczęściej staramy się spotykać całą agencją. To wszystko zdecydowanie przekłada się na naszą 

codzienną pracę! Uwielbiamy też nietypowe celebracje, świętując takie dni, jak walentynki, dzień kobiet, dzień mężczyzny 

bądź mikołajki. Zawsze wtedy szykujemy coś specjalnego 😊

Dlaczego to takie ważne?

W Semahead wierzymy, że nasze umiejętności i wiedza służą nie tylko klientom, ale także sobie nawzajem. Mając dobre 

relacje między sobą, możemy dużo sprawniej prowadzić komunikację wewnętrzną oraz przyspieszyć proces realizacji 

założeń. I to jest jeden z czynników, które nas wyróżniają na tle konkurencji. To ważne, bo realnie przekłada się na jakość 

obsługi naszych partnerów biznesowych.





Od ponad 14 lat świadczy usługi opiekuńcze dla klientów na terenie 
Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski.

 

Jako lider rynku w Europie przygotowuje kompleksowe oferty pracy 
dla opiekunek i opiekunów, którzy świadczą profesjonalną opiekę 
dla indywidualnych klientów. 

58 ODDZIAŁÓW 
REKRUTACYJNYCH

158 LOKALIZACJI 
FRANCZYZOWYCH

DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE 
W 6 KRAJACH  

|           O �rmie

PROMEDICA24

PROMEDICA24 POSIADA:



Misją firmy jest poszukiwanie i przygotowanie do pracy kandydatów z Polski, Rumunii 
i Bułgarii, zapewniając im legalną formę współpracy oraz organizując pobyt za granicą.

|           Cel biznesowy

PRACA DLA OBYWATELI POLSKI, 
RUMUNII, BUŁGARII

CEL BIZNESOWY 



KAMPANIA FACEBOOK ADS  

|           Kampania Facebook Ads

Głównym celem działań na Facebooku było poszukiwanie potencjalnych kandydatów do pracy.

Następnie zachęcenie ich do pozostawienia danych kontaktowych w formularzu na dedykowanym 
Landing Page’u. Priorytetową grupą odbiorców były obywatelki Polski i Bułgarii, w wieku 35-60 lat, 
zamieszkałe na terenie swoich krajów oraz Niemiec. 

Zadaniem Bluerank była praca nad optymalizacją kampanii, poprzez wprowadzenie nowych
rozwiązań, które przełożą się na: 

 WZROST ILOŚCI LEADÓW 

ZNACZNY SPADEK KOSZTU ICH POZYSKANIA



|           Strategia

Strategia opracowana przez Bluerank zakładała maksymalne wykorzystanie automatyzacji na różnych poziomach kampanii. 

STRATEGIA  

Cel reklamowy konwersja 
Zastosowanie celu reklamowego konwersja, który w połączeniu 
z Pikselem Facebooka jest w stanie wyszukiwać użytkowników 
o najwyższym potencjale dokonania konwersji. 

Dotyczyło to nie tylko nowych kampanii, ale również dotychczasowych, 
które działały w oparciu o optymalizację pod inny cel.
 

Szerokie targetowanie
Wykorzystanie szerokiego targetowania, pozwalającego algorytmom 
na zebranie odpowiedniej liczby danych i dalszą, automatyczną 
optymalizację reklam po wyjściu z fazy uczenia się. 

Nowe placementy reklamowe (Audience 
Network i Messenger) 

W celu zwiększenia częstotliwości wyświetlania reklam i docierania       
do użytkowników dokładnie w tym miejscu, w którym aktualnie 
przebywają w mediach społecznościowych (i nawet poza nimi). 

Włączenie Dynamic Creative Optimization
Automatyzuje on wybór najtrafniejszych kreacji reklamowych spośród 
załadowanych elementów składowych. Dzięki DCO w krótkim czasie 
otrzymaliśmy informację o optymalnym połączeniu materiałów,                           
a użytkownicy najbardziej wartościową dla nich treść. 

    1   

2   

3   

4   



|           Custom Audiences

Znaczącym elementem kampanii było również pełne wykorzystanie potencjału 
niestandardowych grup odbiorców (Custom Audiences). Działania remarketingowe opierały się 
nie tylko na powracaniu z odpowiednim przekazem reklamowym, do osób które odwiedziły 
stronę i nie skonwertowały, ale także do tych, które z jakiegoś powodu nie ukończyły dalszych 
etapów procesu rekrutacji. 

Utworzenie tych grup, pozwoliło wykorzystać kolejny element automatyzacji, czyli poszukiwanie 
podobnych obiorców za pomocą funkcjonalności Lookalike Audiences. 

CUSTOM AUDIENCES 

Sama strategia działa tak, że zbieramy użytkowników z reklam fejsa, klienta 
przeprowadza rekrutacje i nadaje każdej osobie swój scoring, umieszcza to 
w systemie a my wracamy z reklamami tylko do tych  z najwyższym scorin-
giem (mogę to wytłumaczyć gębą, żeby było bardziej zrozumiałe ;)) 

1 2 3 4 5

 wyświetlenie 
reklamy przez 
użytkownika

rejestracja scoring 
użytkowników

remarketing do osób 
z wysokim scoringiem, 
które nie ukończyły 
procesu rekrutacji



Badając skuteczność kampanii, korzystaliśmy z niestandardowego ustawienia atrybucji konwersji. Koncentrowaliśmy się jedynie na wynikach 
uzyskanych w ciągu 7 dni od kliknięcia reklamy. Wybór takiego przedziału wiązał się z koniecznością pozostawienia odbiorcom wystarczającej 
ilości czasu na przemyślenie, powrócenie i skorzystanie z oferty. Pozostałe opcje atrybucji służyły jako dane pomocnicze, które rysowały szerszy 
obraz kampanii. 

Już w pierwszych dniach funkcjonowania nowych ustawień, zauważalna była poprawa dotychczasowych wyników. Trend ten utrzymał się do 
końca miesiąca, a następnie przełożył na jeszcze lepsze wyniki w kolejnym. 

|           Wyniki

WYNIKI 

ZWIĘKSZENIE ILOŚCI LEAD’ÓW
ZMNIEJSZENIE KOSZTU ICH POZYSKANIA 

Osiągnęliśmy założone cele, znacząco przewyższając poziom ich realizacji:



|           Zestawienie wyników dwóch pierwszych miesięcy działań 
 z dwoma poprzedzającymi kampanię

Ilość Lead’ów vs koszt pozyskania Lead’ów, miesiąc po miesiącu

ICH KOSZT BYŁ PONAD 5X NIŻSZY

OSIĄGNĘLIŚMY 3,74X WIĘCEJ LEAD’ÓW 
W SKALI CAŁEJ KAMPANII 

CONVERSION RATE WZRÓSŁ 
O PRAWIE 8 PUNKTÓW PROCENTOWYCH

W TYM CZASIE DYSPONOWALIŚMY 
BUDŻETEM NIŻSZYM O 33,5% 

1 lipca 1 sierpnia 1 września 1 października

Leady

Koszty pozyskania Lead’a

WYNIKI MOM   



|           Wyniki sześciu pierwszych miesięcy działań 
            w porównaniu rok do roku 

ICH KOSZT BYŁ PONAD 3X NIŻSZY

NOWA KAMPANIA POZYSKAŁA 7X WIĘCEJ LEAD’ÓW 

CONVERSION RATE WZRÓSŁ 
O PONAD 5 PUNKTÓW PROCENTOWYCH

DYSPONOWALIŚMY 
2X WIĘKSZYM BUDŻETEM

WYNIKI SZEŚCIU PIERWSZYCH MIESIĘCY DZIAŁAŃ 
W PORÓWNANIU ROK DO ROKU   

Koszt jednego Lead’a (7d)Leady (7d)

2017/18 2018/19

CR



|           Wyniki styczeń - maj 2020 (YoY)

Koszt pozyskania Lead’ów rok do rokuIlość Lead’ów rok do roku

ICH KOSZT BYŁ O 7,36% NIŻSZY 

KAMPANIA POZYSKAŁA 
O 13,25% WIĘCEJ LEADÓW 

BUDŻET WZRÓSŁ O 4,92%

2019 2020

WYNIKI STYCZEŃ - MAJ 2020 (Y Y)



|           Podsumowanie 

Wykorzystanie szeregu możliwości oferowanych przez Facebooka w połączeniu z automatyzacją 
pracy algorytmów, w krótkim czasie zaowocowało znaczącą poprawą wyników. 

Osiągnięcie zakładanych celów pozwoliło na zwiększenie miesięcznych budżetów i wzrost 
znaczenia social mediów w pozyskiwaniu wartościowych leadów. 

PODSUMOWANIE 
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Jak szybko zbudować i rozwinąć efektywny program 
partnerski
Case study – Tradedoubler dla Selsey.pl
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Program partnerski Selsey.pl w Tradedoubler
podstawowe fakty i cele programu

Start programu – marzec 2020

Raportowanie real-time wyników 
działań, testy A/B, monitorowanie 
wskaźnika porzuconych koszyków 
w afiliacji etc.

Cele klienta: wzrost sprzedaży     
w e-sklepie, stworzenie 

wiodącego programu 
partnerskiego w kategorii 

sprzedaży mebli online 

Branża klienta: dom & wnętrze/ 
meble i wystrój wnętrz

Model wynagrodzeń dla 
afiliantów: CPS, wspierany 
CPC/CPUV/CPM dla wybranych 
wydawców lub wybranych działań

Dodatkowe działania promujące 
klienta wychodzące poza 
standardową afiliację (np. 
Metapic, TVN)
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Pierwsze 5 miesięcy działania programu - wyniki

Dynamiczny wzrost ruchu generowanego  
w programie:

- efekt aktywnej rekrutacji wydawców       
i testowania dodatkowych działań – ponad 
300 aktywnych wydawców w programie 
w lipcu

- wykorzystanie potencjału okresów 
promocyjnych w sklepie

- pięciokrotny wzrost skali 
przekierowanego ruchu do sklepu Selsey.pl    
z programu afiliacyjnego w okresie 
pierwszych pięciu miesięcy 0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

03 2020 04 2020 05 2020 06 2020 07 2020

Ruch generowany w programie Selsey.pl (clicks)
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Pierwsze 5 miesięcy działania programu - wyniki

Wzrost liczby sprzedaży:

- największy skok liczby sprzedaży              
w drugim miesiącu działania programu,     
po intensywnej rekrutacji afiliantów            
w ciągu pierwszego miesiąca oraz 
optymalizacji działań na podstawie 
wyników marca

- ciągły wzrost liczby transakcji i wartości 
zamówień w każdym kolejnym miesiącu

03 2020 04 2020 05 2020 06 2020 07 2020

Dynamika sprzedaży

Sales # Order value
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Program partnerski Selsey.pl

co pomogło osiągnąć takie wyniki?

- otwartość na propozycje i rekomendacje sieci
- elastyczność ze strony Selsey.pl

Zaufanie Reklamodawcy do sieci afiliacyjnej

- otwartość Klienta na testowanie nowych wydawców w różnych 
modelach, nie tylko CPS

- po okresie testowym oceniamy wyniki wydawcy i decydujemy wspólnie 
z Klientem, czy warto utrzymać wydawcę w programie na dłużej

- dzięki temu znacznie szybciej można zbudować portfolio 
wartościowych wydawców i pozyskać partnerów, którzy nie byliby 
zainteresowani działaniami w standardowym modelu

Testowanie, testowanie, testowanie

Dodatkowe działania wspierające wyprzedaże
- planowanie dla Selsey.pl dodatkowych aktywności z wydawcami          

w okresach wyprzedaży (np. Letni Black Weekend 05-08.06.2020)
- uruchamianie niestandardowych działań w tych okresach 

(np. działania z influencerami - @love_my_home)
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- aktywna polityka promocyjna i właściwie skonstruowana oferta produktowa
- szybka reakcja na rekomendacje i sugestie sieci afiliacyjnej i wydawców

Proaktywne podejście po stronie reklamodawcy

- uruchomienie programu Selsey.pl na wyłączność w platformie Tradedoubler, co pozwoliło sieci 
zaangażować większe zasoby w taką współpracę i położyć na nią wyższy priorytet oraz ułatwia 
optymalizację działań i zarządzanie wydawcami

Strategiczny charakter współpracy między siecią a reklamodawcą

- analiza efektywności poszczególnych wydawców i ewentualne modyfikowanie im modelu 
wynagrodzeń

- testy A/B kreacji mailingowych
- optymalizacja kosztów i konwersji w programie

Ciągła analiza i optymalizacja działań

- wdrożenie w programie Selsey.pl rozwiązań zabezpieczających przed blokowaniem trackingu 
przez AdBlocki

- wdrożenie w programie Selsey.pl cross-device tracking
- szczelny tracking przekłada się na większe zaufanie wydawców do programu

Szczelny i zaawansowany tracking

Program partnerski Selsey.pl

co pomogło osiągnąć takie wyniki?
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"Rozpoczęcie współpracy z siecią afiliacyjną pozwoliło nam na skuteczne i szybsze
dotarcie do klientów, co w efekcie przełożyło się na wzrost sprzedaży. Sukces na tym
polu upatrujemy w TradeDoublerze, który wykazuje się elastycznością w działaniu.
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i kreatywnemu podejściu obu stron do
współpracy, generujemy stałe wzrosty i rozwijamy potencjał sieci w ramach
przyjętego modelu programu partnerskiego„

Alina Lysychkina, Performance Media Specialist, Selsey.pl

Program partnerski Selsey.pl

co pomogło osiągnąć takie wyniki?
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Dziękujemy!



Hersey & Son – tradycyjny sklep ze srebrem

Hersey & son to jeden z niewielu już tradycyjnych sklepów z wyrobami ze srebra w Wielkiej 
Brytanii. Są idealnym miejscem do zakupów prezentowych, ponieważ oferują różne wyroby ze 
srebra, takie jak biżuteria czy sztućce, które są produkowane w ich pracowni w Londynie. Ten 
niezależny sklep chciał zwiększyć swój zasięg oraz ilość sprzedaży w sklepie internetowym i 
dlatego zdecydował się skorzystać z rozwiązania Awin Access, czyli afiliacji dla małych firm.

Cele

• Zwiększenie świadomości marki
• Zwiększenie jakościowego ruchu w sklepie internetowym
• Współpraca z większymi wydawcami, którzy nie chcą współpracować bezpośrednio z 

mniejszymi sklepami

Strategia

Aby osiągnąć powyższe cele Hersey & son przygotowało 
dokładną strategię dla swojego programu:
• Rekrutacja różnych rodzajów wydawców do programu aby 

przetestować ich możliwości i różne punkty styku
• Zrealizowanie kampanii związanych z okazjami do dawania 

prezentów
• Zbudowanie bazy partnerów content i mikro-influencerów, 

aby promować markę
• Współpraca ze znanymi stronami kuponowymi, aby 

wypromować markę wśród ich odbiorców i trafić do 
klientów znajdujących się niżej w lejku zakupowym, tak by 
zmotywować ich do pierwszego zakupu i późniejszych 
powrotów do sklepu



Wykorzystane narzędzia

Rekrutacja wydawców dostępnych dla 
reklamodawców w katalogu sieci 
afiliacyjnej

Negocjacja placementów z wybranymi 
partnerami

Budowanie zaangażowania przez stałą 
komunikację z wydawcami.

Zachęcanie do promocji Reklamodawcy 
poprzez dopasowanie stawek prowizji 
do poszczególnych wydawców. 

Zwiększanie wartości koszyka poprzez 
wykorzystanie kuponów 
udostępnianych wydawcom. 

Wyniki

Hersey & son stworzyło w Awin Access atrakcyjny program ailiacyjny z 5% wskaźnikiem 
konwersji i średnią wartością koszyka 75 funtów. Ich produkty są promowane przez różnorodne 
typy wydawców: content, vouchery, bloggerów czy influencerów. 

Program afiliacyjny odpowiada za 15% procent ich sprzedaży i pozytywnie wpłynął na bazę 
klientów pod retargetowanie. 

Wzrosty od startu programu w Awin: Q1 YoY – Traffic +9%, Sprzedaże +23% (25 
placementów); Q2 YoY – Traffic +26%, Sprzedaże +28% (23 placementy) Q3 YoY – Traffic 
+29%, Sprzedaże +23% (21 placementów)


