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NAJLEPSZE PRAKTYKI PRZY REALIZOWANIU
PROGRAMU AFILIACYJNEGO
PIOTR OPARA, SENIOR PERFORMANCE MARKETING SPECIALIST,
CUBE GROUP
Prowadząc sklep internetowy skupiamy się na analizie kanałów promocji, które działają najbardziej efektywnie, a więc dostarczają użytkowników (najlepiej nowych),
którzy po zapoznaniu się z naszą ofertą dokonują zakupu. W idealnym świecie moglibyśmy bez końca korzystać z wybranych źródeł ruchu oraz z ich wykorzystywaniem
generować zysk. Niestety, finalnie musimy szukać odpowiednio dopasowanych do użytkowników rozwiązań, aby zachęcić ich do zakupów w naszym sklepie.
W przypadku średnich i dużych e-commerce’ów najczęściej działania skupiają się na SEM kampaniach w wyszukiwarkach) i social mediach, a także są uzupełniane np. współpracą z
influencerami, mailingami oraz kampaniami display. Czy przy rozbudowanych działaniach powinniśmy jeszcze uruchamiać kampanię afiliacyjną?
Często mierzymy się z mitem mówiącym o braku skuteczności działań afiliacyjnych, wynagradzaniu wyłącznie wydawców zamykających sprzedaż i dużej liczbie wydawców
generujących fraudy, czyli fałszywe akcje np. kliknięcia. Dziś rynek afiliacyjny ewoluuje i dużo większą uwagę zwraca się na jakość dostarczanego ruchu, nowe modele rozliczeń i
rozbudowę współpracy z wydawcami. To wszystko powoduje, że kampania afiliacyjna może być brakującym elementem, który uzupełni już prowadzone działania marketingowe.

Jak przekonać wydawców w sieci afiliacyjnej i generować większą sprzedaż?
Sama decyzja o wystartowaniu z kampanią afiliacyjną to nie wszystko. Potrzebne jest zaangażowanie ze strony reklamodawcy, aby współpraca przebiegała sprawnie i – co
najważniejsze – by była skuteczna. Co dokładnie możesz zrobić?

PIOTR OPARA, Senior Performance Marketing Specialist, CUBE GROUP
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UDOSTĘPNIAJ KODY RABATOWE, PROMOCJE, INFORMACJE O WYPRZEDAŻACH CZY
NOWOŚCIACH.

Jak przekonać
wydawców w sieci
afiliacyjnej i
generować większą
sprzedaż?

Dobrze przemyślane promocje cieszą się dużą popularnością. Najczęściej nie chodzi o pokaźne obniżki cen, a o
dopasowanie oferty do sezonu czy popularność danych produktów. Kody rabatowe nadal cieszą się popularnością
mogą być czynnikiem decydującym o zakupie u części użytkowników. Zgodnie z najnowszym raportem „Ecommerce w Polsce 2020” przygotowanym przez Gemius, to właśnie kod rabatowy jest jednym z decydujących
czynników przy wyborze danego sklepu internetowego, szczególnie wśród użytkowników w wieku 15-24 lat.[1] To
właśnie dzięki odpowiedniej ofercie czujemy się wyjątkowi, wybrani i potrzebujemy mniej czasu na decyzję zakupową.

PRZEKAZUJ WIEDZĘ O SWOICH BESTSELLERACH.
Warto informować wydawców co najlepiej sprzedaje się w danym okresie w Twoim sklepie. Możemy wypracować
taki sposób komunikacji, by przekazywać najważniejsze dane np. raz w miesiącu, w postaci informatorów lub
media kitów. To często cenne wskazówki, które pozwalają na jeszcze lepszą optymalizację kampanii i dodatkowo
budują odpowiednią relację z wydawcami.

SZYBKO I REGULARNIE ROZLICZAJ DOSTARCZONE SPRZEDAŻE.
Ruch wygenerowany przez wydawców podlega jeszcze finalnej ocenie przez reklamodawcę. Część transakcji mogła
zostać anulowana lub część zamówień została zwrócona – za takie konwersje sieci afiliacyjne najczęściej się nie
rozliczają. Weryfikacja powinna zostać wykonana jak najszybciej, najlepiej już na początku kolejnego miesiąca. Dzięki
płynnej i odpowiedniej walidacji wydawcy zyskują niezbędny feedback na temat swoich działań, ale przede wszystkim
mają dostęp do realnego zysku w danym miesiącu. To jeden z kluczowych elementów współpracy w modelach
efektywnościowych. Można powiedzieć, że wydawcy pracują dla Ciebie biorąc ryzyko na siebie. Szybkie rozliczenie z
nimi na pewno pomoże w zbudowaniu odpowiednich relacji, na czym zawsze powinno nam zależeć.

PIOTR OPARA, Senior Performance Marketing Specialist, CUBE GROUP
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REGULARNIE AKCEPTUJ WYDAWCÓW DO SWOJEJ KAMPANII.

Jak przekonać
wydawców w sieci
afiliacyjnej i
generować większą
sprzedaż?

Za tę część zazwyczaj odpowiada sieć z którą współpracujesz. Warto uzgodnić jasne zasady dotyczące akceptacji
wydawców w kampanii i przypisywania im odpowiednich modeli prowizyjnych. Jeśli wydawcy długo czekają na
informację zwrotną o przyjęciu do kampanii, to zniechęcają się już przy pierwszym kroku.

DOSTOSUJ WARUNKI SWOJEJ KAMPANII TAK, ABY BYŁA ATRAKCYJNA DLA WYDAWCÓW.
Warto zapoznać się z tym, co oferuje konkurencja. Warunki muszą być dopasowane do obu stron: opłacalne dla
reklamodawcy i atrakcyjne dla wydawcy. Model rozliczeń i prowizja to nie wszystko – ważna jest również
żywotność plików cookies, czyli ile czasu może upłynąć między klikiem w reklamę, a zakupem, za który chce się
rozliczyć z wydawcami. Średnia wartość koszyka czy odpowiednia oferta dla użytkowników też mają duże
znaczenie. Pamiętajmy, że wydawcy po swojej stronie dokładnie analizują poszczególne kampanie i wybierają te,
które mają potencjał na wygenerowanie największego dla nich zysku.

ODPOWIADAJ NA POTRZEBY WYDAWCÓW.
Często wydawcy mają nietypowe pytania. Najczęściej prośby dotyczą niestandardowych rozmiarów lub formatów
kreacji. Warto na te prośby odpowiadać i, o ile to możliwe, udostępniać potrzebne materiały. Wydawcy też bazują na
danych, wiedzą jakie rozwiązania sprawdzają się w ich działaniach i najczęściej takie prośby mają na celu po prostu
zwiększenie dostarczanych sprzedaży.

PIOTR OPARA, Senior Performance Marketing Specialist, CUBE GROUP

8

UDOSTĘPNIAJ STAWKI PREMIUM DLA NAJLEPSZYCH.

Jak przekonać
wydawców w sieci
afiliacyjnej i
generować większą
sprzedaż?

W odniesieniu do punktu nr 2., warto pomyśleć też o „zapasie”, który pozwoli nam na przygotowanie stawki premium
dla wybranego wydawcy lub grupy wydawców. Takie podejście motywuje do większego zaangażowania w kampanię i
pozwala na zbudowanie większej więzi z wydawcami. Jedna stawka w programie to już przeszłość, musimy
dopasować się do rynku i wydawców, którzy często współpracują na indywidualnie wypracowanych warunkach. Jeżeli
zależy nam na danej współpracy, warto oferować coś w zamian i rozwijać relację biznesową.

REAGUJ SZYBKO NA PROBLEMY TECHNICZNE.
Współpraca opiera się na trackingu i technologii dostarczanej przez sieć afiliacyjną. To odpowiednie kody, które
reklamodawca implementuje na swojej stronie. Problemy mogą pojawić się z różnych przyczyn, ale warto je jak
najszybciej rozwiązywać. Dla wydawców to kluczowy wskaźnik, czy dana transakcja jest do nich przypisana.
Ignorowanie problemów może powodować nawet wyłączenie się danego wydawcy z kampanii, czego z pewnością
chcemy uniknąć.
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NA CO ZWRACAJĄ UWAGĘ WYDAWCY WYBIERAJĄC KAMPANIE KTÓRE BĘDĄ PROMOWAĆ?

● ROZPOZNAWALNOŚĆ MARKI (CHĘTNIEJ PROMUJĄ ROZPOZNAWALNE MARKI Z UGRUNTOWANA POZYCJĄ)
● MODEL ROZLICZENIA
● STAWKA
● CZAS ŻYCIA COOKIES
● JAKIE TYPY DZIAŁAŃ SĄ ZABRONIONE W KAMPANII (I CO ZA TYM IDZIE JACY WYDAWCY MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W KAMPANII)
● DEFINICJA ZAAKCEPTOWANEJ AKCJI ZA KTÓRĄ OTRZYMAJĄ WYNAGRODZENIE
● CZAS, PO KTÓRYM WALIDOWANE BĘDĄ TRANSAKCJE (CZĘSTO JEST TO POWIĄZANE Z CZASEM NA ZWROT W SKLEPIE
INTERNETOWYM)
● PO JAKIM CZASIE OD ZAAKCEPTOWANIA AKCJI (TRANSAKCJI) BĘDZIE WYPŁACANA PROWIZJA (NIEKTÓRE SIECI WYPŁACAJĄ
WYNAGRODZENIE WYDAWCY DOPIERO GDY SAME OTRZYMAJĄ WPŁATĘ OD REKLAMODAWCY NA SWOJE KONTO
● DOSTĘPNOŚĆ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH (BANERY, MAILING, XML, PROMOCJE, KODY RABATOWE)
● WIELKOŚĆ GRUPY DOCELOWEJ KAMPANII
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Jak dokładnie analizować kampanie afiliacyjne?
Wraz z włączeniem tego kanału do naszego media mixu, zyskujemy dodatkowe dane dotyczące naszych klientów do analizy. Możemy zwracać uwagę, które kanały w ramach afiliacji
rozpoczynają ścieżkę zakupową klienta, a które ją kończą i doprowadzają do sprzedaży. W wybranych sieciach afiliacyjnych mamy możliwość skorzystania z zaawansowanej analityki
ruchu dzięki narzędziom pozwalającymi na wprowadzenie rozliczenia w modelach atrybucyjnych.
Na czym to dokładnie polega? Przykładowo w wynikach widzimy, że nasze transakcje w dużej części generują wydawcy, których wsparliśmy kodem rabatowym. Jednak po głębszej
analizie okazuje się, że to wybrane strony contentowe rozpoczęły ścieżkę zakupową użytkownika, np. ciekawym artykułem z linkiem afiliacyjnym. Rozliczenie w ramach atrybucji
pozwala na uwzględnienie wynagrodzenia również dla wydawcy, który rozpoczyna ścieżkę klienta. Takie rozwiązanie pozwala na dotarcie do zupełnie nowej grupy wydawców, którzy
nie chcieli pracować w modelach efektywnościowych ze względu na to, że najczęściej rozpoczynają transakcję i nie otrzymują prowizji w modelach last click. To najczęściej wydawcy
contentowi, influencerzy czy bazy mailingowe, tak ważni dla reklamodawców, pozostają bez wynagrodzenia w klasycznym modelu.
Dzięki atrybucji ten problem udaje się rozwiązać – mamy dowolność w ustawianiu stawek, modeli czy poziomów wynagrodzeń dla danej grupy wydawców. Możemy dopasować
rozwiązanie idealne dla naszego biznesu. Kontynuując przykład – od teraz wynagrodzenie mogą otrzymywać wydawcy rozpoczynający i kończący ścieżkę zakupową użytkownika, co
powinno przełożyć się pozytywnie na wyniki generowane przez kampanię.

Czy popełniasz poniższe błędy w swojej kampanii?

Załóżmy, że prowadzisz już kampanię afiliacyjną dla e-commerce, ale mimo zaangażowania nie przynosi ona oczekiwanych efektów. Poniżej znajdziesz kilka najczęściej popełnianych
błędów przy prowadzeniu programu afiliacyjnego, które mogą mieć duży wpływ na jego wyniki.

1. Obniżenie stawek w działającej kampanii.

Gdy udaje się „rozpędzić” kampanię afiliacyjną, zdarza się, że reklamodawcy zaczynają szukać oszczędności, ponieważ kwoty wypłacane wydawcom stają się coraz większe. To
zdecydowanie zła praktyka, często powodująca odwrócenie się wydawców. Jeżeli oni zarabiają, Twój e-commerce również zarabia. Możliwe, że potrzebna jest optymalizacja
współpracy, ale obniżenie stawki nigdy nie prowadzi do sukcesu.
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2. Błędy w materiałach dla wydawców.
Zdarzają się zarówno w treści bannerów, ale przede wszystkim chodzi o zmiany wprowadzane w feedzie produktowym. Duża liczba wydawców korzysta z dostępnego pliku XML i na
nim opiera swoją promocję. W momencie, gdy mamy w nim błędne zdjęcia, opisy czy ceny, finalny użytkownik zostaje wprowadzony w błąd. Ma to wpływ zarówno na współpracę z
wydawcami, jak i na odbiór sklepu przez potencjalnych kupujących.

3. Ogólny brak zaangażowania.
Opóźnienia w rozliczeniach, dostarczaniu materiałów czy w rozwiązywaniu problemów technicznych nie działają korzystnie na relacje biznesowe. Tylko partnerska współpraca
zarówno z siecią, jak i wydawcami, przynosi efekty. Samo uruchomienie programu afiliacyjnego nie wystarczy, aby generować dobre wyniki. Potrzebne jest zaangażowanie każdej ze
stron!

4. Brak określenia KPI i brak ich weryfikacji.
Ważne jest wspólne określenie konkretnego i realnego do zrealizowania celu. Dzięki temu możemy ułożyć dokładny plan działania i na bieżąco weryfikować, czy udaje się go
realizować. Określenie celu może uporządkować wiele kwestii i pomóc znaleźć obszary, w które musi zaangażować się zarówno klient, jak i sieć.

Dobra współpraca = wyniki
Uruchomienie odpowiednio prowadzonego programu afiliacyjnego może mieć znaczący wpływ na wyniki Twojego e-commerce. Powyżej wymieniłem najlepsze praktyki oraz
najczęściej popełniane błędy, ale z pewnością to nie wszystko. Każdy reklamodawca jest inny, każda kampania jest inna i z pewnością kluczowe jest odpowiednie zaangażowanie
wszystkich stron we współpracę. Wówczas będziemy mogli z satysfakcją obserwować wyniki naszej kampanii afiliacyjnej.
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Jak optymalizować kanały w afiliacji na
przykładzie Voucher Code
SYLWIA CHOJNACKA, PUBLISHER & TECHNOLOGY DIRECTOR, OPTIMISE
ILONA WICHERKIEWICZ, SENIOR ACCOUNT MANAGER, OPTIMISE
Działania afiliacyjne są aktualnie jednym z istotnych źródeł zwiększania przychodu w e-commerce. W zależności od branży afiliacja stanowi ok. 15 - 20% wartości sprzedaży online.
Rosnąca skala i znaczący udział w generowaniu transakcji w sklepie automatycznie zwiększają potrzebę bieżącej weryfikacji i monitoringu tych działań.
Wszelkie procesy optymalizacyjne powinny mieć na celu zwiększanie przychodu, utrzymanie wysokiego zwrotu z kosztów poniesionych na kampanię oraz zapewnienie wysokiej jakości
dostarczanego ruchu.
Afiliacja nie jest działaniem jednorodnym. Prowadząc tego typu kampanię, realizujemy ją równolegle w kilku różnych kanałach. Każdy taki segment ma swoją specyfikę. Różnice
pojawiają się m.in. na poziomie danych wyjściowych, na bazie których możemy podejmować działania podnoszące efektywność. Stąd, gdy myślimy o optymalizacji afiliacji, warto jest
analizować każdy kanał z osobna.
Na przykładzie Voucher Code, segmentu, który stanowi ok. 25% całego potencjału w afiliacji, chcemy przedstawić, jak w efektywny sposób optymalizować wyniki oraz
planować komunikację promocyjną z konsumentem.
Parametry, które jako agencja analizujemy w pierwszej kolejności, to dane mediowe i sprzedażowe kampanii. Weryfikacji podlegają przede wszystkim wskaźniki odnoszące się do
kliknięć, konwersji, liczby generowanych sprzedaży, średniej wartości koszyka oraz miejsce w atrybucji.
Drugim, niezwykle istotnym w przypadku kanału serwisów kuponowych obszarem optymalizacji jest rodzaj oferty i jej komunikacja. Aby uzyskać najpełniejszy obraz,
powinniśmy poddawać analizie nie tylko działania reklamodawcy, ale również jego konkurencji.
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Ogólne praktyki rynkowe w kanale serwisów kuponowych
W przedstawionej analizie ogólnej skupiamy się na trzech wybranych branżach – beauty, fashion oraz electronics.

Pierwsze, na co należy zwrócić uwagę to różnice w komunikacji wynikające z branży reklamodawcy. Sklepy z kategorii beauty, w porównaniu z electronics, wykazują niemalże
dwukrotnie wyższy udział komunikacji mówiącej o dodatkowych benefitach za zakup („Incentive”).
Branżę Fashion natomiast charakteryzują promocje z obszaru „Pure discount”, czyli rabaty gotówkowe oraz procentowe. W porównaniu z kategorią electronics, udział komunikatów
ogólnych, bez oferowanej zniżki („Other”) jest tu dwukrotnie niższy.
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Działania reklamodawcy na tle rynku

Kolejnym etapem, na którym się skupiamy, jest porównanie reklamodawcy z branży beauty do średniej rynkowej.

Na tym poziomie analizy obserwujemy, że reklamodawca w 3 kategoriach ofert stosuje bezpieczną taktykę komunikacji, nieodbiegającą od przekroju rynku. Znacząca jest natomiast różnica
ponad 10 punktów procentowych w kategorii „Pure discount”, czyli wszelkich ofert związanych z rabatem gotówkowym lub procentowym. To sugeruje nam, że warto podjąć się dalszej analizy
w tym obszarze.

Porównanie konkurencji
Przechodząc do najwyższego poziomu analizowania komunikacji reklamodawcy na tle ofert rynkowych, skupiamy się na szczegółowym porównaniu z konkretnymi, zdefiniowanymi wcześniej
sklepami online z branży.
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Szczegółowe kategorie ofert w branży beauty
Na wykresie widzimy analizowanego klienta (widocznego tu jako „Reklamodawca”), konkurencyjne
marki, opisane jako „Beauty” oraz po skrajnie prawej stronie średnią rynkową – „Rynek”.
Na potrzeby artykułu pokazujemy cztery zestawione ze sobą sklepy, średnia rynkowa dotyczy
natomiast kilkunastu weryfikowanych podmiotów. Wykres pokazuje wyraźnie, jak różnią się taktyki
stosowane przez konkurencyjne sklepy w obrębie jednej branży. Reklamodawca może zastosować
jedną z dwóch możliwych strategii: skupić się na bezpiecznym podejściu i dostosowaniu do
zachowań rynku (jak np. Beauty 1) lub podążać w zupełnie przeciwnym kierunku i komunikować
konsumentom odmienne oferty (jak Beauty 2).

Biorąc pod uwagę działania reklamodawcy, w największym stopniu korzysta on z komunikacji
„Percentage discount” (oferty zniżek procentowych) oraz „Discounts up to” (rabaty do określonego
progu procentowego - np. oszczędzaj do 30%). Uwagę zwraca również bardzo niski udział
dedykowanych kodów rabatowych „Voucher code” zarówno w odniesieniu do średniej rynkowej, jak i
Beauty 3.
W przypadku e-commerce Beauty 2 dane mogą wskazywać, że kanał afiliacyjny Voucher code nie jest
optymalizowany przez ten podmiot. Dedykowane kody są niemalże nie stosowane, natomiast główną
rolę odgrywają komunikaty „No discount”, czyli ogólne hasła ze strony, nie związane z żadną zniżką.

Analizę warto wzbogacić o dane ilościowe dotyczące liczby zamieszczanych ofert z różnych kategorii, aby określić skalę aktywności konkurencji w kanale serwisów kuponowych. Należy
też zwrócić uwagę na treści zamieszczane na poszczególnych serwisach.
Reklamodawca nigdy nie działa w oderwaniu od rynku. Podstawą optymalizacji w działaniach afiliacyjnych powinien być stały monitoring oraz rzetelne analizy jakościowe i
efektywnościowe, zarówno na poziomie działań własnych reklamodawcy, jak i konkurencji. Dzięki temu jesteśmy w stanie w efektywny sposób zarządzać kanałami, planować
skuteczne taktyki oraz prowadzić testy, na podstawie których możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki model przyniesie nam najkorzystniejsze rezultaty.
Źródło: Narzędzie Optimise Market Intelligence

SYLWIA CHOJNACKA, Publisher & Technology Director, OPTIMISE
ILONA WICHERKIEWICZ, Senior Account Manager, OPTIMISE
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Kiedy zacząć optymalizację konwersji?
EWA BENDER, DIGITAL STRATEGY MANAGER,
CUBE GROUP
Zainwestowałeś budżety w działania reklamowe w internecie, ruch na Twojej stronie rośnie, ale nie generuje odpowiednio wysokich przychodów? Być może Twój ecommerce nie jest odpowiednio zoptymalizowany, a na ścieżce użytkownika od pierwszej wizyty do finalizacji zakupu masz luki, które sprawiają, że potencjalni klienci nie
finalizują transakcji.
W praktyce marketingowej często skupiamy się na pozyskiwaniu użytkowników na stronę zapominając, że sama wizyta nie musi wcale oznaczać zakupu. Komunikacja i budowa Twojej
strony, warunki sprzedaży oraz to, w jaki sposób zaprojektowany jest proces zakupowy, mogą zachęcić użytkownika do złożenia zamówienia, ale również spowodować, że opuści
Twoją stronę nie dokonując konwersji.

CRO (Conversion Rate Optimization) jest to zbiór działań prowadzących do zwiększenia wskaźnika konwersji, czyli udziału osób, które stają się klientami firmy, w całej grupie odwiedzających. W
szerszym rozumieniu nie musi to oznaczać od razu złożenia przez nie zamówienia, ale podjęcia jakiejś określonej akcji, której od nich oczekujemy, np. wypełnienia ankiety, zapisania się do
subskrypcji witryny lub innych podobnych działań.

Wielu marketerów koncentruje się na sprowadzaniu ruchu na stronę zapominając o tym, aby zadbać o zwrot z inwestycji w działania marketingowe. A jeśli myślą o optymalizacji pod kątem
konwersji, skupiają się jedynie na ostatnim etapie lejka zakupowego, a więc np. odzyskiwaniu porzuconych koszyków.
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Myśląc o optymalizacji konwersji warto wyjść poza klasyczny przykład testowania koloru przycisku z CTA (Call To Action). To, co potencjalnie obniża nasze obecne CR, zaczyna się
często jeszcze przed wizytą użytkownika na stronie. Kompleksowy proces optymalizacji powinien zatem obejmować również audyt działań mediowych, zwłaszcza pod kątem
dopasowania kreacji, komunikatów i Landing Page do poszczególnych segmentów użytkowników - ich cech, potrzeb, motywacji i miejsca na ścieżce zakupowej. Badania, raporty,
analizy branżowe nie pozostawiają wątpliwości - jeśli chcesz osiągnąć sukces w swoim biznesie online, musisz przyjąć podejście klientocentryczne. Co to oznacza? Internauci doceniają
te sklepy, które umożliwiają im maksymalny komfort zakupów i odpowiadają na ich potrzeby na każdym etapie transakcji. Jasny, czytelny i przejrzysty proces zakupowy to w
dzisiejszych czasach ogromna przewaga konkurencyjna.

Proces optymalizacji CR obejmuje:
1.Etap analizy
Dzięki dogłębnej analizie zachowań swoich klientów możesz zidentyfikować rozwiązania i procesy, które są dla Twoich użytkowników satysfakcjonujące, ale także słabe punkty
swojego e-sklepu, które sprawiają, że Twoi użytkownicy nie podejmują pożądanych akcji. Na tej podstawie określisz, gdzie obecnie tracisz użytkowników i jakie rozwiązania naprawcze
warto przetestować. To najważniejszy etap całego procesu i nie można go pomijać. Dzięki temu możesz działać na faktycznych danych, a nie na własnej intuicji, która w przypadku
optymalizacji CR może okazać się Twoim największym wrogiem.

2. Etap testów
Nie przeprowadzisz wszystkich testów na raz. Musisz ustalić priorytety. Jeśli chcesz szybko zaobserwować efekty skup się na elementach łatwych do wdrożenia i podstronach
generujących największą wartość dla Twojego biznesu. W pierwszej kolejności najlepiej testować zidentyfikowane problemy i skupić się na najczęściej odwiedzanych stronach. W
dalszej kolejności możesz testować nowe pomysły.
Aby przeprowadzić testy musisz postawić hipotezy, zaplanować scenariusze testowe, przygotować różne warianty elementów graficznych, copy i szablony stron. Testy możesz
przeprowadzić np. w narzędziu Google Optimize. W ten sposób wpinasz tylko jeden kod na stronę, a głębsze zmiany ustawiasz z poziomu narzędzia, bez konieczności ingerencji w
strukturę witryny.

3. Etap wdrożeń
Przeprowadzone testy wskażą Ci rozwiązania najbardziej optymalne dla Twoich użytkowników. Zmiany, które podczas testów osiągnęły najlepsze wyniki, możesz trwale wdrożyć na
stronie

EWA BENDER, Digital Strategy Manager, CUBE GROUP
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PLANUJESZ ZMIANY NA STRONIE
Jeśli zmieniasz layout strony warto już na etapie projektowania uwzględnić rozwiązania podnoszące CR. Wdrażanie
testów pozwoli Ci też przyspieszyć prace, bo zamiast szukać bez końca optymalnych rozwiązań, sprawdzasz ich
skuteczność na realnych użytkownikach. Doskonale wiemy, że w prace nad stroną najczęściej zaangażowanych jest
wielu interesantów, z których każdy ma inny gust, wrażliwość i przekonania o tym, co działa, a co nie. Zamiast
przepychać się i dyskutować bez końca, najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji są… testy.

Kiedy jest najlepszy
moment na
optymalizację
współczynnika
konwersji?

Strona jest Twoim narzędziem sprzedaży, więc musi być nie tylko atrakcyjna, ale przede wszystkim skuteczna. O tym
często zapominamy projektując nowy layout. Angażujemy w proces grafików, specjalistów UX i programistów, którzy
ogarną temat pod kątem wizualnym i technicznym, ale zapominamy o rozwiązaniach najważniejszych z punktu
widzenia opłacalności całej inwestycji.

ZWIĘKSZASZ BUDŻETY MARKETINGOWE
Wydajesz na marketing coraz więcej? Upewnij się, że Twoja inwestycja się zwróci. Jeśli masz możliwość
zwiększenia swoich wydatków na reklamę, w pierwszej kolejności zadbaj o poziom konwersji. Nie warto sypać
pieniędzmi na kampanie, które sprowadzą ruch na Twoją stronę, ale nie odbije się to na sprzedaży, a jedyne, co
zaobserwujesz, to spadające ROI.

TWÓJ BUDŻET JEST NA WYCZERPANIU
Twoje budżety marketingowe nie pozwalają Ci na zwiększenie skali działań? To nie oznacza, że nie możesz zarabiać.
Postaw na CRO, aby generować wyższe przychody bez konieczności dodatkowych inwestycji w reklamę.
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Czy musisz spełnić jakieś warunki, aby zacząć?
Aby CRO przyniosło efekty konieczna jest praca na istotnych statystycznie danych. Do przeprowadzenia testów potrzebny jest zatem odpowiedni poziom ruchu i konwersji, aby
uzyskane wyniki były wiarygodne. Sklep musi najpierw osiągnąć pewną skalę. Dlatego nie rekomenduję tego rozwiązania dla małych sklepów, z niskim poziomem ruchu i zupełnie
nowych biznesów.
Aby zapewnić sobie skuteczność i trwałość efektów optymalizacji oraz generować wyższe przychody w długofalowej perspektywie należy działania CRO realizować cyklicznie. Musimy
też właściwie zaplanować i rozłożyć w czasie prace nad poszczególnymi elementami strony, tak, aby nie zaburzać wyników i zachować wiarygodność statystyczną danych.

Najczęściej popełniane błędy
Bazowanie na intuicji
Optymalizacja współczynnika konwersji jest tematem trudnym, a jednym z najczęściej popełnianych błędów jest bazowanie na intuicji i utartych schematach. Tymczasem szansę na
dobre efekty daje jedynie optymalizacja w oparciu o realne dane. Dlatego postawiona hipoteza badawcza powinna zawierać nie tylko pomysł na zmianę do wdrożenia, ale również jej
uzasadnienie. Stwierdzenia w stylu “Wydaje mi się…”/ “Moim zdaniem…” zastąp określeniem “W wyniku analizy…” / “Z analizy wynika…”. Osobiste przekonania, gust i preferencje mogą
stać się Twoimi największymi wrogami, bo przecież końcowym użytkownikiem strony nie jesteś Ty, lecz Twój potencjalny klient.

Zakłócanie wiarygodności testów
Podczas analizy wyników należy brać pod uwagę czynniki zewnętrzne, mogące mieć wpływ na eksperyment, tj. działania konkurencji albo sezonowość. Postaraj się też zminimalizować
ryzyko wystąpienia zakłóceń podczas prowadzenia testów. Takim zakłóceniem może być np. duża zmiana w komunikacji wdrożona w trakcie danego eksperymentu lub wprowadzenie
oferty promocyjnej. Prowadzenie wielu testów jednocześnie również może spowodować, że przez zbyt duże rozdrobnienie ruchu Twoje dane nie będą wiarygodne lub nie będziesz w
stanie zidentyfikować, która zmiana faktycznie wpłynęła pozytywnie na CR. Twoim celem powinno być osiągnięcie jak najwyższej istotności statystycznej wyników.

Koncentracja na ostatnim etapie lejka
Wielu marketerów skupia się jedynie na ostatnim etapie ścieżki zakupowej użytkownika, koncentrując działania optymalizacyjne na koszyku. Takie podejście znacząco obniża skalę i
nie odzwierciedla tego, jak faktycznie wygląda proces zakupowy. Tymczasem potencjalnego klienta możesz stracić znaczenie wcześniej. Już do samej strony produktu dociera
statystycznie mniej niż połowa odwiedzających stronę. Dlatego planując działania CRO warto uwzględnić taktyki optymalizacyjne dla każdego etapu lejka sprzedażowego.

EWA BENDER, Digital Strategy Manager, CUBE GROUP
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CRO to więcej niż techniczne sztuczki. Wykorzystaj możliwości
Najważniejsze jest spojrzenie na współczynnik konwersji w kontekście całego doświadczenia klienta i praca nad jego poprawą. Czasami będzie to podzielenie procesu zamówienia na
czytelniejsze kroki, a innym razem optymalizacja warunków zakupu tj. form dostawy czy sposobów płatności.
CRO to również więcej niż standardowa optymalizacja kampanii. To długofalowy, cykliczny proces, dotykający szerszego spektrum, niż tylko zmiany w obrębie danego kanału.
Prowadząc kompleksowe działania nakierowane na wzrost CR optymalizujesz efektywność ruchu ze wszystkich źródeł, nie tylko z kanałów płatnych.
Jeśli prowadzisz sklep internetowy musisz wdrażać działania nakierowane na optymalizację wskaźnika najważniejszego z punktu widzenia Twojego biznesu - współczynnika konwersji
(CR). Dlatego CRO powinno być elementem każdej kompleksowej strategii marketingowej. To skomplikowany proces, wymagający czasu i licznych testów. Jednak ta inwestycja się
zwraca. Optymalizując CR uzyskasz niższe CPA (Cost Per Action), wyższe AOV (Average Order Value) i ROI (Return On Investment), a przede wszystkim możesz generować większe
przychody bez konieczności podnoszenia wydatków na reklamę.
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Content marketing w służbie
performance – jak mierzyć jego
skuteczność?
IZABELLA ŁĘCKA, HEAD OF CONTENT MARKETING, SEMAHEAD
Content marketing bywa postrzegany jako „miękki” i taki, którego realnych skutków dla biznesu nie da się poprzeć wymiernymi danymi z narzędzi analitycznych. Czy jest
w tym ziarno prawdy? Zapraszam do lektury, która rozwieje wszelkie wątpliwości!

Content marketing – kiedy, jak nie teraz?
Chyba nie sposób mówić o jakichkolwiek działaniach marketingowych z pominięciem szerszego kontekstu. Ten zaś w tym roku, jak jeszcze nigdy w minionej dekadzie, stał się
pierwszoplanowym aktorem, który mocno „namieszał” w marketingowych scenariuszach, jakie na ten rok układali menedżerowie – w szczególności w dysponowanych przez nich
budżetach. Te w niektórych firmach uległy dynamicznej redukcji i wymusiły konieczność opanowania przez marketerów umiejętności żonglerki wydatkami na poszczególne
kanały czy kampanie.
Nie ma też co kryć – nie wszędzie znalazło się miejsce na uwzględnienie działań content marketingowych w „lockdownowych budżetach”. Powodów takich ruchów było zapewne wiele.
Jednak można wysnuć przypuszczenie, iż jednym z nich był brak narzędzi do zweryfikowania wpływu CM na konkretne wyniki performance’owe - w tym na ten najważniejszy
wskaźnik, jakim jest sprzedaż.
Ci, którzy w czasie lockdownu nie obcięli wydatków na content - a nawet ci, którzy je czasem zwiększyli - nie byli szaleńcami. Wygrali oni atencję odbiorców, którzy w tym okresie nie
tylko więcej czasu spędzali przed smartfonem czy laptopem, ale też w ogóle zaczęli korzystać z nowych platform, co odzwierciedliła liczba pobrań aplikacji TikTok, Facebook czy
Instagram (które przecież do publikacji i dystrybucji treści nadają się idealnie).

IZABELLA ŁĘCKA, Head of Content Marketing, SEMAHEAD
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Nie wiemy, czy nastąpi ponowny lockdown. Nie wiemy, kiedy pojawi się kolejny zewnętrzny czynnik, który „zatrzęsie” rynkiem e-commerce. Wiemy jednak - bazując na doświadczeniu z
tego roku - że w kryzysowych, budzących niepewność sytuacjach warto skierować się w stronę działań CM, które skupione są wokół wartości (a nie produktu) i
użytkownika (a nie marki), a równocześnie realizują cele biznesowe.
Czy w związku ze specyfiką CM możliwe jest powiązanie go z performance’owymi wskaźnikami? Jak najbardziej!
Content marketing i wskaźniki performance’owe: uwaga na błędy
Na pierwszy rzut oka problematyczne może być dobieranie i mierzenie efektów działań CM za pomocą twardych wskaźników. Jedną kwestią jest
niemierzenie wyników, jakie osiąga content. Drugą – błędne przypisywanie celów i sposobów mierzenia ich stopnia realizacji do poszczególnych
treści. Obie sytuacje mogą doprowadzić do tego, że trudno będzie dowieźć ich skuteczności, a w konsekwencji - zasadności dalszej egzekucji strategii
CM.

Content i performance marketing – tego NIE da się połączyć!
Artykuł 5 sposobów na wzrost wyników Twojego e-commerce nie przynosi lawiny wypełnionych formularzy kontaktowych z prośbą o wycenę Twoich usług lub tysięcy sprzedanych
produktów? Taka treść nie domknie sprzedaży z prostego powodu: dociera do grupy docelowej na wysokich etapach lejka zakupowego.
W długiej i wielokanałowej customer journey może być pierwszym – a jakże ważnym - kontaktem z Twoją marką. Użytkownik być może w ogóle nie słyszał o Twojej marce, Twoich
usługach; być może zorientował się właśnie, że coś traci, jest „z tyłu”… Dlaczego więc miałby od razu pozbywać się swoich pieniędzy?
Treści tego typu są idealne do budowania zasięgów i zwiększania rozpoznawalności brandu. Często szeroko traktują dany temat, bazują na kontrowersji (jak powyższy śródtytuł),
obalają mity, rozwiązują problemy czy zachęcają do zmiany status quo.
Taki content co do zasady nie będzie sprzedawać – to dla odbiorcy za wcześnie. Będzie za to generować ruch i zasięgi wśród osób realnie zainteresowanych tematem. Jego
skuteczność powinno się więc weryfikować liczbą odsłon, wyświetleń czy unikalnych użytkowników, szczególnie nowych. Do tak „wyłowionej” grupy warto kierować później reklamy w
wyszukiwarce czy social media, by tworzyć kolejne punkty styku z marką.
CM wyprzedza też kolejne pytania i wątpliwości grupy docelowej. W związku z tym artykuły (czy inne formaty) powinny być zaprojektowane tak, by przekierowywać do kolejnych,
przybliżających do konwersji treści, a tym samym zwiększać głębokość i długość sesji oraz zmniejszać współczynnik odrzuceń.

IZABELLA ŁĘCKA, Head of Content Marketing, SEMAHEAD
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Wnioski!
CM i performance marketing da się połączyć, natomiast nie zawsze jest to połączenie bezpośrednie. Top-of-funel-content nie jest widoczny jako źródło konwersji bezpośrednich, jednak jego
obecność w strategii jest jak najbardziej uzasadniona. Szczególnie w przypadku produktów, których nie kupujemy kompulsywnie. A takich nie brakuje.

Jak mierzyć konwersje w content marketingu?
Aby móc monitorować udział CM w działaniach sprzedażowych i rzetelnie ocenić ich udział w konwersji, warto analizować konwersje wspomagane i modele atrybucji, które
nadają wartość nie tylko ostatniej interakcji.

Content – lead - sprzedaż
Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku treści docierających do użytkowników na późniejszych etapach customer journey. Tych jest mnóstwo: porównania, rankingi, recenzje,
tutoriale, testy czy poradniki. W ich przypadki bardzo ważne będą wskaźniki odnoszące się nie tyle do ilości, co do jakości ruchu, takie jak:
średni czas oglądania filmu,
utrzymanie czasu odbiorców,
czas na stronie,
głębokość scrollowania strony,
zaangażowanie w postaci liczby komentarzy czy udostępnień
To one zweryfikują, czy dana treść jest przydatna, ciekawa i angażująca.
Celem contentu kierowanego do osób zainteresowanych lub rozważających zakup jest wywołanie konkretnych akcji. Poza samą sprzedażą może być to śledzenie profilu w mediach
społecznościowych, przejście na stronę produktu/usługi, pobranie pliku itp.
W tym ostatnim świetnie sprawdzi się massive-value content. Może być to e-book, raport, trendbook czy white paper. Wszystkie są świetnym „paliwem” kampanii leadowych – w ich
przypadku wymiar efektywnościowy jest oczywisty, a CPL bardzo łatwy do obliczenia.
Co w przypadku treści, które mają zwiększać konwersje, a nie wymagają zostawienia maila? Przykład - tak popularne artykuły blogowe. Ich skuteczność możesz mierzyć za pomocą
wskaźników, takich jak przejścia do sklepu czy na konkretne podstrony. Blog firmowy jest świetnym narzędziem do generowania sprzedaży. Jednak pamiętaj, by mierzyć
zarówno konwersje bezpośrednie, jak i wspomagane.
Czy CM potrafi skłonić użytkownika do natychmiastowego zakupu? Oczywiście, że tak! Potwierdzają to liczne przykłady, o których więcej pisałam w artykule wieńczącym ostatni
Poradnik Performance Marketing
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/07/Poradnik_performance_marketing-2018.pdf.
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Jak z Internetu zrobić skuteczny kanał
sprzedaży?
·MICHAŁ KAROLCZYK, BUSINESS DEVELOPMENT & MARKETING DIRECTOR, SEMAHEAD
Zapoznałeś się z tytułem i czytasz dalej – oznacza to, że poważnie rozpatrujesz, albo już zacząłeś działania z digital marketingu, ale czujesz niepewność i masz wiele
wątpliwości: od czego zacząć? komu zaufać? jakie formaty wybrać? i jak przy tym wszystkim nie stracić? Nic dziwnego! Digital marketing jest jedną z najszybciej rosnących
branż w ujęciu globalnym, a progres, który oferują reklamodawcy i współpracujące z nimi agencje udowadnia, że nie tylko branża, ale nowa dziedzina naukowa. Pełna
nowych możliwości, ale i pułapek. Zobacz, jak nie dać się złapać.

Reklama to tylko 25% marketingu
Potocznie na działania promocyjne mówi się marketing, jednak ten według starej i klasycznej metodologii uwzględnia również czynniki ceny, dystrybucji i produktu. To szalenie ważne,
aby planując jakiekolwiek działania promocyjne, stale mieć na uwadze wszystkie składniki marketing mixu. Nawet w dobie tak dynamicznego rozwoju możliwości usług digital
marketingu, ten faktor musi pozostać busolą każdego świadomego przedsiębiorcy, który rozumie, że marketing również potrzebuje zrównoważonego rozwoju. A nawet jeśli o tym
zapomni, czuwać nad tym będą świadomi dostawcy działań promocyjnych, których na pewno zatrudni, gdyż w obecnych czasach nie sposób jest już obsługiwać wszystkiego
samodzielnie.

Bez strategii ani rusz!
Słowo wytrych, którego nimb tajemniczości poczynił wiele szkód w branży marketingu. Jego grzechy? Długi, skomplikowany dokument pełen żargonu, którego wysoka cena nie jest
wystarczająco dobrze uzasadniona przed zamawiającym. A na koniec jeszcze przesłany mailem i nieomówiony! Horror!
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Zarówno my – agencje marketingowe, jak i wszyscy nasi usługobiorcy, powinniśmy odczarować ten absmak i wbić sobie do głowy, że w każdym działaniu wykraczającym poza jedną
łatwo dostarczalną usługę, należy przygotować współpracę właśnie w formie strategii. I nie musi to być złożony dokument pełen zawiłości, który zniechęca klienta do partnerskiej
współpracy z marketerami. W pracy naszej agencji za każdym razem udowadniamy sobie, że największe owoce daje współpraca partnerska. To taka, w której obie strony znajdują
porozumienie merytoryczne, mają do siebie zaufanie i kreatywnie współpracują na cele obsługiwanego biznesu. Te trzy czynniki odróżniają rzemieślników od artystów w dziedzinie
digital marketingu i sprawiają, że – parafrazując - cały ten marketing będzie efektownym tangiem, a nie potupanką dwóch obcych sobie partnerów. Oczekujmy strategii, nawet w
prostej formie, która stanowić będzie platformę komunikacyjną w projekcie, punkty odniesienia do zmian i innowacji i co najważniejsze – arkusz wspólnie przyjętych ustaleń.
Dokument musi uwzględnić następujące elementy:
USP marki, produktu czy usługi, które są przedmiotem działań promocyjnych,
analizę konkurencji,
opis grupy docelowej (najlepiej, aby rozpisać to w formie najważniejszych dla marki person),
wybrane kanały promocji wraz z uzasadnieniem,
cele,
ambicje na przyszłość - rozwój powinien być nieodzowny w każdej dziedzinie życia organizacji!

UX, czyli dawne „klient nasz pan”
Dobry sprzedawca wie, że dbanie o doświadczenie klienta jest absolutnym obowiązkiem w procesie sprzedaży. Arabski subiekt nigdy nie pozwoliłby na to, aby klientowi nie
zaoferowano kawy bądź herbaty, czytelnej i atrakcyjnej w odbiorze prezentacji produktu, wygodnego miejsca do przedyskutowania oferty. Co ciekawe, odmieniane przez wszystkie
przypadki powiedzonko klient nasz pan, będące emanacją tej postawy, nie znajduje odzwierciedlenia w tym, jak wygląda wiele salonów sprzedaży online (czyt. stron internetowych czy
e-commerce). Oczywiście, że łatwiej jest ocenić wizualną atrakcyjność stacjonarnego butiku z galanterią, niż parametry UI w e-sklepie, lecz warto mieć na uwadze, że to, jak się czuje
nasz klient w naszych cyfrowych progach, determinuje szansę sprzedaży. Zwłaszcza, że od odwiedzenia Twojej konkurencji dzielą go trzy kliknięcia. Na co trzeba zwrócić uwagę?
Czas ładowania strony (to jak uciążliwe stanie w kolejce)
Zrozumiała kategoryzacja produktów i precyzyjne filtrowanie wyszukiwanych produktów
Czytelnie zredagowane treści zwłaszcza dla nowych użytkowników
Przewidywalna nawigacja i spokojny layout graficzny
Responsywność strony oraz full mobile friendly
Dostępność najważniejszych elementów oferty i danych na temat ścieżki zakupowej
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Wielu przedsiębiorców nie chce pamiętać o fakcie, że wielowymiarowa optymalizacja witryn internetowych to duża część sukcesu przy działaniach digital marketingu. Istnieje wiele
narzędzi, które pozwolą ocenić, w jakiej kondycji jest nasza strona internetowa. Mapy ciepła, a nawet badania focusowe to tylko wycinek szerokiej oferty narzędzi martech
dostępnych na rynku. Marzeniem wielu ekspertów pracujących w agencji jest taki klient, który przyjmuje ich rekomendacje w tej dziedzinie, szczególnie, że optymalizacja witryny leży
głównie po stronie ich usługobiorców, a więc poza zasięgiem marketerów.

Twój ruch
Istotą digital marketingu jest pozyskanie sprzedaży. To proste. Może być ona realizowana i rozliczana na różne sposoby, jednak jej fundamentalnym źródłem jest ruch. Jego obecność
łatwo weryfikować za pośrednictwem narzędzia Google Analytics. To tyle? Cóż, haczykiem jest jego jakość. Ale zacznijmy od początku…
Dlaczego Google stał się globalnym potentatem jako dostawca usług marketingowych? Bo dostarcza na strony internetowe reklamodawców ruch w postaci wizyt tych osób, które w
danym momencie czegoś szukają. Zdjęć kotków – ok, proszę bardzo, kotki. Karmy dla kotów – nie ma problemu, oto sprzedawcy… którzy gotowi są zapłacić za to, aby Google
przekazał im wizytę tej osoby, która właśnie szuka karmy dla kota. Ile zapłacić? Wystarczy odrobinkę więcej, niż ich konkurencja – tak działa model wyceniania kliknięć i tak się ten
biznes kręci. Jednak tu czyha kolejny haczyk. Jaką pewność ma sprzedawca karmy, że klient szuka akurat jego produktu. Może jest za drogi, może ma zbyt małe opakowania, za drogą
przesyłkę, albo jego produkt nie ma opakowań eko. Powodów mogą być setki, ale klient już dawno opuścił naszą stronę, choć za tę wizytę zapłaciliśmy. I tu zaczyna się złożony
proces, który stanowi sól pracy agencji takich, jak Semahead, które prowadząc wielopoziomowe działania, dokonują głębokiej analizy wszystkich czynników agregujących sprzedaż.
Cel: ciągła poprawa wskaźników, tańsza emisja komunikatu, lepsze dotarcie do klienta, silniejsza eksploatacja obecnej grupy docelowej, poszukiwanie nowych grup zbytu, poprawa
efektywności platform sprzedażowych. Słowem: ROAS – return on advertising spenditure; a na polskie: aby pieniądze wydane przynosiły coraz większy zwrot. Jak tego dokonać?
Przede wszystkim analityka…

Czytaj dane i próbuj bez końca
Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozwijają swoją promocję w kanałach digital, często próbują predefiniować, które kanały promocji są dla nich najlepsze. Na przykład z góry pada
oczekiwanie, że potrzebują kampanii na facebooku. Skąd taka pewność, że to dobry kanał? Artykuły, blogi, wypowiedzi ekspertów – a każdy chwali się swoimi wynikami. Nagłówki
krzyczą: Wysokie wyniki w kampanii Facebook Ads, Wzrost sprzedaży z wykorzystaniem LinkedIna, Wzrost wizyt na stronie o xx% dzięki marketing automation. Świetnie – to dobrze
ilustruje, że ogłaszający swoje sukcesy dobrze znają wspomniane narzędzia i trafnie przypisali je w swoich projektach. Ale to nie oznacza, że dla każdego opisywany model jest trafny.
Doświadczony doradca klienta powinien zapytać, dlaczego akurat oczekuje takich działań. Przed rozpoczęciem prac nad ofertą ratuje spokój i pogłębiony briefing.
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Digital marketing ma cechę, z której żaden CMO nie chciałby już zrezygnować – operowanie na twardych danych. Można je przedstawić na posiedzeniu zarządu, obronić słuszność
decyzji, wykazać konieczność zmian. Ich analiza powinna stanowić punkt wyjścia w rozmowach dysponenta budżetu z marketerami. Z uwagi na gęstą sieć możliwości operowania w
ramach szeroko rozumianego marketingu internetowego, nie można na wstępie przyjąć, że opisany gdzieś model należy wdrożyć 1:1 w swoich działaniach. Dane pozwalają na
wskazanie najbardziej efektywnych kanałów i dopasowanych do nich wartości. To niesłychana korzyść, ale i wyzwanie, aby umiejętnie dobierać wskaźnik przypisany do wybranego
działania. Korzyść z tego płynąca polega na tym, że możemy schować herbaciane fusy i kulę zgadulę do lamusa. Każdy dylemat marketingowy można wtedy rozpocząć zdaniem:
Spójrzmy na dane! Oczywiście, jeśli umie się je odczytać.

Jak się tego nauczyć?
Metodą prób i błędów, która w digital marketingu nosi wdzięczną nazwę „Testu A/B”. To fantastyczne narzędzie pozwala odpowiedzieć nawet na najbardziej zawężone pytanie.
„Przycisk Call to action powinien być czerwony czy zielony?”, „Lepiej skonwertuje fotografia czy ilustracja na bannerze?” – nie trzeba strzelać, wystarczy uruchomić równocześnie dwa
działania i obserwować wskaźniki. Już tak oczywiste dane jak liczba kliknięć czy różny czas spędzony na stronie daje niezawodną odpowiedź w analizowanym dylemacie. Podawane
przykłady są proste, a ekscytującą częścią analitycznej sfery digital marketingu to fakt, że im głębiej w las, tym drzewa stoją gęściej, co daje niesłychane możliwości na próbę
kreatywnego korelowania różnych współczynników. Dla zdystansowanych wobec takich przygód jest również nadzieja, którą niosą dostępne na rynku liczne narzędzia martechowe,
których celem jest m.in. automatyzowanie konkludowania z dostępnych strumieni danych. Niezależnie, którą drogę obrać, dane powinny być dziś wiodącym elementem pracy w
obszarze marketingu cyfrowego. Wiedzę na ten temat rozwinie samodzielne poszukiwanie hasła data driven marketing.

Jak z Internetu zrobić skuteczny kanał sprzedaży?
Powyższe dywagacje stanowią niestety niezwykle pobieżną próbę odpowiedzi na pytanie z tytułu. Z pewnością digital marketing nie jest zagadnieniem łatwym i zero-jedynkowym.
Spektrum dostępnych technologii, form działania, narzędzi i dostawców sprawia, że mniej przebojowi i doświadczeni właściciele firm są sparaliżowani strachem przed podjęciem
działań. Tego rodzaju bezdecyzja jest najgorszym, co mogą sobie zafundować, bo ich konkurencja na pewno nie śpi, a nadrobić stracony w bezczynności czas będzie już bardzo
trudno. Nie myli się ten, kto nic nie robi – ta maksyma niech zapali ogień motywacji w tych, którzy z rezerwą patrzą na potencjał reklamy internetowej. Czytajcie, uczcie się, słuchajcie
podcastów, spróbujcie znaleźć zaufanego doradcę, umówcie się na bezpłatną rozmowę w agencji digital marketingu. Najtrudniej jest przecież zacząć. 😉
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Dobre praktyki w zakresie deduplikacji
transakcji w programie partnerskim
·WOJCIECH KWIATKOWSKI, HEAD OF CLIENT DEVELOPMENT, TRADEDOUBLER
Deduplikacja w performance marketingu
Kwestia deduplikacji zamówień często pojawia się w na etapie ustalenia zasad funkcjonowania programu partnerskiego z siecią afiliacyjną. Założeniem deduplikacji jest uniknięcie sytuacji,
gdy reklamodawca podwójnie płaci za tę samą transakcję: wydawcy w programie afiliacyjnym, a jednocześnie innemu źródłu ruchu, np. porównywarce cenowej lub wyszukiwarce. W
powszechnie stosowanym modelu last-click, transakcja przypisywana jest do tego źródła, które jako ostatnie przekierowało użytkownika na stronę sklepu przed finalizacją zamówienia.
Zatem jeśli po kliknięciu w reklamę emitowaną przez wydawcę w ramach programu afiliacyjnego użytkownik przeklikał się jeszcze przez inną płatną reklamę, to prowizja za tą transakcję
może zostać wydawcy anulowana.

Transprarentne i uczciwe zasady
Ustalając zasady deduplikacji trzeba jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach.
Po pierwsze – zasady deduplikacji obowiązujące w programie muszą być uzgodnione z siecią afiliacyjną i jasno zakomunikowane wydawcom, tak żeby nie rodziły się potem żadne
wątpliwości.
Po drugie – reguły deduplikacji powinny zostać ustawione rozsądnie i uczciwie, uwzględniając specyfikę różnych źródeł ruchu. Wydawcy w ramach programów afiliacyjnych często
bowiem wspomagają konwersje i docierają do konsumenta na wcześniejszym etapie jego decyzji zakupowej, np. serwisy contentowe lub mailingi. Z drugiej strony źródła takie jak
porównywarki cenowe, czy SEM na słowa kluczowe związane z marką reklamodawcy, mają bardzo silny potencjał przechwytywania last-clicka, zabierając konwersje i wynagrodzenie
wydawcom afiliacyjnym.

Czego nie powinniśmy deduplikować?
Jak zatem wypracować zasady deduplikacji, żeby były możliwie uczciwe i nie spowodowały sytuacji, w której wydawcy wynagradzani prowizją od sprzedaży odwrócą się od naszego sklepu?
Przede wszystkim deduplikacji nie mogą podlegać niepłatne i organiczne źródła ruchu, jak własne newslettery, ruch direct na stronie, pop-upy motywujące do dokończenia transakcji, czy
SEO. Wynika to zresztą z samej idei programów partnerskich, która zakłada że wydawcy przyprowadzają wartościowy ruch, a e-sklepy starają się wszelkimi własnymi i organicznymi
sposobami (jak newsletter, pop-up etc.) ten ruch skonwertować. Dzięki temu obie strony są zadowolone. Reklamodawca pozyskuje więcej sprzedaży, a współpraca ma też sens dla
wydawcy - przy wynagrodzeniu CPS opłaca mu się aktywnie uczestniczyć w programie tylko wówczas, gdy konwersje są na zadowalającym poziomie.
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Jeśli na drodze do transakcji użytkownik miał kontakt z reklamą emitowaną przez wydawcę, to mocno nieuczciwe byłoby odbieranie mu za tą transakcję wynagrodzenia, jeśli niedługo
potem ten użytkownik wszedł bezpośrednio lub z wyszukiwań organicznych na stronę sklepu. Podobnie w przypadku newsletterów. Wyobraźmy sobie, że wydawca za pomocą
reklamy przekierowuje do sklepu użytkownika, który chwilę potem odbiera i klika w newsletter, a następnie kupuje. Nie możemy takiemu wydawcy odebrać prowizji za transakcję.
Wykonał on bowiem swoją pracę i przekierował na naszą stronę potencjalnie zainteresowanego zakupem klienta, a na to, że to był stały klient zapisany do newslettera, nie miał
przecież wpływu. Jeśli takie transakcje będziemy deduplikować – afilianci bardzo szybko zrezygnują z modelu CPS i zażądają opłaty CPC za przekierowany ruch.

Deduplikacja płatnych źródeł ruchu
A co z deduplikacją działań afiliacyjnych z innymi płatnymi źródłami ruchu, jeśli były one ostatnie na ścieżce zakupowej? W większości wypadków powinna ona mieć miejsce, aby
uniknąć podwójnego płacenia za działania marketingowe. Jakkolwiek są źródła ruchu, którym trzeba się przyjrzeć bardziej dokładnie. Na pewno deduplikacji nie powinien podlegać
ruch z SEM na słowa kluczowe powiązane z marką reklamodawcy. Wyobraźmy sobie sytuację, że internauta trafia z reklamy afiliacyjnej do sklepu, następnie go opuszcza i wraca za
jakiś czas, aby sfinalizować zamówienie. Chcąc wrócić do sklepu wiele osób wpisuje nawykowo jego nazwę w wyszukiwarce Google lub w pasku przeglądarki, który automatycznie
przekierowuje do wyszukiwarki. Taki powrót nie różni się w praktyce niczym od wejścia bezpośredniego i jeśli nie będziemy o tym pamiętać oraz nie wykluczymy takiego ruchu z
deduplikacji, to Google będzie w ten sposób podbierał zamówienia wydawców.
Kontrowersje budzą też porównywarki cenowe, które często domykają ścieżkę użytkownika, przechwytując transakcje zainicjowane przez innych wydawców. W tym wypadku można
zastosować metodę, że jeśli w relatywnie niedługim czasie przed kliknięciem w porównywarce miał miejsce przeklik przez reklamę innego wydawcy, to taka transakcja nie powinna
podlegać deduplikacji.
Osobne wyzwanie stanowi retargeting – jeśli wydawca w ramach działań efektywnościowych kieruje na naszą stronę ruch, który jest potem natychmiast oznaczany kodami
retargetingowymi, to z dużym prawdopodobieństwem reklamy retargetignowe szybko przechwycą last-cookie od wydawcy. Nie otrzyma on wtedy wynagrodzenia, mimo iż napędza
nam retargeting. W tym wypadku warto zrezygnować z deduplikowania takiego ruchu. Innym wariantem jest jasne ustalenie zasad, że ruch z działań afiliacyjnych nie jest
retargetowany, ale takie rozwiązanie nie jest optymalne biznesowo. Wreszcie można płacić wydawcom afiliacyjnym część prowizji, jeśli potem ostatnim źródłem był retargeting.

Podsumowanie
Pamiętajmy, że marketing afiliacyjny jest w zasadzie jedyną kategorią marketingu online, w ramach której możemy rozliczać się w najbardziej bezpiecznym modelu, czyli revenue
share, który jest równocześnie obarczony największym ryzykiem dla wydawców. Natomiast większość innych źródeł ruchu jak wyszukiwarki, porównywarki, Facebook, reklama
zasięgowa etc. jest rozliczanych w tradycyjnym CPC/CPM. I nawet jeśli wg last-click te kanały nie były ostatnie przed dokonaniem transakcji, to i tak otrzymują całe swoje
wynagrodzenie (w odróżnieniu od witryn rozliczanych w CPS). Wyłania się z tego obraz istotnej nierównowagi w traktowaniu mediów, bo w praktyce nie dość, że afilianci pracują dla
nas w najtrudniejszym dla nich modelu CPS, to dodatkowo tylko afiliacja odczuwa finansowe skutki deduplikowania transakcji. Dlatego do deduplikacji trzeba podejść bardzo
ostrożnie, bo w przeciwnym razie nasz program partnerski zakończy się klapą, a wydawcy powędrują do programów konkurencji lub zażądają od nas przejścia na inny model
rozliczeń.
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Efektywny pomiar kampanii performance
marketing
LAURA KUNDZIEWICZ, PERFORMANCE SPECIALIST, SALESTUBE

Performance marketing to działania zorientowane na rezultaty i rozliczanie za efekty, więc dane są nieodłącznym elementem oceny skuteczności tego typu kampanii. Internet to
miejsce wymarzone dla każdego performance’owca - tu z każdej kampanii można wyciągnąć najbardziej szczegółowe statystyki, stworzyć rozbudowane wykresy i znaleźć
najdziwniejsze korelacje. Tylko po co nam to wszystko? Jak w gąszczu informacji po przeprowadzonej kampanii wybrać te najważniejsze? A w końcu, jak dobrze ją zaplanować i dobrać
odpowiednie wskaźniki oceny jeszcze przed jej startem, by jak najbardziej efektywnie wykorzystać budżet mediowy?

Podejście krótkoterminowe i długoterminowe
Wskaźniki oceny kampanii można podzielić na dwa typy - krótkoterminowe (biorące pod uwagę 1 lub 2 zmienne) oraz długoterminowe (biorące pod uwagę więcej zmiennych i dłuższy
horyzont czasowy). Te pierwsze odnoszą się do tego, co widzimy tu i teraz - na przykład liczba transakcji, koszt pozyskania transakcji, przychód, ERS (stosunek wydatków mediowych
do przychodu), ROAS (stosunek przychodu do wydatków mediowych). Wskaźnikiem biorącym pod uwagę więcej czynników jest ROI (ang. Return on Investment). Pokazuje on
rentowność przedsięwzięć biznesowych, w tym kampanii marketingowych, biorąc pod uwagę koszty całkowite, a nie tylko koszty mediowe. Koszty całkowite to przykładowo podatki,
koszt zakupu towarów, koszty siły roboczej. Innym przykładem “szerszego” patrzenia na dane jest atrybucja oraz analiza CLV, która zostanie przedstawiona w dalszej części tekstu.
System analizy oparty na ROI, CLV czy atrybucji koncentruje się w dużej mierze na efekcie, który jest niemierzalny w krótkim okresie i nie daje możliwości wprowadzenia szybkich
działań optymalizacyjnych. Z tego względu wskaźnik ROI lub CLV stosuje się przy tworzeniu strategii marketingowych, a nie przy codziennej optymalizacji kanałów. Wskaźniki takie jak
zasięg czy wyświetlenia są w przypadku performance’u drugorzędne. Czasem wręcz ocenianie kampanii performance pod kątem wskaźników typowo wizerunkowych może
doprowadzić do mylnych wniosków i bezzasadnego wstrzymania danej kampanii. Tak samo jak w przypadku oceny kampanii wizerunkowej pod kątem performance’owych
wskaźników.
Zanim przystąpimy do wyliczenia wszystkich potrzebnych wskaźników, musimy wiedzieć, jaki jest cel naszej kampanii. Przykładowo celem może być ROI na poziomie 250%. Jak
możemy dojść do celu? Powinniśmy zacząć od wyznaczenia KPI dla kampanii, czyli kluczowych wskaźników efektywności (ang. Key Performance Indicators). Są to wskaźniki stosowane
jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów.
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Przykłady KPI:
- zapis do newslettera
- wypełnienie formularza kontaktowego
- kliknięcie w link
- dodanie do koszyka
- przejście do płatności
- liczba transakcji
- wartość transakcji

Jakie powinny być KPI? Można określić je jednym skrótem SMART, czyli
skonkretyzowane, mierzalne, osiągalne, realne i określone w czasie. KPI najczęściej
określane są w postaci liczbowej i procentowej, a do ich mierzenia używane są
dedykowane narzędzia mierzące.

KPI w kampanii, które mogą być także modelem rozliczeń:
CPS (Cost Per Sale) – koszt wygenerowanej sprzedaży
CPO (Cost Per Order) – koszt złożenia zamówienia
CPL (Cost Per Lead) – koszt złożenia leada
CPA (Cost Per Action) – koszt wykonania danej akcji, np. kliknięcia w baner
CPC (Cost Per Click) – koszt za kliknięcie
CPV (Cost Per View) – koszt za wyświetlenie filmu

KPI
S skonkretyzowane
M mierzalne
A osiągalne
R realne
T określone w czasie

Pomiar w długim okresie - analiza CLV
Pomiar w długim okresie - analiza CLV
Customer Lifetime Value (z ang. wartość życiowa klienta), z perspektywy marketera
tłumaczona jest jako długookresowa wartość klienta. Coraz więcej mówi się o
długofalowej relacji firmy z klientem, która zwraca się dopiero w dłuższej
perspektywie. Obliczenie CLV pozwala podjąć pracę nad zwiększeniem wartości
pojedynczego klienta tak, by przedsiębiorstwo mogło uzyskać więcej wartości z
jednego użytkownika. Zazwyczaj wartością tą jest przychód. Dzięki temu budżet jest
alokowany w najbardziej efektywny sposób. W dużym uproszczeniu, jeśli klient
kupuje co 3 miesiące karmę dla psa o wartości 150 zł, jego CLV w skali roku
wyniesie: 4 x 150 zł = 600 zł.

Powyżej przedstawienie schematu analizy CLV, łączącej historyczne dane z CRM z prognozami na temat przyszłych zachowań użytkownika .
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Zawiłe ścieżki użytkownika i modele atrybucji
Zanim użytkownik dokona konwersji na stronie, zazwyczaj przechodzi na serwis z szeregu innych miejsc, zastanawiając się nad zakupem, porównując oferty w innych sklepach itp.
Zestawienie tych miejsc to ścieżka użytkownika lub ścieżka konwersji. Oczywiście może zdarzyć się tak, że potencjalny klient zobaczy na przykład reklamę w wyszukiwarce, przejdzie na
stronę i od razu skonwertuje. Jednak większość ścieżek liczy kilka a czasem nawet kilkanaście źródeł i na pierwszy rzut oka nie da się jednoznacznie ocenić, które z nich w największym
stopniu przyczyniło się do sukcesu kampanii. Poniżej przedstawione są przykładowe ścieżki konwersji użytkowników w e-commerce. Jak widać, część transakcji pochodzi wyłącznie z
reklam displayowych lub z mailingu. Są też użytkownicy, którzy najpierw weszli na stronę z bezpłatnych wyników wyszukiwania, a skonwertowali dopiero po wejściu w płatne wyniki
wyszukiwania. Do jakiego źródła powinna wtedy przypisać się konwersja?
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Najczęściej spotykanym modelem oceny kanałów performance w kontekście ścieżek wielokanałowych jest tzw. last click, gdzie konwersja przypisywana jest do ostatniego kanału, z
którym klient wszedł w interakcję zanim dokonał konwersji. Non direct last click to ostatnie kliknięcie niebezpośrednie, gdzie model ignoruje wszystkie wejścia bezpośrednie do strony,
a konwersja przypisywana jest do ostatniego kanału. Obecnie powoli odchodzi się od tego typu atrybucji, ponieważ promuje ona w dużej mierze działania marketingowe, które niejako
„żerują” na wcześniej pozyskanym ruchu przez pozostałe kanały. Niemniej jest to najprostsza droga oceny efektywności działań digital marketingowych. Zupełnie odwrotnym
podejściem jest first click, kiedy pierwsza interakcja z reklamą jest tą zwycięską w pojedynku o przypisanie się konwersji do kanału. Najbardziej sprawiedliwym systemem oceny jest
atrybucja w modelu liniowym, gdzie każdy kanał, z którym zetknął się klient będzie miał taką samą wartość na ścieżce konwersji.
Jeśli szukamy odpowiedzi na pytanie: który z wykorzystywanych kanałów ruchu jest najbardziej efektywny, nie możemy patrzeć tylko na pojedyncze źródła ruchu. W procesie
tworzenia i optymalizacji kampanii bardzo duże znaczenie ma atrybucja, czyli przypisanie konwersji. Model atrybucji jest zbiorem reguł, który określa do którego punktu kontaktu na
ścieżce będzie przypisana konwersja. Obejmuje wszystkie digitalowe kanały kampanii – zarówno płatne jak i bezpłatne, tworząc pełny obraz ich oddziaływania na siebie. Pozwala
skutecznie ocenić efektywność wykorzystywanych przez nas kanałów, natomiast jest to to bardziej dogłębna i czasochłonna analiza, która jest zasadna przy rozbudowanych media
planach i dużych wydatkach mediowych. Jej wynikiem jest unikalny zestaw rekomendacji, z pokazaniem dokładnych zależności między wszystkimi kanałami kampanii. Dzięki temu
możemy poznać, które kanały zajmują się kończeniem ścieżek, a które pomagają ten cel skutecznie osiągnąć.

W przykładzie obok z modelu atrybucji wynika, że dodanie placementu A zwiększa
skuteczność ścieżki o 50%. Dlaczego? Załóżmy, że było 200 klientów i połowa z nich
przeszła jedną ścieżkę, a połowa drugą
Liczba konwersji
| Budżet
-----------------------------------------------------------------------B: 100 * 2% + 100 * 3% * 2%/3% = 4 | 10000 PLN
A: 100 * 3% * 1%/3% = 1
| 2000 PLN
CPA(A) = 2000 PLN
CPA(B) = 2500 PLN
Kanał A dostarcza konwersje taniej po uwzględnieniu danych ze ścieżek konwersji
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Nieidealne systemy mierzące
Nieodłącznym elementem efektywnej oceny kanałów perfomance są systemy mierzące. Zazwyczaj zestawiając kilka narzędzi, które z założenia mierzą te same kampanie w tym
samym czasie, widzimy inne dane. To właśnie dlatego ważna jest wiedza na temat specyfiki każdego z systemów i ich odpowiedni dobór w zależności od sytuacji. Najbardziej
powszechne bezpłatne narzędzie to Google Analytics, które nadaje się głównie do analizy ruchu na stronie. Niestety jest niewystarczające w głębokiej analizie prowadzonych działań
reklamowych. Różnice w zliczaniu danych pomiędzy Analyticsem a innymi systemami mierzącymi dochodzą nawet do 30%.
Warto porównywać statystyki również w samych panelach reklamowych, które pokazują więcej szczegółowych danych na temat kampanii. Analytics został stworzony głównie do oceny
kanałów z ekosystemu Google’a, przez co zazwyczaj bardziej “promuje” te działania w last clicku, co widać porównując statystyki z GA i chociażby panelu reklamowego Facebooka.
Analytics nie pozwala też mierzyć i rozliczać we właściwy sposób m.in. działań programów afiliacyjnych. Zazwyczaj jest tam wielu wydawców dołączonych do systemu partnerskiego.
Do tego typu działań zostały stworzone specjalnie przeznaczone narzędzia, na przykład HassOffers.
Czasem problemem przy raportowaniu może być też niewiedza na temat ustawień okien czasowych konwersji. Standardowe okno konwersji w Google Analytics to 6 miesięcy, co nie
zawsze jest rozwiązaniem uniwersalnym dla każdego biznesu, a dodatkowo nie pokrywa się to z oknami konwersji w innych narzędziach. Przykładowo, standardowym oknem
konwersji w Google Ads jest 30 dni, podczas gdy np. systemy afiliacyjne stosują zazwyczaj 90-dniowe okno konwersji. Jeśli nie wiesz, jakie okno konwersji wybrać, sprawdź w raportach
atrybucji, ile czasu upływa między interakcją użytkownika z reklamą a konwersją. Na tej podstawie ustalisz swoje okno konwersji.

Jak zmienić czas przypisywania się cookie do określonej kampanii lub sesji?
Wejdź w sekcję
Administracja
w Google
Analytics

Wejdź w sekcję
Ustawienia
usługi i
Ustawienia
sesji

W obszarze
Określanie limitu czasu ustaw
Limit czasu sesji i Limit czasu
kampanii za
pomocą elementów sterowania.

Gotowe
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Innym popularnym systemem mierzącym i jednocześnie adserwerem jest Campaign Manager.
Narzędzie pozwala kontrolować dane w wielu kanałach, korzystając z możliwości wyświetlania
reklam, ich traficowania i raportowania. Możemy raportować tu wyświetlenia i kliknięcia, czego
nie zobaczymy w Analytics’ie.
W przypadku Campaign Managera okno konwersji to 30 dni po kliknięciu i 14 dni po
wyświetleniu. Warto zaznaczyć, że w raportach Campaign Managera konwersje są dzielone na
te po wyświetleniu i po kliknięciu, w zależności od działania użytkownika, które doprowadziło
do konwersji. System uznaje kliknięcia za bardziej istotne niż wyświetlenia. W przypadku
wyświetlenia i kliknięcia model przypisuje wartość kliknięciu, w przypadku tylko wyświetlenia
model przypisuje wartość ostatniemu wyświetleniu.
Zazwyczaj w przypadku kampanii typowo performance’owych liczone są tylko konwersje po
kliknięciu. Tutaj, tak samo jak w przypadku Analytics’a, możemy modyfikować okienka czasowe
do maksymalnego okresu 90 dni.
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KILKA RAD DLA EFEKTYWNEJ OCENY
KAMPANII PERFORMANCE
GOOGLE
PATRZ NA DANE
WYZNACZ CEL DOBIERZ DO
ANALYTICS
SZERZEJ
GŁÓWNY
NIEGO
UŻYWAJ JAKO
Zbuduj model
KAMPANII
ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE
DO
atrybucji, by
PRZED JEJ
SMART KPI,
ZEBRANIA
sprawdzić, które z
STARTEM
KTÓRE
OGÓLNEJ WIEDZY kanałów komunikacji
inicjują, które
POMOGĄ GO NA TEMAT RUCHU wspomagają,
a które
STRONIE A, NIE domykają sprzedaż.
ZREALIZOWAĆ NA
OCENY KANAŁÓW
POD KĄTEM
SPRZEDAŻOWYM
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Wykorzystaj te dane
przy optymalizacji
media mixu

PATRZ NA DANE
W DŁUŻSZYM
HORYZONCIE
CZASOWYM
Przeprowadź analizę
Customer Lifetime
Value, oblicz ROI w
skali roku, nie tylko
miesiąca

TESTUJ

Optymalizacja
performance to nie
tylko analiza danych
historycznych ale też
ciągłe sprawdzanie
nowych targetowań,
komunikatów i kreacji.
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Najczęstsze błędy przy pomiarze kampanii performance

1
2
3

Brak istotności statystycznej, wyciąganie pochopnych wniosków - systemy reklamowe opierają się na algorytmach, które do optymalizacji potrzebują
zebrania określonej puli danych. Dajmy systemom czas na zebranie danych, a same kampanie oceniajmy po kilku dniach emisji. Oczywiście nie wliczamy w
to kampanii jednodniowych lub takich, gdzie istnieje możliwość “utopienia” dużej części budżetu mediowego.

Patrzenie jedynie na wskaźniki kampanii. To, jakie rezultaty osiągnie kampania performance w dużej mierze zależy od jej dobrego zaplanowania i
optymalizacji. Niemniej nie możemy zapominać o innych kluczowych aspektach pozamediowych. Przykładowo, nawet najlepsza kampania performance nie
osiągnie swoich założeń, jeśli użytkownik trafia na słabej jakości stronę docelową, gdzie czas ładowania jest bardzo długi, a proces zakupowy jest zawiły.
Kolejną barierą może być niekorzystna dla klienta polityka cenowa i promocyjna sklepu czy bardzo niska świadomość istnienia marki. Patrząc tylko na
raporty mediowe możemy dojść do mylnego wniosku, że niepowodzenie działań performance to kwestia jedynie złego podejścia marketera do kampanii.

Niechęć do zmiany założeń - performance marketing to nieustanna obserwacja trendów, zmiany popytu, zmiany zachowań konsumentów czy w końcu
działań konkurencji. Oznacza to, że raz wyciągnięte wnioski nie wystarczą nam na zawsze, a każda kampania powinna być traktowana indywidualnie.
Czasem będzie to zmiana planów o 180 stopni, powrót do kanałów lub targetowań, które zupełnie nie sprawdzały się rok czy dwa lata temu.

Pamiętaj, że efektywny pomiar kanałów w kampanii zawsze powinien prowadzić do ich optymalizacji, a miarą sukcesu kampanii na koniec dnia ma być
długoterminowy wzrost współczynnika konwersji w całym sklepie i ogólnie wzrost biznesu klienta.
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jak zwiększyć współczynnik konwersji w
sklepie i utrzymać użytkownika w
procesie zakupowym
MATEUSZ BOBER, EXPERT IN DIGITAL CHANNELS ANALITICS, IDEO FORCE
Zwiększenie współczynnika konwersji pozwala nam uzyskać większy przychód przy takim samym poziomie ruchu. Oznacza to, że jesteśmy w stanie zwiększyć zwrot z poniesionych
nakładów na działania e-marketingowe. Warto zatem uwzględnić proces optymalizacji konwersji w strategii budowy przewagi konkurencyjnej naszego sklepu internetowego. Proces?
Tak, to nie pomyłka. Optymalizację konwersji powinniśmy rozpatrywać w kontekście procesu aniżeli jednorazowego działania. Dlaczego? Powód jest prosty. Czynniki wewnętrzne oraz
zewnętrzne ulegają nieustannym zmianom, co powoduje potrzebę dostosowywania interfejsu do nowych warunków. Zmieniające się przyzwyczajenia użytkowników czy
wprowadzenie nowej kategorii produktów implikują potrzebę reagowania, czyli wprowadzenia nowych rozwiązań.

Poprawna konfiguracja narzędzi fundamentem działań
Optymalizację opieramy o analizę danych i testy A/B, które pozwolą nam zwalidować efektywność nowych rozwiązań. Proces optymalizacji składa się z kilku etapów. Po zakończeniu
cyklu przeprowadzamy kolejne iteracje, ponawiając za każdym razem cały cykl procesu.
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Zanim jednak przejdziemy do realizacji cyklu musimy upewnić się, że posiadamy
odpowiednio skonfigurowane narzędzia, dzięki którym pozyskujemy miarodajne
dane. Statystyki sklepu możemy gromadzić za pomocą takich narzędzi jak Google
Analytics, Yandex Metrica, Piwik Pro czy Matomo Analytics.

Jeżeli korzystasz z Google Analytisc, sprawdź, czy:
Posiadasz odpowiednie widoki: główny (zawierający wykluczenie firmowego IP
oraz IP partnerów), surowy (cały ruch) oraz testowy (służącego do testów).
Zbierasz dane demograficzne i zainteresowania.
Google Analytics połączony jest z Google Ads.
Google Analytics jest połączony z Google Search Console.
Posiadasz włączoną funkcje User-ID oraz śledzisz użytkowników na różnych
urządzeniach.
Ustawienia waluty są odpowiednie.
Ustawienia strefy czasowej są odpowiednie.
Zbierasz informację o wyszukiwaniach z użyciem wyszukiwarki wewnętrznej.
Masz ustawione cele na makro i mikrokonwersje.
Śledzisz zdarzenia.
Dodana została lista wykluczeń na bramki płatności.
Tagujesz linki zewnętrznie używane w kampaniach za pomocą UTMów.
Dodałeś listę wyszukiwarek organicznych.
Zbierasz dane w opcji ulepszonego e-commerce.

40

MATEUSZ BOBER, Expert in Digital Channels Analitics, IDEO FORCE

Do analizy jakościowej możemy wykorzystać jedno z wielu dostępnych narzędzi np. Hotjar, Mouseflow, Clicktale czy Yandex Metrica (darmowy). Dzięki możliwości nagrywania sesji
pozyskamy informację o zachowaniach użytkowników w naszych sklepie.
Do testów A/B może posłużyć nam Google Optimize, Omniconvert, Optimizely czy VWO. Google Optimize jako jedyny jest darmowy i posiada szereg funkcji, które powinny być
wystarczające w procesie optymalizacji konwersji. W razie potrzeby możemy zawsze przejść na Google Optimize 360.

Zidentyfikuj swojego wroga – w czym problem?
Pierwszym krokiem na drodze optymalizacji konwersji jest analiza ilościowa, której celem będzie identyfikacja potencjalnych problemów na stronie. Podczas analizy powinniśmy
odpowiedzieć na szereg pytań pozwalających poznać zachowania użytkowników oraz zidentyfikować ewentualnie odstępstwa np.:
Jakie podstrony są podstronami wejścia do naszego sklepu internetowego i czy możemy wyróżnić podstrony jednego typu, które charakteryzują się odsetkiem odrzuceń
powyżej średniej? Jeżeli tak, to czym się te strony różnią?
W jakie odnośniki znajdujące się na stronie wejścia użytkownicy klikają najchętniej?
Czy użytkownicy chętnie przeglądają sekcję podobne produkty?
Czy odwiedzający wykonują połączenia telefonicznie w celu pozyskania dodatkowych informacji o produkcie? Jeżeli tak, to jakich? Być może treści na karcie produktu nie
dostarczają użytkownikom wystarczających informacji?
Jak często przeglądają galerie zdjęć?
Jaki odsetek osób odwiedzających sklep wykorzystuje wyszukiwarkę?
W jakim stopniu i z jakich filtrów korzystają odwiedzający?
Który etap koszyka zakupowego opuszcza największy odsetek użytkowników?
Im lepiej poznamy zachowania użytkowników, tym więcej potencjalnie problematycznych elementów będziemy w stanie zidentyfikować.

Użyj lupy, czyli przyglądnij się problemom z bliska
Analiza jakościowa czyli analiza nagrań użytkowników pozwoli nam przyjrzeć się wcześniej znalezionym problemom z bliska. Celem tego etapu jest znalezienie odpowiedzi na
pytanie, dlaczego dany problem występuje. Załóżmy, że podczas analizy statystyk porzuceń koszyka zauważyliśmy, że 2 krok koszyka posiada niepokojąco wysoki odsetek
porzuceń. Chcąc poznać przyczynę, powinniśmy bliżej przyjrzeć się odwiedzinom dokonywanym na 2 kroku koszyka. Podczas analizy nagrań może okazać się, że spora część
odwiedzających przechodzi do tego kroku, aby poznać koszt dostawy, ponieważ tej informacji nie ma na karcie produktu.
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Szczególną uwagę podczas analizy nagrań zwróć na:
Kontekst użycia wyszukiwarki oraz trafność dostarczonych wyników wyszukiwania.
Sposób wykorzystania filtrów zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych.
Poprawność wyświetlania strony głównej, podstrony kategorii, kart produktowych oraz koszyka na urządzeniach mobilnych oraz komputerach.
Sposób nawigacji po sklepie.
Elementy przyciągające największą uwagę użytkowników.
Elementy rozpraszające uwagę użytkowników w procesie zakupowym.
Obszary największego zainteresowania użytkowników na poszczególnych stronach.
W wyniku analizy nagrań powinniśmy uzyskać potwierdzenie zidentyfikowanych problemów na etapie analizy statystyk oraz dodatkowych napotkanych problemów.

Wybierz lidera dzięki testom A/B
Google Analytics pozwolił nam znaleźć problem. Dzięki analizie nagrań w Hotjar upewniliśmy się, że dany element wymaga poprawy. Co dalej? Powinniśmy wytypować lepsze
rozwiązanie, a następnie empirycznie sprawdzić czy jest ono faktycznie efektywniejsze. Oczywiście, jeżeli podczas analizy znajdziemy problem poważny lub krytyczny utrudniający
realizacje celów użytkowników, a konieczność jego poprawy nie rodzi wątpliwości, np. problem z poprawnym wyświetlaniem koszyka na urządzeniach mobilnych - taki element
należy poprawić bezzwłocznie. Proces testów A/B dzielimy na następujące etapy:
1.Określ zmienne poddawane badaniu
Kolejność przeprowadzania testów A/B powinniśmy ustalić według potencjalnego wpływu na poprawę konwersji oraz łatwość przeprowadzenia. Jeżeli zidentyfikowaliśmy problem,
to wskażmy podstronę oraz element, który poddamy testom. Załóżmy, że chcemy sprawdzić, w jakim stopniu wpłynie na sprzedaż dodanie w karcie produktu informacji o koszcie
oraz czasie dostawy.
2. Zdefiniuj hipotezę
W kolejnym etapie definiujemy hipotezę, która powinna zawierać sformułowania Jeżeli…, to…, ponieważ….A więc nasza hipoteza będzie brzmieć następująco:„Jeżeli dodamy
informację o koszcie oraz czasie dostawy w karcie produktu, to zwiększymy współczynnik konwersji o 8%, ponieważ większy odsetek odwiedzających pozna atrakcyjny koszt
dostawy oraz szybki czas wysyłki co zwiększy prawdopodobieństwo zakupu.”
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3. Zdefiniuj konwersję, oczekiwany poziomu ufności badania oraz wielkości grupy badanej
Definiujemy cel naszego testu, który w naszym przypadku będzie przychodem. Oczekiwany poziom ufności przyjmujemy zazwyczaj na poziomie 95%. Minimalną wielkość próby
badawczej możemy natomiast obliczyć za pomocą kalkulatora https://www.optimizely.com/sample-size-calculator/
4. Implementacja zmiennych
Etap wykonawczy, w którym musimy przygotować i wprowadzić wersję B naszego testowanego elementu. Z pomocą przychodzi nam wizualny edytor, w którym będziemy mogli
przygotować wersję testowaną. Oczywiście w przypadku bardziej skomplikowanych testów niezbędna będzie znajomość HTML oraz CSS lub pomoc developera. Jeżeli będziemy
chcieli wprowadzić nowy graficzny element, potrzebna może być również pomoc grafika.
5. Odczytanie wyników testu i trwała implementacja zmian
Po uruchomieniu testu oczekujemy jego wyników. Google Optimize sam poinformuje nas o wygranym wariancie, jeżeli test uzyska wystarczający poziom ufności. Jeżeli wygranym
okaże się wariant A, to zostawiamy go i przechodzimy do innych testów lub innych wariacji tego testu. Jeżeli wygranym zostanie wariant B, to wdrażamy go na stałe do naszego
sklepu internetowego.

Na co zwrócić szczególną uwagę, od czego
zacząć?
Wiemy z jakich etapów składa się proces optymalizacji konwersji oraz jakich
narzędzi należy użyć. Czy możemy wyróżnić elementy, na które warto zwrócić
szczególną uwagę przy optymalizacji konwersji oraz zmniejszenia odsetka wyjść z
procesu zakupowego?
Poniżej kilka przykładów:
Wyszukiwarka - użytkownicy wykorzystujący wyszukiwarkę wewnętrzną
charakteryzują się wyższym współczynnikiem konwersji. Aby w pełni
wykorzystywać potencjał tego ruchu należy zadbać o to, aby wyniki
wyszukiwania były trafne w stosunku do zapytań odwiedzających. Sprawdź,
czy tak jest w Twoim sklepie.
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Filtry - pozwalają użytkownikom na przeszukiwanie i odnajdywanie produktów po interesujących ich parametrach. Cechy znajdujące się w sekcji filtrowania powinny
odzwierciedlać cechy produktów z danej kategorii. Oznacza to, że zawartość cech filtrowania powinna zmieniać się w zależności od kategorii, w której znajduje się użytkownik
(jeżeli jest taka potrzeba). Upewnij się, że w Twoim sklepie poszczególne kategorie posiadają filtry z odpowiednimi cechami.

Zamówienia przez telefon - jeżeli zakładasz taką możliwość, poinformuj odwiedzających o opcji złożenia zamówienia przez telefon. Zwiększy to prawdopodobieństwo zakupu
u konsumentów, którzy preferują telefoniczną formę lub nie mają aktualnie możliwości zakupu online.

MATEUSZ BOBER, Expert in Digital Channels Analitics, IDEO FORCE
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Zamówienia przez telefon - jeżeli zakładasz taką
możliwość, poinformuj odwiedzających o opcji złożenia
zamówienia przez telefon. Zwiększy to
prawdopodobieństwo zakupu u konsumentów, którzy
preferują telefoniczną formę lub nie mają aktualnie
możliwości zakupu online.

Minimalizuj występowanie elementów rozpraszających
- staraj się minimalizować występowanie elementów
mogących powodować rozproszenie użytkownika oraz
opuszczenie ścieżki zakupowej. Dobrym przykładem jest
usunięcie menu oraz elementów TOPu z procesu
zamawiania.

45

MATEUSZ BOBER, Expert in Digital Channels Analitics, IDEO FORCE

Wygodne formy płatności i dostawy - paczkomaty to wygodna
forma dostawy, która ma swoich zagorzałych zwolenników. Główną
zaletą jest możliwość odbioru paczki o dowolnej porze. Natomiast
takie metody jak BLIK zwiększają wygodę zakupu na urządzeniu
mobilnym, natomiast raty czy odroczona płatność zwiększają
prawdopodobieństwo realizacji transakcji.

Społeczny dowód słuszności - wykorzystuj mechanizmy wpływu
społecznego w celu optymalizacji konwersji swojego sklepu.
Informacja o liczbie sprzedanych produktów zachęci innych
użytkowników do realizacji zamówienia.

Wymienione wyżej to tylko kilka z wielu możliwych elementów do
optymalizacji. To na czym skupisz się w pierwszej kolejności, powinno
zależeć przede wszystkim od kondycji Twojego sklepu oraz
zidentyfikowanych problemów.
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CZĘŚĆ DLA MAŁYCH
PODMIOTÓW

Influencer marketing w CPC na
Instagramie
MONIKA KUC, HEAD OF INFLUENCER MARKETING, TRADEDOUBLER
Influencer marketing w CPC jest modelem rozliczeń szczególnie atrakcyjnym dla podmiotów oferujących swoje produkty czy usługi w sprzedaży internetowej, a Instagram jest
popularnym portalem społecznościowym w fazie wzrostu, umożliwiającym takie działania.
Jak wyglądają takie kampanie? Zaproszeni do kampanii influencerzy prezentują wybrany produkt lub usługę na swoim profilu, dzielą się spostrzeżeniami i odpowiadają na pytania
obserwujących. W Instagram Stories zamieszczają link, aby zainteresowane produktem osoby mogły wygodnie przejść do sklepu internetowego.
Taki model współpracy doskonale sprawdza się kiedy celem jest promocja sklepu internetowego, oferowanych produktów i usług czy też wsparcie premiery lub akcji
wyprzedażowej. Zależy nam wówczas na dotarciu z komunikatem do grupy docelowej i skierowaniu tych osób do sklepu internetowego. Efektywność działań określamy zatem na
podstawie liczby zrealizowanych przekierowań. Influencerzy wynagradzani są za swoją skuteczność, czyli każde przekierowanie, a nie za samą prezentację produktu czy usługi bez
względu na efekt.
Wyzwaniem jest wybór odpowiednich influencerów do współpracy. W kampanii rozliczanej w modelu CPC mogą wziąć udział twórcy, którzy na swoim profilu zgromadzili ponad
10 tys. obserwujących. Dopiero wówczas mają możliwość zamieszczenia linków w Instagram Stories. Jest to ograniczenie nałożone przez Instagram. Wybierając twórcę do współpracy,
analizujemy tworzony kontent, sposób komunikacji oraz statystyki grupy odbiorców. Naszym celem jest, aby przekaz trafiał do grupy docelowej. Zapraszamy wybranych influencerów
do współpracy i przechodzimy do kolejnego etapu. Teraz twórca weryfikuje czy dany produkt ma szansę trafić w gusta jego obserwujących. Jest to istotna kwestia, ponieważ
rozliczamy się za efekt, a nie za publikację.
Model CPC zyskuje coraz większą popularność wśród skutecznych twórców, którzy skupiają zaangażowanych obserwujących, prowadzą z nimi obustronną komunikację i
znają ich gusta oraz potrzeby.
Monitorowanie i analiza statystyk ruchu pozwalają wyłaniać influencerów, z którymi warto związać się na dłużej. Dopiero statystyki zarejestrowanego ruchu potwierdzą czy
influencer na swoim profilu zgromadził zaangażowanych i jakościowych obserwujących, czy reagują na tworzone przez niego treści oraz kierują się rekomendacjami. Statystyki pokażą,
czy obserwujący są rzeczywiście zainteresowani rekomendowanymi produktami i usługami. Wyniki bywają zaskakujące, często na pozór identyczne profile dają skrajne efekty jeśli
chodzi o skalę generowanego ruchu i jego jakość. Prowadzenie działań z wieloma twórcami, obserwowanie statystyk oraz publikacji, pozwalają wyłaniać najefektywniejsze dla danej
marki profile i poprawiać wyniki.

MONIKA KUC, Head of Influencer Marketing, TRADEDOUBLER
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Jak zwiększyć współczynnik konwersji w
sklepie i utrzymać użytkownika w
procesie zakupowym?
MAGDALENA CZACHOWSKA, CHIEF GROWTH OFFICER, OPTIMISE
Z badań przeprowadzonych przez Optimise na grupie e-sklepów wynika, że współczynnik konwersji w e-sklepie różni się względem kanału generowania ruchu. Najwyższe
wskaźniki osiągają serwisy typu cashback (6-13%) i voucher code (serwisy kuponowe) – 3-9%. Pozostałe kanały, takie jak paid search (płatna reklama w wyszukiwarce),
display (reklama banerowa), social media czy e-mail, osiągają wskaźniki konwersji na poziomie od 0,23% do ok. 2%, a stanowią 50-80% ruchu płatnego. Stąd istotne staje się
zwiększenie wskaźnika współczynnika konwersji. Jak to zrobić?
Można tutaj zastosować:
1. Retargeting – zarówno display i e-mail, który pozwoli odzyskać część ruchu i podnieść współczynnik konwersji do poziomu 1,5–5%.
2. Mechanizmy wdrożone już na samej stronie e-sklepu, takie jak rozwiązania on-site (website layer, pop-up), notyfikacje push czy lista ostatnio oglądanych produktów, lista
ulubionych produktów lub rekomendowanych produktów.
Należy przy tym pamiętać, aby rozwiązania te były dopasowane do aktualnego miejsca użytkownika w procesie zakupowym, a także zachowania użytkownika na stronie.
Internaucie, który jest już na stronie e-sklepu, ale nie jest gotowy do zakupu lub nie znalazł odpowiedniej oferty, można wyświetlić komunikat zachęcający go do zapisania się na
notyfikacje push. Pozwoli to na komunikację w późniejszym okresie, jest także dobrą alternatywą do zbierania bazy e-mail użytkowników (najtańsze medium własne!).
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Komunikat notyfikacji push zachęcający do
zapisania się na powiadomienia o
promocjach i nowościach.

Przykład website layera, który wyświetla się w momencie,
kiedy użytkownik chce opuścić stronę e-sklepu

70%
użytkowników
porzuca
koszyk!
Źródło: www.karko.pl
Użytkownikom, którzy spędzili więcej czasu na stronie, wyszukiwali,
oglądali bądź dodawali produkty do koszyka, warto jest wyświetlić:
1. Listę oglądanych produktów – co może zwiększyć skłonność do
zakupu, albo dłuższej wizyty na stronie.
2. Listę rekomendowanych produktów – wyświetlona tuż przed
sfinalizowaniem zakupu np. na stronie z koszykiem, często zachęca
użytkownika do zamówienia czegoś więcej.
3. Zawartość koszyka – w szczególności tym użytkownikom, którzy
zamierzają zamknąć stronę, a mają coś w koszyku.

MAGDALENA CZACHOWSKA, Chief Growth Officer, OPTIMISE

Warto wiedzieć, że średnio 70% użytkowników porzuca koszyk!
Nie tylko z powodu wczesnego etapu decyzyjnego (ok 60%
użytkowników), ale także ze względu na zbyt wysokie koszty np.
dostawy (ok 50%), konieczność założenia konta/ rejestracji w
sklepie (31%) czy zbyt długi i skomplikowany proces zakupowy
(ponad 20%). Konfigurując rozwiązania on-site w e-sklepie, należy
analizować dane e-sklepu i jego użytkowników. Dopasowując
rozwiązania do danych o użytkownikach można znacznie
poprawić wyniki konwersji i zwiększyć wartość koszyka.
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nowoczesny performance marketing instrukcja obsługi
PRZEMYSLAW BURZYŃSKI, SENIOR CLIENT DEVELOPMENT MANAGER, TRADEDOUBLER
Performance marketing składa się z wielu elementów, które przy odpowiednim zgraniu pracują jak dobrze zaprojektowana maszyna. By na bieżąco wszystko mogło
dobrze funkcjonować trzeba co jakiś czas ją naoliwić, serwisować, sprawdzać czy poszczególne części pracują prawidłowo oraz analizować najnowsze trendy dostępne na
rynku.
Performance marketing składa się z kilku głównych fundamentów, które są niezbędne do efektywnych działań. Fundamenty mogą z czasem się rozbudowywać w coraz to nowsze,
bardziej wydajne i sprecyzowane rozwiązania.
Poniżej krótka instrukcja jak krok po kroku na tych fundamentach wykreować stabilną i nowoczesną strategię marketingu efektywnościowego:

1.Wybierz narzedzia mierzace
Jednym z najważniejszych elementów jest tracking lub prościej - system do mierzenia, zliczania konwersji w sieci. W nowoczesnym marketingu dobry tracking działa wielowątkowo. W
przypadku zliczania sprzedaży tracking powinien uwzględniać wszelkie urządzenia, przeglądarki, systemy, aplikacje, przy użyciu których użytkownik dokonuje wyborów. W takim
trackingu odchodzi „do lamusa” opieranie się tylko na cookies’ach. Możliwości jakie daje nam współczesny świat technologii sprawiają, że możemy szczegółowo śledzić i analizować
zachowania użytkowników w sieci, nawet wówczas , gdy pliki typu cookie są nieobecne. Do głównych cech nowoczesnego trackingu zaliczamy:
- łączenie danych z wielu urządzeń/aplikacji tzw. cross device tracking,
- odporność na oprogramowanie służące do blokowania skryptów na stronach typu adblock i inne,
- mierzenie konwersji z aplikacji mobilnych,
- analizowanie zachowań użytkowników,
- tracking działań reklamowych offline prowadzących do e-sklepu, przykładowo za pomocą kodów promocyjnych tzw. Voucher tracking,

PRZEMYSLAW BURZYŃSKI, Senior Client Development Manager, TRADEDOUBLER
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2. Zdecyduj gdzie i jakie reklamy pozwolą
Ci odnieść sukces
Cały czas powstają coraz to nowsze rozwiązania, formy reklamowe, które skracają ścieżkę użytkownika do dokonania konwersji. W ostatnim czasie można zaobserwować
rosnącą popularność widgetów które pobierają feedy produktowe, botów odpowiadających na zapytania/komentarze użytkowników, live wideo, gazetek interaktywnych
kierujących do poszczególnych produktów, wiadomości push z aplikacji, display w modelu programmatic, reklam targetowanych w social mediach, content wideo, reklam
reachmediowych oraz influencer marketingu.
Ważną rzeczą jest prostota działania, dopasowanie oraz rozdysponowanie takich form reklamowych. Wydawcy chętniej podejmują współpracę, gdy nie muszą manualnie
dodawać materiałów. Zamiast tego automatycznie uaktualniają swoje reklamy na przykład z wykorzystaniem systemu API.
Cechy, które wyróżniają nowoczesne formy reklamy to:
- Dopasowanie do zainteresowań,
- nieinwazyjność,
- innowacyjny wygląd,
- spójność z contentem strony,
- dopasowanie do lokalizacji użytkownika,
- łatwość pobrania,
- aktualność oferty.

3. Dobierz najkorzystniejszy model
prowizyjny/atrybucje
Pojęcie “atrybucji” na dobre zagościło w świecie online marketingu.
W skrócie idea atrybucji polega na analizie, w jakim stopniu poszczególne źródła ruchu przyczyniły się do wygenerowania danej transakcji lub pozyskania klienta dla
Reklamodawcy.
Ale po co właściwie nam atrybucja? Jaki jest cel tej dość skomplikowanej analityki? Najczęściej wskazywanym celem analizy atrybucji jest wypracowanie metodologii oceny
wartości wnoszonej przez konkretnych wydawców lub zagregowane źródła ruchu w generowanie sprzedaży.
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W skrócie – analiza atrybucji ma pomóc odpowiedzieć na fundamentalne pytania:
- w które media/wydawców inwestować?
- które media/wydawcy/kanały mają największy wpływ na generowanie sprzedaży?
- jak sprawiedliwie wynagradzać wydawców, adekwatnie do ich wkładu w pozyskanie transakcji?
- które media wypadają najefektywniej kosztowo w kontekście prowadzonych działań?

Uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania ma na celu opracowanie optymalnej strategii mediowej, tj. osiągnąć jak najlepszy efekt w ramach budżetu, którym dysponujemy.
Najnowsze modele atrybucji są w stanie:
- uwzględniać wszystkie źródła ruchu prowadzące do konwersji,
- uwzględniać również ścieżki zakupowe, które nie zakończyły się konwersją
- rozróżniać wynagrodzenie za starego, nowego użytkownika sklepu,
- umiejętnie decydować o wartości wydawcy w ścieżce zakupowej

4. Wykreuj ofertę na miarę dzisiejszych
czasów.
Warto zastanowić się do jakich potrzeb konsumenta nawiązać oraz jakie elementy naszej oferty wyeksponować w przekazie marketingowym.
Kilka najświeższych haseł oraz trendów, które mogą być wskazówką gdzie można szukać sposobu na zwrócenie uwagi potencjalnych klientów:
- Trend EKO - staje się coraz bardziej powszechny i wykorzystywany na wielu poziomach marketingu (produkty, opakowania, pozycjonowanie, komunikacja).
- Trend COVID, który nadaje nowa erę e-commerce. Wiele osób, które robiły dotychczas zakupy w sklepach stacjonarnych już na dobre pozostaną w świecie internetowych
zakupów. Zauważalne jest przetasowanie wagi poszczególnych kategorii produktów w całości sprzedaży.
- Ideologia LGBT wykorzystywana już w marketingu przez takie marki jak Converse, M&MS, Youtube, Amazon Music.
- Trend pochodzenia produktów – popularnym aspektem jest regionalność oraz pochodzenie, odbiorcy często kierują się informacją na temat pochodzenia produktu, marki
przy podejmowaniu decyzji o zakupach

PRZEMYSLAW BURZYŃSKI, Senior Client Development Manager, TRADEDOUBLER
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Jak cold calling i Marketing SMS są
wykorzystywane w branży eCommerce
BARTŁOMIEJ ROGACEWICZ, DIGITAL CONTENT MANAGER, APIFONICA
W dobie takich narzędzi jak chat bot, kampanie reklamowe czy zautomatyzowane emaile, mogłoby się wydawać, że cold calling i SMSy przeszły do lamusa. Nic bardziej mylnego!
Komunikacja w marketingu choć prężnie się rozwija, nie odeszła daleko od znanych nam dobrze wiadomości SMS czy prostych telefonów. Wystarczy spojrzeć na działanie marketingu
w branży eCommerce w 2020 roku.
Firmy eCommerce nadal korzystają z tradycyjnych metod dotarcia do klienta i jak się okazuje, są one bardzo skuteczne. Zwłaszcza teraz, gdy wszystkie procesy sprzedażowe są
automatyzowane, bezpośrednie telefony do potencjalnych klientów i wiadomości SMS mają szansę zabłysnąć.

Co to Marketing SMS i do czego służy?
Marketing SMS to działania mające na celu komunikację z klientem za pomocą krótkich wiadomości tekstowych. Firmy wysyłają informacje bezpośrednio na telefon odbiorcy, co
pozwala dotrzeć do klienta w dokładnie zaplanowanym czasie.
W branży eCommerce Marketing SMS wykorzystuje się do przesyłania informacji o:
promocjach (Jack Wolfskin, W.Kruk)
statusie zamówienia (Big Star, Empik)
dostępności produktu
programach lojalnościowych
konkursach
Marketing SMS stanął na szczycie popularności sposobów komunikacji z klientem.Dzięki zbudowanej ścieżce wiadomości SMS, kupujący może na bieżąco śledzić status jego
zamówienia, otrzymywać informacje o nadchodzących promocjach lub ofertach dla stałych klientów.
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Skąd ta popularność?
Wysyłając wiadomość do klienta, chcemy mieć pewność, że zostanie ona odczytana. SMS jako nośnik informacji ma w tym kontekście niesamowitą przewagę, dając wysokie
prawdopodobieństwo odczytania w krótkim czasie

Według danych z Mobile Marketing Association, współczynnik otwarć SMSów potrafi wynieść
nawet 98%, przy czym dla wiadomości email jest to trzy razy mniej - zaledwie 25%.
Co więcej, tak jak email łatwo zignorować, powiadomienie SMS ma większą wagę dla odbiorcy. Przez co budzi jego potrzebę sprawdzenia wiadomości. Jak widać 160 znaków może być
bardziej skuteczne niż pisanie elaboratów, które najpewniej trafią do spamu.

55

BARTŁOMIEJ ROGACEWICZ, Digital Content Manager, APIFONICA

Co z rozmowami przez telefon?
Cold calling choć ewoluował przez lata, nadal jest szeroko stosowanym sposobem komunikacji w firmach. W branży eCommerce musiał jednak zmienić swoją formułę. Głównie po to, by
dostosować ją do nowych oczekiwań klientów. Dzisiaj, zanim sprzedawca wykona telefon, poświęca czas na zebranie informacji o kliencie, kim jest, czym się zajmuje, gdzie mieszka, itd.
Co ważne, z danych Linkedin wynika, że zdaniem 90% menedżerów marketingu, rozmowy telefoniczne to nadal efektywny sposób na pielęgnowanie kontaktu z klientem. Z kolei według
HubSpot, firmy, które dbają o potencjalnych klientów, mają o 9% więcej sprzedawców, osiągających swoje cele.

Czemu to jeszcze funkcjonuje?
Rozmowy telefoniczne z klientami są nadal praktykowane dzięki kilku możliwościom, jakie dają:
Szybka weryfikacja oferty
Cold calling to wciąż najszybszy sposób na zweryfikowanie usług Twojej firmy. W zależności od jej wielkości, po wykonaniu określonej serii telefonów, jesteś w stanie jasno stwierdzić czy
twój produkt, jego cena, lub grupa docelowa, jest dobra.
Minimalne koszty
Mając rozbudowany dział sprzedaży, wykonanie 50 telefonów zajmie maksymalnie godzinę, a wartość informacji z serii rozmów z klientami może dorównać niejednej, drogiej kampanii
reklamowej.
Bezcenny feedback
Podczas dobrze prowadzonej rozmowy, nietrudno o zdobycie rekomendacji od klienta. Często to klient podsuwa trafne spostrzeżenie lub sposób, w jaki możemy się rozwinąć i dotrzeć do
potrzeb większej liczby osób.

Tradycyjne metody komunikacji kluczem do sukcesu
W przypadku branży eCommerce budowanie relacji z klientem jest pojęciem kluczowym. Sprzedawca internetowy nie ma realnego kontaktu z odbiorcą, więc znacznie trudniej jest mu
zbudować zaufanie i lojalność. Dlatego wykorzystanie tradycyjnych metod komunikacji to szansa na zbudowanie relacji i tym samym zwiększenie przychodów w firmie.
Rozmowy telefoniczne i wiadomości SMS, sprawiają, że cała komunikacja nabiera płynności. Poprzez budowanie dialogu z klientem, personalizujemy jego doświadczenie z naszą firmą. To
dlatego chce on do nas wracać i kupować nasze produkty. Nie lekceważ tradycyjnych metod komunikacji. To one są dziś kluczem do sukcesu.
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