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WSTĘP

rozmów z przedsiębiorcami wynika, że czerpią
satysfakcję z tego, że to oni zarządzają (i słusznie!), że ich wizja jest realizowana, z drugiej strony biorą pełną odpowiedzialność za sukcesy i porażki firm. Często mają poczucie, że tylko oni rozumieją
specyfikę swojego biznesu. Jednak większość z nich
zdaje sobie sprawę, że nie wiedzą wszystkiego o każdym obszarze działania firmy, np. o marketingu internetowym. Zresztą są tak obciążeni pracą, że jest to
zwyczajnie niewykonalne. Ale ostatecznie to oni podejmują decyzje i nie chcą tego robić bez odpowiedniej informacji.
Dlatego powstał nasz przewodnik – dla wszystkich
szefów, zarówno właścicieli firm, jak i menedżerów
oraz kierowników, którzy chcą wiedzieć więcej o tym,
jak internet zmienił zachowania konsumentów. I jak
na te zmiany mogą zareagować firmy, żeby się rozwijać i zarabiać.
Bez wchodzenia w szczegóły techniczne omówimy
sposoby promocji biznesu w internecie. Najpierw opowiemy o tym, że dziś decyzja klienta, co i od kogo kupić, zapada przed monitorem. Odpowiemy na pytanie,
czy firmy mogą to zlekceważyć i co to zmienia w bizne-

Z

sie. Wymienimy kanały promocji firmy w internecie,
ale skupimy się na reklamie w wyszukiwarce Google,
czyli systemie AdWords, bo jest ona jedną z najefektywniejszych metod promocji w sieci i ma ogromny zasięg
zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wyjaśnimy, jak działa wyszukiwarka i że dbałość o wysokie pozycje w wyszukiwarce opłaca się tylko z ludźmi w białych kapeluszach. Zasugerujemy, jak powinna być skonstruowana
dobra strona firmowa, żeby stała się jak najlepszy sprzedawca.
Obalimy kilka mitów, na przykład ten, że „nikt nie
klika w reklamy”. I policzymy, ile będzie firmę kosztowało i co będzie miała z tego, że ktoś w reklamę kliknie.
Zastanowimy się nad rolą wyszukiwarki w strategii
marketingowej małej i średniej firmy, która chce się rozwijać. Jaki budżet przeznaczyć na promocję i czy wynajmować do reklamy w AdWords specjalistów, czy robić to samemu. A jeśli nie samemu, to z kim – jak rozpoznać dobrą agencję zewnętrzną. I jak się z taką agencją rozliczać. Podamy również przykłady kilku firm,
które z powodzeniem promują się w internecie i dzielą doświadczeniami. Po to żeby każdy szef mógł łatwiej
podjąć decyzję. Bo to on zdecyduje.

4

Rozdział 1.

ODDYCHANIE, JEDZENIE,
INTERNETOWANIE
CZYLI JAK SIEĆ ZMIENIŁA
ZACHOWANIA KONSUMENTÓW
rzyjaciel, potem smartfon z internetem i dopiero
potem ewentualnie jedzenie czy zapałki – kiedy
zapytano internautów o to, co zabraliby na bezludną wyspę, odpowiedzi padały w takiej kolejności*.
Zwariowali? Nie, internet jest dla nich tak niezbędny
jak dla nas wszystkich elektryczność. To rewolucja, z której nie każda firma zdaje sobie sprawę. Fundamentalna decyzja klienta: co i od kogo kupić, zapada dzisiaj
przed monitorem komputera. Nie przy sklepowej półce,
nie w rozmowie ze sprzedawcą. Wtedy jest za późno.
Wyobraźmy sobie przeciętnego Polaka w czasie
oglądania wiadomości telewizyjnych. Nagle – przy informacji o problemach z budżetem górskich ratowników TOPR przed nadchodzącą zimą – naszemu bohaterowi przypomina się, że warto byłoby się wybrać na
narty. No i może w końcu kupić własne, a nie trzeci sezon pożyczać. Wie, ile może wydać, tylko jakie narty
wybrać?

P

„Internet in Every Day Life”, IIBR / Google, kwiecień 2014

W czasach przedinternetowych można było popytać znajomych i niezależnie od tego, czy mieli cokolwiek
do powiedzenia, czy nie, szło się do sklepu. Tam oglądało
się narty, rozmawiało ze sprzedawcą. Wtedy był kluczowy moment – klient podejmował decyzję. Po czym
kupował lub nie.
Te czasy minęły.
Dziś większość z nas tuż po wiadomościach telewizyjnych (albo jeszcze w trakcie) uruchomia komputery/laptopy/smartfony, otwiera stronę z wyszukiwarką internetową –wPolsce w9 przypadkach na 10 będzie to Google – i zaczyna swoją „zakupową podróż”.
Nasz bohater na początek wpisuje po prostu „narty
do 1500 zł” albo zaczyna od porównywarki cen, żeby
wstępnie zorientować się w markach i poznać działające
na rynku sklepy. Potem odwiedza strony poszczególnych
producentów, przy okazji ogląda strony sklepów z nartami – internetowych i stacjonarnych. Następnie trafia
na artykuł ekspercki w serwisie sportowym o wybieraniu nart, widzi banery producenta nart i chwilę później
na YouTubie wyszukuje filmik recenzję o tych nartach
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jakiegoś wideoblogera. W kolejnym kroku zagłębia się
w opiniach innych użytkowników na narciarskim forum
internetowym. Dzięki ciasteczkom (tzw. cookies, czyli
plikom, które m.in. pomagają stronom internetowym
serwować dostosowane do naszych potrzeb treści i reklamy) naszemu bohaterowi na kolejnych stronach pojawiają się reklamy nart, kasków, kijków, rękawic i wyjazdów narciarskich. To logiczne, skoro intensywnie szuka nart (co widać po tym, jakie strony odwiedza). I faktycznie klika w jedną z reklam, zapoznaje się z ofertą wyjazdów i wysyła link swojej dziewczynie. Potem oczywiście jeszcze pyta znajomych na Facebooku czy Google+, jakie narty polecają.
Wybór powoli się klaruje, lista marek zawęża, więc
nasz bohater jeszcze raz wchodzi do wyszukiwarki,
żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie ma czegoś ciekawego pod hasłem „promocja narty [marka X] [model
Y]”, i powraca na strony wytypowanych sklepów, by
sprawdzić koszty wysyłki oraz czy istnieje możliwość
odbioru osobistego.
Bum i sprzedane!
Ta historia pokazuje, co internet zrobił ze zwyczajami zakupowymi ludzi, a co jest rewolucją z punktu widzenia sprzedających.

Decyzja klienta, co i od kogo kupi, zapada
przed monitorem komputera – w internecie.
W czasach internetu wszystko rozstrzyga się
w sieci. To nie jest surfowanie,

Połowa Polaków codziennie korzysta zinternetu. Większość znas co jakiś czas odbywa swoją podróż zakupową,
tylko z innym produktem czy usługą. To oznacza, że podobnych historii rozgrywają się tysiące, setki tysięcy
dziennie. Taką podróż zakupową w sieci odbywa matka,
kiedy w samochodzie czeka przed szkołą na dziecko
i sprawdza na swoim smartfonie lekarstwa na katar dla
dzieci; szef administracji w jakiejś firmie, kiedy porównuje w laptopie ceny laserowych drukarek w swoim gabinecie; student w kawiarni, kiedy przegląda na tablecie
opinie na temat tanich hoteli w Katowicach. To po prostu ten moment, kiedy chwytamy za laptopa czy smartfona żeby dowiedzieć się więcej o produkcie czy usłudze.

CO LUDZIE ROBIĄ W INTERNECIE?
91% – korzystają z wyszukiwarki
88% – sprawdzają maile
82% – szukają informacji o produktach
82% – sprawdzają newsy, sport, pogodę
TNS/Google (2014): Connected Consumer Study – Results Poland

Przeciętny polski internauta wyszukuje różne informacje za pomocą wyszukiwarki Google od kilku do
nawet kilkuset razy każdego dnia*.
Na każdy poszukiwany produkt lub usługę przypada przeciętnie od kilku do kilkunastu odwiedzonych
stron lub serwisów internetowych. Czy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, co to oznacza dla ich biz-

to planowanie zakupów.
* „Mała firma w sieci. Narzędzia Google dla początkujących”, Mariusz Gąsiewski, Przemysław Modrzewski
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nesów? Co z tego, że witryna sklepowa wygląda pięknie, sprzedawcy są przeszkoleni, jest dobry produkt
w rozsądnej cenie… Dla klienta te elementy mogą być
już bez znaczenia, bo decyzja o zakupie już dawno zapadła. Jeśli firma nie pokazuje się klientowi w czasie jego zakupowej podróży w internecie, to potem może być
za późno. To, że klient kupił narty X ze sklepu B, oznacza, że konkurencyjni przedsiębiorcy ze sklepów A, C,
D i F nie zarobili i jeszcze muszą opłacić studenta, który został z ulotkami w ręku… Muszą czekać na następną
okazję, aby przekonać do siebie klienta. A ta i każda kolejna próba rozstrzygnie się przed monitorem. Nawet
dobry sprzedawca w sklepie zazwyczaj nie da rady.

Decyzja, która zapadła przed monitorem, jest
twarda i odporna. W badaniu polskich klientów
marketów z elektroniką*, którzy kupują metodą
„szukam w sieci, kupuję w ﬁzycznym sklepie”**,
okazało się, że tylko 1 na 5 osób zmieni podjętą
na tym etapie decyzję podczas kontaktu

ternautów. Internet to taka infolinia, którą ktoś bez pytania założył w każdej firmie. Ludzie wciąż na nią „dzwonią”, ale czy ktoś ten telefon odbiera? Ktoś teraz zadaje
w wyszukiwarce pytanie: „tanie narty carvingowe”? Czy
biznes, którego dotyczy to zapytanie, na nie odpowie albo chociaż pokaże się przy czyjejś odpowiedzi? Bo jest
duża szansa, że odbiorą iodpowiedzą inni internauci, azapewne też konkurencja tego „milczącego” biznesu.
Już po zakupie produktu klient go używa, ma z nim
jakieś dobre lub złe doświadczenia i często chce się nimi podzielić. Robi to także w internecie. Na forach, blogach, w serwisach społecznościowych, w komentarzach
pod artykułami, na specjalistycznych serwisach z ocenami usług i produktów. W ten sposób doświadczenie,
opinia jednego klienta stają się podpowiedzią dla kolejnego, który jest w trakcie poszukiwań i właśnie zastanawia się, co i od kogo kupić.
Internet stał się dla konsumentów najważniejszym
medium, podstawowym źródłem wiedzy w przypadku zdecydowanej większości kategorii produktów i usług
– wyraźnie dominuje nad telewizją, prasą i radiem.

ze sprzedawcą. Nawet zaangażowany, znający
się na rzeczy ekspert podczas rozmowy twarzą
w twarz rzadko jest w stanie odwrócić to, co już

TOP 5 ŹRÓDEŁ, Z KTÓRYCH E-KONSUMENCI CZERPIĄ
WIEDZĘ NA TEMAT PRODUKTÓW I USŁUG:

stało się, kiedy klient siedział przed monitorem
w domu (lub w autobusie ze smartfonem w ręku).
* TNS OBOP i Google dla Media Saturn Holding
** ang. ROPO, czyli research online, purchase offline

Z sieci korzysta około dwóch trzecich Polaków, co
przekłada się według różnych szacunków na 19-24 mln in-
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69% – internet
56% – znajomi, rodzina
44% – reklama
44% – telewizja
34% – prasa drukowana
Badanie Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych na zlecenie IAB Polska, kwiecień 2013
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Czyli w sieci szukamy najczęściej, ale czy wierzymy
w to, co tam przeczytamy? Otóż z tego samego badania
wynika, że bardziej niż informacjom z internetu wierzymy tylko rodzinie, znajomym i ekspertom. Badacze
mówią wprost: „Internet w niemal wszystkich kategoriach produktowych jest postrzegany jako bardziej wiarygodny niż prasa, telewizja czy radio”.
Czy wszyscy decydują o zakupach przed monitorem? 80 proc. polskich dorosłych, kiedy w ogóle szuka
jakichkolwiek informacji, najpierw sprawdza je w internecie. A średnio połowa korzysta z wyszukiwarki,
zanim dokona zakupu. Ale ponieważ wszelkie średnie
są nieco mylące, zobaczmy tabelę z podziałem na branże.
I trzeba podkreślić, że to nie znaczy, że ci „przeszukujący sieć” klienci kupują online! Na 36 przebadanych
kategorii produktów w aż 27 przypadkach co najmniej
40 proc. konsumentów przegląda internet, zanim kupi produkt... fizycznie w sklepie.

ODSETEK KONSUMENTÓW, KTÓRZY PRZESZUKALI
INTERNET, ZANIM DOKONALI ZAKUPU:
92 – wycieczka
92 – rezerwacja hotelowa
92 – sprzęt komputerowy
88 – samochód
88 – telewizor
87 – oprogramowanie
85 – telefon komórkowy
84 – sprzęt audio
83 – kupno/wynajem nieruchomości
81 – gra komputerowa
81 – akcesoria komputerowe
81 – bilety lotnicze
78 – części samochodowe
78 – podróże biznesowe
77 – sprzęt RTV/AGD
77 – cyfrowy aparat/kamera
74 – doładowania komórkowe

Biznes bez sieci? Można, tylko wolniej

71 – meble i wyposażenie domu

Widać wyraźnie, że klienci „siedzą w internecie”, a co
ważniejsze, decyzje zakupowe podejmują przed monitorem. Potem je już tylko wprowadzają w życie – online lub offline.
Według GUS w 2013 roku wskaźnik przedsiębiorstw
mających własną stronę internetową wyniósł 66 proc.
(badanie dotyczyło tylko firm zatrudniających min.
10 osób), to znaczy, że około jednej trzeciej firm wciąż
nie jest w ogóle obecna w sieci. A przecież wiemy niewiele o tym, czy te, które są w siec,i wykorzystują w pełni
jej możliwości, bo dzisiaj sama strona to może być za
mało – zwłaszcza jeśli nie jest to strona przyjazna po-

70 – bilety na koncerty i inne wydarzenia
67 – książki
67 – sprzęt sportowy
66 – ubezpieczenia samochodowe
63 – pożyczki
61 – zabawki
59 – narzędzie/sprzęt ogrodniczy
53 – kosmetyki
53 – ubrania i akcesoria
49 – buty
25 – żywność
Źródło: Consumer Barometer 2013, Google/TNS/IAB

ODDYCHANIE, JEDZENIE, INTERNETOWANIE
tencjalnym klientom. Ta niewystarczająca koncentracja na internecie może nieco dziwić, skoro ponad 90
proc. samych przedsiębiorców deklaruje, że korzysta
z tego medium. Dlaczego wielu z nich uważa, że klienci są inni niż oni sami? Czemu klienci mieliby z internetu nie korzystać tak intensywnie, jak korzystają same firmy, ich szefowie i pracownicy?
Ale – powie ktoś – przecież niejedna firma sobie radzi bez intensywnego „wchodzenia w internet”! Oczywiście, ale prawdopodobnie rozwija się wolniej niż konkurencja.
Firma Boston Consulting Group zbadała 3 lata rozwoju 15 tysięcy małych iśrednich firm zkrajów G20* (Polska jest blisko wstąpienia do tej grupy; nasze firmy bywają na wyższym poziomie rozwoju, szczególnie w porównaniu z Meksykiem czy Indiami). Chodziło o to, jak
bardzo wykorzystują one możliwości internetu, m.in.
mają własną stronę, sprzedają przez sieć, reklamują się
w internecie, są obecne w serwisach społecznościowych,
wykorzystują sieć w poszukiwaniu dostawców i rozliczaniu się z nimi czy wykorzystują usługi online, np. księgowości czy rekrutacji.
Okazało się, że te, które najintensywniej wykorzystują
internet, miały prawie o jedną czwartą szybszy wzrost
przychodów niż te, które internetem się za bardzo nie interesowały. Na przykład w Wielkiej Brytanii najbardziej
aktywnym w sieci MSP sprzedaż rosła 6 razy szybciej
niż internetowym maruderom. Takim firmom szybciej
też przybywa pracowników. W Niemczech 80-90 proc.
* „The Connected World. The Internet Economy in the G-20. The $4.2 Trillion Growth Opportunity”,
Boston Consulting Group
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tych zaawansowanych sieciowo zatrudniało nowych pracowników. Wśród pozostałych ten odsetek wyniósł
50 proc. Z kolei dla USA prognozuje się, że takie firmy
będą się w ciągu 3 lat rozwijać o 40 proc. szybciej.
Do takich samych wniosków doszli badacze z McKinsey Global Institute. Przedsiębiorstwa, które charakteryzują się wyraźną obecnością w internecie, niezależnie od branży, zwiększają obroty dwa razy szybciej
niż te nieobecne lub których obecność w sieci jest niewielka. Ponadto MSP aktywnie korzystające z możliwości internetu dwa razy więcej eksportują i tworzą też
dwa razy więcej miejsc pracy. Może w przypadku polskich firm te liczby byłyby inne, ale generalny wniosek
jest podobny dla wszystkich.
Jakie przewagi nad konkurencją daje małym i średnim usieciowienie?
Po pierwsze, lepszy marketing – promocja w internecie umożliwia lepszą kontrolę kosztów, precyzyjniejsze
mierzenie zwrotu z inwestycji, zdobywanie cennych informacji o klientach i ich preferencjach oraz umożliwia
reklamę dokładnie mierzalną i precyzyjnie wycelowaną
w konkretną grupę potencjalnych klientów. Po drugie,
poprawia się kontakt z klientami, m.in. przez media
społecznościowe, takie jak Facebook, Google+, Twitter,
czy infolinie wideo przez Skype’a czy Google Hangouts.
Firmy mają też relatywnie tańszy dostęp do oprogramowania przez internet (np. do księgowości) czy innych
narzędzi (np. pakietów biurowych, jak Google Apps dla
Firm), na które wcześniej trzeba było wykładać grube
pieniądze. Łatwiej też rekrutować pracowników. No i jeśli ktoś ma ambicje i możliwości, może sprzedawać na
cały świat, co bez internetu byłoby dużo trudniejsze.
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Rozdział 2.

JAK SIĘ POKAZAĆ
W SIECI

MIT: „REKLAMA W INTERNECIE TO TYLKO
BANERY I WYSKAKUJĄCE OKIENKA”

u

na str. 58)
u

Zacznijmy od wyjaśnienia tego nieporozumienia. Nietrudno o taki pogląd, kiedy zobaczymy, jak wyglądają
niektóre serwisy internetowe, czasami przeładowane
reklamami. To się na szczęście zmienia i taki pogląd odchodzi powoli do przeszłości. Poza tym banery (czyli
tzw. reklama display) i wyskakujące okienka to tylko
wycinek możliwości promowania firmy w sieci. Oto lista najpopularniejszych kanałów.

reklamowe, takie jak sieć reklamowa Google
(więcej na str. 55)
u

Reklama w wyszukiwarkach

Ciekawe artykuły, teksty, wideo (także

sponsorowane) przyciągające internautów, przy
których firma może się promować
u

Newslettery, czyli cykliczne wysyłanie maili

do aktualnych klientów firmy
Mailing do kupionych baz adresowych

potencjalnych klientów
u

u

Banery reklamowe i reklamy tekstowe

na portalach, w tym reklama poprzez sieci

u

NARZĘDZIA PROMOCJI FIRMY W INTERNECIE:

Reklama wideo w internecie (więcej

Internetowe sieci partnerskie, czyli

promowanie produktów i usług na stronach

internetowych, m.in. za pomocą linków

partnerów w zamian za prowizję

sponsorowanych (więcej na str. 18)

u

u

Retargeting, remarketing – czyli

Social media, czyli promocja firmy na

Facebooku, Google+, NK.pl
Porównywarki cenowe, np. Skapiec.pl,

przypomnienie się klientom, którzy już odwiedzili

u

naszą stronę, za pomocą reklam na innych stronach

Ceneo.pl, Nokaut.pl

(więcej na str. 56)
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Ludzie zajmujący się marketingiem w internecie byli wielokrotnie przepytywani, które z powyższych narzędzi są najskuteczniejsze*, m.in. zapewniają najwyższy
zwrot z inwestycji, i niezmiennie wymieniają trzy (choć
kolejność bywa różna).
Po pierwsze, wysyłanie maili reklamowych do tysięcy, czy nawet dziesiątek potencjalnych klientów, a najlepiej do bazy własnych klientów. Profesjonalnie zrobiony mailing niewiele ma wspólnego ze spamem, który zatyka nam skrzynki mailowe.
Po drugie, obecność w wyszukiwarce internetowej.
Można się tam znaleźć na dwa sposoby – wysoko w naturalnych (organicznych) wynikach wyszukiwania albo wykorzystując reklamę w wyszukiwarce, czyli linki
sponsorowane. W związku z tym, że linki sponsorowane są dostosowane do zapytań, które wpisują użytkownicy, ci – wbrew pozorom – naprawdę chętnie w nie
klikają (o tym za chwilę). Traktują je po prostu jak
użyteczne wskazówki w swoich poszukiwaniach.
Trzecia metoda to ciekawe teksty czy filmiki wideo,
które przyciągają internautów. Na przykład firma handlująca sprzętem ogrodniczym publikuje filmik (albo artykuł) poradnikowy, jak umiejętnie przycinać żywopłot
– oczywiście używa w filmie narzędzi, które sprzedaje,
i nie należy się z tym jakoś ukrywać, dla internautów to
nie problem, bo lubią szczerość.
W tym przewodniku zajmiemy się przede wszystkim drugim kanałem promocji, czyli wyszukiwarką,
a w szczególności reklamami AdWords w wyszukiwarce
Google.
* „Email Marketing Industry Census 2014”, Econsultancy/Adestra

Przemawiają za tym co najmniej dwa argumenty.
Pierwszy – reklama w wyszukiwarce jest dość wyjątkowa. Pokazuje się w odpowiedzi na pytania użytkowników, co oznacza, że trafia tylko do tych, którzy są naprawdę zainteresowani. W połączeniu z potężnym zasięgiem wyszukiwarki Google w Polsce – miesięcznie
korzysta z niej ok. 20 milionów Polaków – daje to możliwość reklamowania się wybranej grupie ludzi, ale też
wybrania jej spośród milionów. Pokazujemy się tylko
potencjalnym klientom, a płacimy tylko za tych, którzy
wejdą na naszą stronę.
Drugi argument, o czym było wcześniej – reklama
w wyszukiwarce jest po prostu wskazywana jako jedna
z najskuteczniejszych metod promocji biznesu w sieci, a przede wszystkim bezpośredniego zwiększania
sprzedaży. Przypomnijmy sobie początkową historię
z podróżą internetową przy kupowaniu nart. Nasz bohater wielokrotnie wracał do wyszukiwarki. Uruchomił ją na samym początku, kiedy dopiero co zaświtała
mu myśl o zakupie, zaglądał do niej wielokrotnie w trakcie poszukiwań i odwiedził ją tuż przed zakupem. Całą
podróż zakupową dla uproszczenia przedstawiliśmy,
jakby się odbyła jednego wieczoru, ale długość takich
podróży zakupowych jest różna dla różnych produktów czy usług. Samochód czy mieszkanie wybiera się
często przez kilka miesięcy. Narty pewnie kilka dni lub
tygodni, ale mechanizm pozostaje ten sam. Wracamy
do wyszukiwarki na różnych etapach naszych internetowych poszukiwań, towarzyszy nam ona w tym procesie od początku do końca. Eksperci od marketingu
przekonują także, że w porównaniu z innymi kanałami
promocji (np. radia, telewizji, czy nawet reklamy ba-
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nerowej) wśród korzystających z wyszukiwarek jest stosunkowo więcej klientów, którzy są już blisko zakupu*.
Takich, którzy już wiedzą, że kupią, tyle że jeszcze nie
wiedzą dokładnie, jaki model i od kogo. Są jak dojrzałe
owoce – gotowi do zerwania, trzeba im tylko pomóc,
przedstawiając ofertę. Dla małego i średniego biznesu,
który nie dysponuje ogromnymi budżetami reklamowymi, może to mieć spore znaczenie.

Paweł Ważyński, Cube Group

Inwestycja w reklamę
w wyszukiwarce – oczywiście
w różnej skali, w zależności
od wielkości, branży, specyfiki
i możliwości finansowych firmy
– to konieczność w strategii
marketingowej.
Działania w wyszukiwarce
zajmują drugą pozycję w wydatkach
przeznaczanych na reklamę online,
ze stałą dynamiką wzrostu
rok do roku. Nie można przecenić
efektywności tej formy reklamy,
która towarzyszy klientowi na
każdym etapie procesu zakupowego.

80 PROC. PROMOCJI W INTERNECIE
– Od początku współpracy z Google
otrzymaliśmy około 400 tys. zamówień
– mówi Andrzej Świderski,
dyrektor zarządzający Euroflorist.
Firma zajmuje się dostarczaniem
przesyłek kwiatowych i upominków
na terenie całej Polski w ciągu dwóch godzin
od złożenia zamówienia.
W zdobywaniu nowych zleceń już od 14 lat
wykorzystuje program AdWords.
W efekcie Euroflorist przeznacza
ponad 80 proc. swojego budżetu promocyjnego
na działania internetowe.
W tym roku firma poszerzyła dostępność
i funkcjonalność swojej oferty o aplikację mobilną.
Euroflorist zamierza ją spopularyzować
z wykorzystaniem reklamy w wyszukiwarce.

* http://www.thinkwithgoogle.com/tools/customer-journey-to-online-purchase.html
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Ludzie zadają pytania wyszukiwarce i poszukują tam
informacji nawet w najbardziej osobistych sprawach.
Tym bardziej w przypadku wszelkich planowanych zakupów produktów czy usług. Dla wielu ludzi jest to
pierwsza i najważniejsza brama do internetu.
Jak działa wyszukiwarka? Specjalne programy bez
przerwy badają sieć internetową (czyli serwery na całym
świecie) i szczegółowo uzupełniają wielki wirtualny katalog stron internetowych i ich zawartość. Wyszukiwarka jest jak supernowoczesna bibliotekarka, która
poproszona „o wszelkie informacje na temat męskich
rowerów” w ciągu sekundy podaje nam listę interesujących źródeł. Tyle że nie musimy iść do biblioteki,
mieć karty bibliotecznej, biegać wśród regałów i siedzieć w czytelni.
Ta lista źródeł z interesującymi nas informacjami jest
uszeregowana. Wyszukiwarka stara się jak najlepiej odpowiedzieć na zadane pytanie. I najlepsze, najbardziej
pasujące – według jej algorytmu – odpowiedzi są prezentowane najwyżej.
Ale co to znaczy „najlepsze”? Najważniejsza jest treść,
czyli naprawdę na danej stronie musi być mowa o męskich rowerach, a nie o czymś innym. Programy Google badają m.in. to, jakie słowa znajdują się na danym serwisie, i jeśli nie będzie tam ani razu słowa „męski” (bo
np. będzie to strona o rowerach dla kobiet), to taka w wynikach się nie pokaże albo pokaże się na dalekiej pozycji (no bo w końcu jest tam coś o rowerach).
Poza tym Google wyszedł z założenia, że nawet najlepsze automatyczne analizy treści nie zastąpią żywego człowieka. Wyszukiwarka traktuje więc linki z innych
stron jak głosy w wyborach. Jeśli ktoś na swojej stro-

nie X umieścił link do strony Y, to znaczy, że uznał treści na Y za wartościowe i godne uwagi. Im więcej takich
„głosów”, czyli linków do naszej strony, tym wyższa pozycja w wynikach wyszukiwania.
Ważne też jest to, kto linkuje. Lepiej kilka linków na
wiarygodnych, odpowiadających tematycznie biznesowi firmy stronach niż kilkadziesiąt linków na stronach śmieciowych. Jeśli ktoś oferuje nam „kupno linków” albo tzw. systemy wymiany linków – podziękujmy. To po prostu triki, które mają oszukać wyszukiwarkę, żeby uznała za wartościowe te strony, które na
to nie zasługują. Wyszukiwarki walczą z takimi praktykami i mogą za karę zepchnąć firmę, która „kupiła głosy”,
daleko w wynikach wyszukiwania.
Wiele jest na rynku firm, które zajmują się tzw. pozycjonowaniem. Ich usługi mogą być bardzo użyteczne, jeśli są profesjonalnym doradztwem w marketingu internetowym, czasem połączonym także z projektowaniem i tworzeniem stron, czy wsparciem
w tworzeniu np. interesujących artykułów dla potencjalnych klientów. Jednak nie zawsze łatwo kontrolować zlecającemu szefowi, co tak naprawdę robi
firma pozycjonerska, dlatego trzeba uważnie wybierać te godne zaufania, działające zgodnie z zasadami
etyki i regulaminem wyszukiwarki (w branży, także
polskiej, używa się określenia „white hat SEO”, od
białego kapelusza noszonego przez pozytywnych bohaterów popkultury).
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Agnieszka Hryniewicz-Bieniek,
Google Polska

W Polsce, kiedy mówi się
o promocji firmy
w wyszukiwarce,
zbyt często myśli się o tzw.
pozycjonowaniu.
Sztuczne metody podnoszenia
pozycji działają tylko
na krótką metę i mogą być
ryzykowne dla firm, które
je stosują – inna sprawa,
że czasami zleceniodawca
nawet nie wie, co robi
z jego stroną
taki „pozycjoner”.
Tylko dobrze zbudowana
strona, a na niej treści
interesujące internautów,
to recepta na wysoką pozycję
w wynikach wyszukiwania.
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Strona firmy – twój najlepszy handlowiec
Dobrze skonstruowana, przejrzysta, łatwa w obsłudze
strona jest kluczowym warunkiem powodzenia w promowaniu firmy w internecie. Na nic zda się doprowadzenie tam tłumu potencjalnych klientów, jeśli nie
znajdą tam tego, czego szukają. Przede wszystkim powinna odpowiadać na prawdziwe potrzeby użytkowników i zachęcać ich do zrobienia na stronie tego, na
czym zależy firmie, np. dokonania zakupu czy skontaktowania się z handlowcem poprzez wypełnienie
formularza. Szef powinien rozważyć zmianę sposobu
myślenia o firmowej stronie internetowej. To dzisiaj
już nie jest rodzaj reklamy czy medium – to jest sprzedawca. Strona internetowa firmy to jej handlowiec,
i to ten, który pierwszy pokazuje się użytkownikowi
i jako pierwszy ma szanse zachęcić go do zakupu (a
pamiętamy, że decyzja zakupowa zapada przed monitorem).
Warto mieć własną, dobrze zrobioną stronę, a koszty jej stworzenia spadły już na tyle nisko, że każda szanująca się firma powinna taką stronę mieć. I warto zlecić to specjalistom, bo buduje się ją zazwyczaj na co najmniej kilka lat.
Strona przyjazna dla programów wyszukiwarek ma
odpowiednio zbudowany kod, tytuły podstron i całą
strukturę, co pozwala jej też spełnić najważniejszy wymóg – być przyjazną dla użytkowników. Google oferuje narzędzia dla budowniczych stron do automatycznego ich badania – czy są przyjazne dla algorytmu wyszukiwarki, czyli dobrze skonstruowane. Można tam
także m.in. monitorować, ile razy nasza strona pokazała się w naturalnych wynikach wyszukiwania.
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NOWA STRONA, NOWY FORMULARZ
Problem ze stroną i promocją w sieci miała
firma Aqua Clear z Górnego Śląska,
która od 7 lat sprzedaje biologiczne oczyszczalnie
ścieków. Jej poprzednia strona nie wyglądała
estetycznie, a przez to wiarygodnie.
Nie zachęcała też do wysyłania zapytań
ofertowych (na czym najbardziej zależało
właścicielowi). Nie dość, że ruch na stronie
był mały, to jeszcze spadła bardzo nisko
w wynikach wyszukiwania. Zapadła decyzja,
żeby poszukać wsparcia w agencji internetowej,
która miała przygotować nową stronę
oraz kampanię w wyszukiwarce.
Nowa struktura strony była nakierowana właśnie

Kolejny szczebel w internetowym rozwoju to budowanie relacji z klientami, choćby poprzez publikowanie treści, np. artykułów czy filmów na stronie firmowej – oczywiście w tematyce działalności firmy. To
buduje firmie reputację eksperta, użytkownikom oferuje ciekawe treści i zwiększa szanse na linki z innych
stron (to głosy w naszych internetowych „wyborach”!).
Jeśli mamy pracownika, który zna się i może poświęcić czas na udzielanie się na odpowiednich forach tematycznych (np. doradzanie ludziom bez nachalnej
reklamy), to też poprawi rozpoznawalność firmy (i
może podnieść naturalną pozycję w wyszukiwarce).
Do tego dochodzą działania w serwisach społecznościowych. Warto utrzymywać relacje z klientami dodatkowymi kanałami internetowymi, jak np. firmowymi newsletterami.

na zbieranie zapytań ofertowych.
Wbudowano nowe, przemyślane formularze
kontaktowe, przejrzyste i wyczerpujące opisy
urządzeń, listę korzyści dla klienta.
Firma zmieniła też domenę, do tej pory była to
domena regionalna, a takie strony
(np. nazwafirmy.kielce.pl) pokazują się niżej
w wynikach wyszukiwania na ogólne hasła, np.
„oczyszczanie ścieków”, niż domeny ogólnopolskie.
Po zbudowaniu nowej strony uruchomiona została
kampania w AdWords. Efekty? Pięciokrotny wzrost
ruchu na stronie, o 40 proc. wzrósł czas spędzany
przez użytkowników na stronie. Ostateczny efekt

Klient z internetem w kieszeni
Większość firm ma już własne strony, w najprostszej
wersji może to być wizytówka np. na Google Moja Firma,
która jest automatycznie powiązana z Mapami Google.
Obecność na internetowych mapach jest niezwykle
istotna. Dlaczego? 4 na 5 konsumentów używa wyszukiwarki do poszukiwania lokalnych informacji, czyli powiązanych z miastem czy dzielnicą*.
26 proc. użytkowników smartfonów wyszukuje informacje lokalne codziennie**.
A w tej chwili już prawie połowa wszystkich Polaków powyżej 15. roku życia nosi ze sobą małe kompu-

to ponadtrzykrotny wzrost liczby zapytań
ofertowych.

* „Understanding Consumers’ Local Search Behavior”, Ipsos MediaCT/Purchased/Google, maj 2014
** „Our Mobile Planet”, Ipsos MediaCT/Google, 2013
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terotelefony (bo tym są
przecież smartfony)*.
To użytkownicy w ruchu ichcą wiedzieć nie tylko, co i za ile, ale też czy
blisko. Smartfony mają
wbudowany m.in. GPS,
wi-fi i inne możliwości lokalizacji, więc użytkownik
świetnie wie, gdzie się
znajduje. Kiedy dołączyć
do tego mapę, którą ma
cały czas pod ręką, otwierają się ogromne możliwości, np. wyszukiwania
firm, instytucji, lokali
w okolicy. Kawiarnia, diler samochodowy, sklep
spożywczy, stacja benzynowa, księgarnia... Wyszukiwania lokalne będą miały coraz większe znaczenie, dlatego każdy biznes powinien
być widoczny na internetowych mapach. Tutaj także decyzja, gdzie podejść czy podjechać (i wydać pieniądze),
zapada przed monitorem, tylko mniejszym. Nie wolno
lekceważyć hasła „w pobliżu”.
4 na 5 użytkowników smartfonów szuka informacji
lokalnych, a 90 proc. podejmuje później jakieś działanie
z tym związane, np. robi zakupy lub kontaktuje się
z firmą**. Dlatego warto zadbać, aby numer telefonu na
* „Marketing mobilny w Polsce 2013/2014”, jestem.mobi / TNS
** „Our Mobile Planet”, Ipsos MediaCT/Google 2013
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stronie, którą użytkownik otwiera na smartfonie, był
dobrze widoczny i aktywny (klikalny), czyli pozwalał
na natychmiastowe połączenie bez konieczności szukania i zapamiętywania numeru. 28 proc. użytkowników smartfonów robiło już zakupy za pomocą telefonu. Przy okazji warto także zadbać o to, żeby teksty reklamowe w kampaniach na urządzenia mobilne różniły
się od standardowych, np. zamiast wezwania do działania
„sprawdź”, „kliknij” – „zadzwoń”, „przyjdź”.
Smartfon jest jednym z najbardziej intymnych przedmiotów właścicieli. Większość ma go w nocy przy łóżku,
często jest pierwszą rzeczą, po jaką sięgają po przebudzeniu. Co najmniej 39 proc. użytkowników smartfonów
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w Polsce codziennie korzysta z ich pomocą z internetu.
Połowa z nich codziennie korzysta z wyszukiwarki.
W styczniu 2014 roku tablety i smartfony generowały
ponad 10 proc. całego ruchu internetowego w polskiej
sieci**.
Strona firmy, która dobrze wygląda na smartfonie
i jest funkcjonalna, staje się koniecznością, a nie tylko
dodatkiem do standardowej strony, którą widzą użytkownicy komputerów stacjonarnych. Mogą to być dodatkowe mobilne wersje zwykłych stron albo takie, które się automatycznie dostosowują do małego ekranu.
Na przykład Google oficjalnie wskazał, że zachęca do
drugiego rozwiązania (Responsive Web Design).
„Smartfonizacja” to jeden z trendów, których nie warto lekceważyć.

dla internautów treści, które przyciągną ich na naszą
stronę.
Uzupełnieniem tych wysiłków mogą być linki sponsorowane, za które firmy płacą i widzą natychmiastowy efekt ich działania.

Reklama, która nie odzywa się niepytana
Jak dotrzeć do klienta w jego podróży zakupowej po wyszukiwarce, kiedy już mamy
świetnie zaprojektowaną stronę? Niestety,
trzeba mu się pokazać z naszą ofertą na
pierwszej stronie wyników. Eksperci przekonują, że na
drugą i kolejne strony wyników wyszukiwania mało kto
zagląda.
Zapracowanie na wysoką pozycję w naturalnych,
organicznych wynikach wyszukiwania (za pomocą
ciekawych treści i dobrze zbudowanej strony) nie jest
łatwe i wymaga czasu, bo konkurencja jest duża. Co
nie znaczy, że należy odpuścić ciekawe i użyteczne

** StatCounter/Gemius/Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Z reklamą w Google AdWords jest powiązanych sporo specjalistycznych terminów, jak np. CPC (Cost per
Click) – koszt za kliknięcie reklamę, czy CTR (Click
Through Rate) – współczynnik klikalności, czyli stosunek między liczbą kliknięć a wyświetleniami reklamy.
Jeżeli reklama wyświetli się np. 1000 razy, a kliknie w nią
5 użytkowników, to ta reklama ma CTR w wysokości
0,5 proc. Ale na technicznych szczegółach muszą się
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znać tylko bezpośrednio zarządzający kampanią reklamową. My postaramy się opisać w naszym przewodniku generalny mechanizm.
Kiedy korzystamy z wyszukiwarki na zwykłym komputerze, nad naturalnymi wynikami wyszukiwania mamy 3 linki sponsorowane i jeszcze 8 kolejnych po prawej – w sumie 11 miejsc reklamowych. To, jak wysoko
wśród linków sponsorowanych pokaże się reklama firmy, która prowadzi kampanię w AdWords, zależy od
dwóch czynników: maksymalnej stawki, jaką jest gotowa zapłacić za kliknięcie (zazwyczaj od kilkudziesięciu
groszy do kilku złotych, w zależności od tego, ilu innych
chętnych chce się reklamować na te same słowa) oraz
dopasowania samej reklamy i strony, na którą ona przekierowuje do zapytania internauty.
Nigdy nie zapłacimy więcej niż nasza maksymalna
oferowana stawka, a jeśli się okaże, że konkurenci (chcący
się reklamować na te same słowa) nas przelicytowali
swoimi ofertami, to nasza reklama po prostu nie będzie
się wyświetlać (o czym system nas poinformuje) i nic
nie zapłacimy. Więcej szczegółowych informacji można
znaleźć na support.google.com/adwords.

Iwona Połóg, SearchLab

Rośnie liczba firm obecnych
w internecie, ich strony są
coraz lepsze, a algorytmy
wyszukiwarki coraz
skuteczniej eliminują sztuczki,
które miałyby ją oszukać.
To wszystko sprawia, że dziś
coraz trudniej być wysoko
w naturalnych, organicznych
wynikach wyszukiwania.
To oczywiście możliwe, ale
biorąc pod uwagę ostateczny
efekt w stosunku do
wydatków, wydaje się,
że bardziej efektywnym,
pewniejszym, mniej
kosztownym rozwiązaniem
może być przemyślana, stała
obecność wśród linków
sponsorowanych. To jasny
kontrakt – firma płaci i firma
jest widoczna.
Polecamy też:
„Jak umiejętnie łączyć produkty
reklamowe w internecie”
czytaj na
wyborcza.biz/wyszukiwarkaklientow
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STRONA, KTÓRA DOPASOWUJE SIĘ DO SMARTFONA
– Koszty reklamy to ok. 20 proc. wszystkich
naszych przychodów - mówi Rafał Durda,
właściciel firmy Tendina produkującej
zasłony i firany. – Promuję sklep m.in. w prasie
branżowej o wystroju wnętrz – reklamy, artykuły
sponsorowane. Jednak zauważyłem, że reklama

lub zmniejszać udział wydatków wzależności od urządzenia – komputer versus smartfon/tablet. Więc nasze reklamy będą widoczne na wszystkich rozmiarach ekranów. Jednak na urządzeniach przenośnych wysokie pozycje w wyszukiwarce, czy to linków sponsorowanych,
czy organicznych, robią się jeszcze ważniejsze. Lepiej
nie być na zbyt niskich pozycjach, bo mniejszy ekran to
mniej miejsca i mniej widocznych od razu wyników.

online jest o wiele skuteczniejsza niż offline,
w przyszłości.

Wróćmy teraz do najważniejszych cech reklamy
w wyszukiwarce.

Wydatki na reklamę w wyszukiwarce

1. Jest „grzeczna”

i pozycjonowanie stanowią 20 proc. wszystkich

Nie denerwuje użytkowników, bo nie pokazuje się niepytana. Linki sponsorowane, tak samo jak te zwykłe organiczne, nie wyświetlają się wszystkim internautom,
lecz tylko tym, którzy wpisują konkretne zapytania.

i na takiej formie promocji będę się skupiał

wydatków na promocję. Wyszukiwarka generuje
60 proc. przychodów. Przekłada się to na wzrost
sprzedaży i dzięki temu kanałowi trafiają do nas
klienci, od których możemy zbierać np. adresy
e-mail. Dla mnie jest to najlepsza forma reklamy,

2. Jest precyzyjna

która przynosi największe zyski w stosunku

Trafia tylko do zainteresowanych tematem. Reklamodawca wybiera słowa (frazy), przy których chciałby,
żeby pokazywały się jego reklamy, np. „przeprowadzki” i „przeprowadzki Szczecin”. Reklama wyświetli się
tylko tym, którzy wpisali w wyszukiwarkę którąś z powyższych fraz. To znaczy, że trafi tylko do potencjalnie zainteresowanych – wyselekcjonowanej grupy odbiorców.

do wydatków. Mamy na naszej stronie jedyny
na rynku tak zaawansowany kreator dekoracji,
dzięki któremu można nie tylko wybrać rozmiar,
ale również kolor tkanin i od razu zobaczyć efekt.
Poza tym nasza strona jako jedyna w branży
zbudowana jest w technologii Responsive Web
Design, czyli świetnie wygląda na urządzeniach
przenośnych takich jak smartfony.

3. Jest pod kontrolą

Obecnie automatycznie wszystkie kampanie AdWords
są wyświetlane również na urządzeniach mobilnych.
W ustawieniach kampanii reklamowej można zwiększać

Przy kampanii AdWords można dowolnie dostosować
budżet do potrzeb. Budżet i kształt kampanii można
w trakcie zmieniać, utworzoną już kampanię zatrzymać i za chwilę ponownie uruchomić czy regulować jej
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intensywność. I ta elastyczność może być ważna, bo nie
ryzykujemy niezadowolonych klientów jeśli np. chwilowo zabraknie nam danego towaru albo mamy już wypełniony klientami kalendarz, ale też ze względu na
możliwość reagowania na ruchy konkurencji. Przedsiębiorcy czasem obawiają się, że kampania reklamowa mogłaby napędzić klientów w sposób niekontrolowany, co może doprowadzić np. do niższej jakości obsługi
klienta albo utrudnić właścicielom kontrolę procesów
w firmie. W internecie zazwyczaj lepiej działać szybciej, niż być perfekcyjnie przygotowanym.
4. Opłata tylko za rzeczywisty efekt

Za samo wyświetlenie reklamy użytkownikowi nic się
nie płaci. Płaci się dopiero wtedy, jeśli ten w reklamę
kliknie i przejdzie na wybraną przez reklamodawcę
stronę, np. sklepu rowerowego.
5. Kampania jest całkowicie mierzalna

Bez problemu dowiemy się, ile było wyświetleń reklamy, ile osób w nią kliknęło, ile za to zapłaciliśmy, a nawet ile osób kupiło produkt czy wypełniło formularz.
Dzięki temu wiemy, w którym kierunku modyfikować
kampanię. Czy zmniejszyć lub zwiększyć budżet, może
dobrać lepsze słowa kluczowe, zmienić treść naszej reklamy albo inne ustawienia naszej kampanii.
6. Może być lokalna

Można ustawić geograficzne ograniczenie wyświetlania reklamy. Możemy wyświetlać reklamę np. tylko internautom z jednego miasta. Zatrzymajmy się tu na
chwilę.
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MIT: „REKLAMA W WYSZUKIWARCE
TO REKLAMA DO CAŁEGO ŚWIATA.
JA DZIAŁAM LOKALNIE”

Nic bardziej mylnego. Obalmy powyższy mit
przykładem. Jeśli prowadzimy warsztat samochodowy w Płocku, to rzadko trafiają do nas klienci z innych
miast, możemy zatem ustawić kampanię reklamową
tak, żeby wyświetlała się tylko osobom z danego miasta. Oczywiście tylko tym płocczanom, którzy wpiszą
w wyszukiwarkę odpowiednie frazy, na które prowadzimy kampanię, np. „warsztat samochodowy”.
Ustawienia geograficzne są bardzo elastyczne.
Można reklamy wyświetlać na całym świecie, na terenie danego kraju, województwa czy miasta, ale też
choćby kilometr wokół wskazanego adresu. Jednak
aż takie zawężanie ma sens tylko w naprawdę wielkich
miastach i przy masowych produktach/usługach, bo
inaczej reklama będzie się wyświetlać bardzo małej
liczbie osób.
Z drugiej strony np. firma produkująca i montująca
systemy klimatyzacji dla biurowców potrzebuje niewielu klientów, ale jej reklama powinna być ogólnopolska, a nie lokalna. A może nawet kierowana także
na rynek niemiecki lub kraje niemieckojęzyczne? Bo
kampanię można ustawiać na dowolny zestaw krajów,
ale także na konkretne języki internautów, w których
wyświetlane są wyniki. To może być niezwykle przydatne narzędzie dla eksporterów, jeśli przygotują podstrony, czy też w ogóle osobne strony dla klientów z zagranicy.
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Agnieszka Hryniewicz-Bieniek,
Google Polska

Reklama w wyszukiwarce
może być bardzo efektywna,
jeśli firma szuka klientów
za granicą. Wtedy
ograniczone są możliwości
reklamowania się innymi
kanałami. Z poziomu jednego
narzędzia możemy
przygotować kampanię
reklamową, która będzie się
pokazywać klientom
np. w Brazylii czy Niemczech,
oszacować potencjał nowych
rynków czy dowiedzieć się,
ile będzie nas kosztowało
pozyskanie nowego,
zagranicznego klienta.

Daj klientowi informacje, których szuka
Wyszukiwarka istnieje po to, by serwować internautom
jak najlepsze linki w odpowiedzi na to, co wpiszą w okienku. Najlepsze, czyli takie, pod którymi znajdą interesujące ich informacje, a nie coś nie na temat. Podobnie
jest z reklamami. W interesie Google (żeby zarabiać)
i firmy jako reklamodawcy (żeby przyciągać klientów)
jest to, żeby internauci klikali w reklamy. A będą to ro-

bić wtedy, kiedy te będą dobrze dopasowane do ich zapytań, będą odpowiadały na ich potrzeby. A więc reklama powinna być nie tylko atrakcyjna, ale także nie
obiecywać czegoś, czego nie ma. Reklama „Hotel w Sopocie” nie powinna przenosić na stronę, gdzie klientowi oferuje się hotel 40 km od Sopotu, bo klient ucieknie ze strony, a właściciel hotelu, który wykupił reklamę, właśnie zmarnował pieniądze wydane na to kliknięcie. Dlatego treść reklam powinna być konkretna.
Jeśli chcemy reklamować sklep wędkarski na frazę „Prezent dla taty”, to już w reklamie dopiszmy, że chodzi
o wędki, żeby nie rozczarować tych, którzy klikną w reklamę, a wiedzą, że tata nie lubi wody. Jeśli klikną i natychmiast wyjdą, to reklama zostanie oceniona przez
program wyszukiwarki jako mniej dopasowana.
Umieśćmy słowa kluczowe w tekście reklamowym.
Słowa takie jak „prezent”, „ojciec” czy „tato” powinny
się znaleźć w tej reklamie. Pamiętajmy też o naszych
przewagach biznesowych – darmowa dostawa, setki dostępnych modeli czy atrakcyjne ceny to elementy, które też warto zawrzeć w tekście reklamy. Oraz dorzucić
„wezwanie do działania”. Frazy takie jak „kup”, „zobacz
teraz” i „sprawdź” zwiększają szanse na odwiedziny.
Równie konkretna i dopasowana powinna być strona,
na którą przeniesie użytkownika sama reklama. Często
strona główna firmy to nie jest dobry pomysł. Ludzie szukają konkretnych rzeczy, dlatego warto na podstronach
wyodrębniać każdą usługę czy ich pakiet, np. wprzypadku
usług strzyżenia osobna podstrona dla fryzur ślubnych,
osobna dla dzieci, osobna dla mężczyzn, osobna dla kobiet. Dlaczego się tak rozdrabniać? Klienci nie mają czasu, są niecierpliwi, chcą dostać odpowiedź dokładnie na
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takie pytanie, jakie zadali, albo pójdą gdzie indziej. Powiedzmy, że klient mężczyzna wpisuje w wyszukiwarkę
„Salon fryzjerski męski”. Kiedy kliknie w link sponsorowany i ten przekieruje go na stronę zakładu fryzjerskiego z wielkimi zdjęciami kobiecych fryzur i przypomnieniem o promocji na fryzury ślubne, może uznać, że źle
trafił, i zacząć szukać dalej. A przecież zakład, który wyświetlił swoją reklamę na takie słowa, na pewno ma wofercie strzyżenie panów. Dlatego warta rozważenia jest podstrona ze zdjęciami męskich fryzur, cenami dla mężczyzn
i kierowanie właśnie na nią ruchu z linka sponsorowanego. Wtedy reklama będzie bardziej dopasowana.
System aukcyjny Google AdWords jest tak skonstruowany, żeby takie dopasowane i doceniane przez
internautów (za pomocą kliknięć) reklamy były tańsze
dla firmy i wyświetlały się wyżej, bo jest to w interesie
wszystkich.

MIT: „NIKT NIE KLIKA W REKLAMY
I LINKI SPONSOROWANE”
„Ja nigdy nie klikam, więc inni pewnie też tego nie robią” – można czasami usłyszeć. Prawda i nieprawda w jednym. Otóż zwykłe banery na serwisach internetowych
nie są może masowo klikane, ale też w ich przypadku
rzadko to jest głównym celem! Zazwyczaj są to kampanie wizerunkowe. Duże firmy, które wydają na takie kampanie miliony złotych, wiedzą, co robią. W większości
przypadków chodzi o przypominanie o istnieniu marki, budzenie pozytywnych skojarzeń, zwiększanie jej
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znajomości, a przez to zaufania do niej. Banery są częściej od podsuwania pomysłów, budowania potrzeby.
Choć oczywiście bywają i takie kampanie banerowe, które mają zaangażować użytkownika i skłonić do przejścia na stronę reklamodawcy, ale są w tym generalnie
mniej skuteczne niż linki sponsorowane.
Te powinny się klikać. I ludzie w nie klikają.
Zastanówmy się – gdyby nikt w nie nie klikał, to czy Google byłby jedną znajwiększych firm świata, która do dziś
większość swoich dochodów czerpie z reklamy w wyszukiwarce? Ponad milion firm od lat się tam reklamuje,
płacąc tylko za efekt, czyli kliknięcia. Brytyjska firma Bunnyfoot przeprowadzała badania na zlecenie dużego klienta z branży motoryzacyjnej, który chciał sprawdzić efektywność reklam AdWords. Grupa badanych nie była duża,
ale metodologia solidna. Efekt? 36 proc. testowanych użytkowników (przebadanych w maju 2014) nie zdawało sobie sprawy, że linki sponsorowane to reklamy*. Co więcej, około jednej czwartej wydaje się nieświadomych, że
w wyszukiwarce w ogóle są reklamy. Żeby uniknąć nieporozumień, Google wprowadził nawet świecące na żółto
tuż obok linków napisy „Reklama”. Zbadań wyszło także,
że 81 proc. użytkowników klikało w linki sponsorowane
częściej niż w naturalne. Jak to możliwe? Na te wyniki
trzeba patrzeć w kontekście dopasowania reklam w wyszukiwarce do potrzeb użytkowników. Po prostu linki
sponsorowane są dla poszukujących naprawdę przydatne i wygląda na to, że nie ma dla nich większego znaczenia, czy są sponsorowane, czy naturalne. Liczy się dotarcie do poszukiwanej informacji, usługi czy towaru.
*https://econsultancy.com/blog/64808-36-of-people-still-don-t-realise-that-google-adwords-are-ads
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Maciej Gałecki, BlueRank

Szacuje się, że mimo wyraźnego
oznaczenia 30-50 proc.
internautów nie ma
świadomości,
że klika w linki sponsorowane.
Dokładnych danych Google
nie ujawnia, ale generalnie
(bo każdy przypadek jest inny)
częściej może być klikany
np. 3. link sponsorowany
niż 9. naturalny. Czyli nawet
bycie na pierwszej stronie
wyników to może być za mało
przy intensywnie reklamującej
się konkurencji. Jeśli firma A
jest na np. na 7. miejscu
w organicznych wynikach
wyszukiwania, a firma B
na 3. linku sponsorowanym,
ta druga jest zdecydowanie
lepiej widoczna i to jej reklama
będzie zapewne lepiej klikana
niż naturalny link konkurencji.
Polecamy też: „10 podstawowych zasad
marketingu online dla małych
i średnich firm” na
wyborcza.biz/wyszukiwarkaklientow

Od razu jednak obalmy drugi mit: że kampanie w Google AdWords gwarantują sukces i działają cuda. Trzeba
sobie uświadomić, że wielkość ruchu, a co za tym idzie
– liczba klientów, jakich można pozyskać zkampanii wwyszukiwarce, może być ograniczona – tak jak prawdziwy
rynek na dane dobra czy usługi. Wyobraźmy sobie, że
z przytupem powstaje nowa, duża klinika weterynaryjna w Skierniewicach. Jej nowy szef przychodzi do agencji internetowej z przekonaniem, że ta sprawi, że dzięki
kampanii linków sponsorowanych zjawi się wfirmie 3 dodatkowych klientów dziennie, czyli prawie 100 miesięcznie. Czy to możliwe? Nie. Dlaczego? Otóż po przyjrzeniu
się statystykom okazuje się, że wszyscy skierniewiccy internauci szukają wwyszukiwarce pomocy dla swoich pupili około 500 razy miesięcznie (tyle razy wpisują w wyszukiwarkę frazy „weterynarz Skierniewice”, „weterynarz 24”, „klinika zwierzęta” itd.). To oznacza, że tylu osobom wyświetli się link sponsorowany naszej nowej kliniki, więc nawet gdyby – przy dobrej i drogiej kampanii
– wszyscy kliknęli i weszli na stronę kliniki, to klientami
zostanie może kilkanaście osób. Kampania będzie udana, klienci przyjdą, zysk będzie wyższy niż jej koszty, ale
w tym konkretnym przypadku nie wypełnią kliniki. Po
prostu rynek jest za płytki. Większość klientów, którzy
odwiedzą stronę firmy, nie dokona zakupu. Powodów
może być mnóstwo, ale takie są fakty. 5 tysięcy kliknięć
nie oznacza 5 tysięcy klientów. To, ilu ich będzie ostatecznie, zależy od bardzo wielu czynników. Eksperci od
e-commerce mówią, że wsklepach czysto internetowych
konwersja to zazwyczaj najwyżej kilka procent.*
* Justyna Dziegieć „E-commerce” w „E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy”, 2014
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Klient jak nisko wiszący owoc
Jak już wiemy, w czasie jednej podróży zakupowej w internecie współczesny Polak ma kontakt z dziesiątkami,
jeśli nie setkami komunikatów reklamowych na różnych
serwisach i w tym samym czasie produkty/usługi polecają mu znajomi, blogerzy, specjalistyczne serwisy albo inni konsumenci-recenzenci. W tej podróży przyszły klient często wraca do wyszukiwarki, która towarzyszy mu w tym procesie od początku do końca. Kiedy jeszcze się zastanawia, czy w ogóle coś kupić, aż do
momentu wyboru konkretnej marki, sprzedawcy i samego zakupu.
Proces zakupu, wybierania auta trwa kilka miesięcy od momentu, kiedy pojawia się pierwsza myśl, że
może by kupić samochód. Przez ten czas klient wielokrotnie wraca do wyszukiwarki. Być może pierwszego apetytu na zakup auta nabrał przed telewizorem.
Eksperci przekonują, że w przeciwieństwie do linków
sponsorowanych inne formy reklamy działają na klientów właśnie we wcześniejszym stadium – kiedy dopiero rodzi się w nich potrzeba, kiedy dopiero poznają
produkt.
Pouczająca jest historia internetowych kantorów
walutowych. Zaczęły działać, ale okazało się, że Polacy nie mają pojęcia, że w ogóle można wymieniać pieniądze przez sieć. I dlatego nie szukali w internecie takiej możliwości. Kantory, mimo że „urodzone” w internecie, zdecydowały się na chwilę wyjść z reklamą
do telewizji, żeby poinformować o swoim istnieniu.
Kiedy klienci, którzy chcą wymienić pieniądze, dowiedzą się z telewizji, że można to zrobić w sieci, naj-
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pewniej zasiądą przed komputerem i wpiszą nazwę
konkretnego kantoru albo… uruchomią wyszukiwarkę. Bo do wyszukiwarki często idzie się po konkret.
I niedługo zapewne same kantory z powrotem przerzucą większą część budżetów promocyjnych do internetu.
Podobnie jak w przypadku telewizji nowe produkty można pokazywać na banerach czy w prasie, aby
zbudować grupę potencjalnie zainteresowanych klientów, którzy zaczną szukać i porównywać produkty
w wyszukiwarce, a tam warto już czekać na nich z kampanią AdWords, które pokaże im naszą reklamę, kiedy już są gotowi do zakupu. Oczywiście wydawałoby
się, że najlepiej być przed oczami (uszami) klienta zarówno w telewizji, radiu, prasie, jak i internecie. Problem w tym, że nie każdą firmę na to stać i nie zawsze
jest to optymalne rozwiązanie. Nawet największe firmy z masowymi markami najpierw badają, który z kanałów promocji jest dla nich najbardziej efektywny,
i tam inwestują coraz więcej, oraz często używają wielu kanałów jednocześnie, szukając najlepszego rozwiązania.
Jakie to ma znaczenie dla biznesu, że klienci
używający wyszukiwarki są już na końcowym etapie
procesu zakupowego? Ano takie, że wyszukiwarka jest
kanałem reklamy, który w sposób najbardziej bezpośredni i szybki przekłada się na sprzedaż. Firmy powinny ją wykorzystywać właśnie do szybkiego zwiększenia sprzedaży. W wyszukiwarce klienci są jak już nisko
wiszące owoce, tuż przed zakupem – gotowi do zerwania. Mniejszy budżet to jak krótsza drabina, zatem łatwiej
zbierać te w zasięgu ręki.
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1/4 PRZYCHODÓW Z LINKÓW SPONSOROWANYCH

Firma Dekoria z Żarowa sprzedaje
artykuły i ozdoby do dekoracji wnętrz
poprzez sklep internetowy.
Niemal cały budżet marketingowy
jest przeznaczany na reklamę w internecie.
Kampanie AdWords – bez których
dyrektor sprzedaży Dekorii
Agnieszka Rybka „nie wyobraża sobie
obecnie funkcjonowania”
– generują ponad 25 proc. przychodów firmy.
Oprócz tego Dekoria z powodzeniem stosuje
usługę Google Merchant Center
(więcej na str. 52).
Przy realizacji kampanii w internecie
firma korzysta z pomocy agencji o statusie
Partnera Google (więcej na str. 48).

MIT: „REKLAMA W WYSZUKIWARCE
MOJEJ FIRMIE NIE POMOGŁA,
DZIAŁAM NA SPECYFICZNYM RYNKU”

W tym często powtarzanym micie jest ziarno prawdy,
ale trzeba odsiać kilka nieporozumień. Biznesów, dla których nie działa reklama w wyszukiwarce, jest naprawdę
niewiele. Choćby dlatego, że 9 na 10 polskich internautów korzysta z wyszukiwarki. Szefowie też korzystają
z niej codziennie przy poszukiwaniu dostawców, partnerów biznesowych, tańszych produktów, do sprawdzania poczynań konkurencji, poszukiwania inspiracji.
Mimo że oni sami tyle znajdują w internecie, to czasem
nie są przekonani, że ich ktoś znajdzie. Dla firm sprzedających produkty i usługi, które są często wyszukiwane przez duże grupy klientów, szeroka promocja poprzez
linki sponsorowane prawdopodobnie będzie najbardziej
efektywna. Dla sklepów internetowych to konieczność.
Producent jachtów mógłby się obawiać, że jeśli ludzie będą szukać ich przez internet, to znajdą kilka innych firm, które mają tańsze jachty, a to, że nasze są lepsze, dostrzeże tylko ekspert. Grupa docelowa jest tutaj
wąska, ale właśnie do niej można trafić np. poprzez wykluczenie z kampanii frazy „tanie jachty”, a zamiast tego używanie np. frazy „wysokiej jakości jachty”. Jedno
jest pewne – po sieci „chodzą” również ludzie szukający
drogich, dobrych jachtów.
Teoretycznie firmy z sektora B2B działające na bardzo specjalistycznych lub bardzo regulowanych rynkach
nie powinny poświęcać dużej części budżetu reklamowego na wyszukiwarkę. Lecz wszystko zależy od kon-

JAK SIĘ POKAZAĆ W SIECI
kretnej branży, rynku, produktu czy oferowanej usługi,
bo wyszukiwarka jest np. dobrym narzędziem do szukania odbiorców za granicą, na konkretnych rynkach lub
globalnie. Jeśli ktoś sprzedaje superspecjalistyczny sprzęt
górniczy, to o jego zakupie decydują dyrektorzy i członkowie zarządów w kopalniach, których jest bardzo niewielu. Więc dla producentów np. wozideł sztywnoramowych (rodzaj ogromnej górniczej „ciężarówki” za co
najmniej kilka milionów złotych sztuka) ewentualna kampania reklamowa w wyszukiwarce powinna być tylko dodatkiem do innych narzędzi marketingu.
Ale z drugiej strony warto przytoczyć wypowiedź
Beth Comstock*, byłej wiceszefowej General Electric,
gigantycznej firmy, która wytwarza m.in. linie produkcyjne do fabryk i silniki odrzutowe, ale także zwykłe
żarówki: „Może kiedy produkujesz lokomotywy albo
oprogramowanie do automatyzacji linii produkcyjnych,
myślisz sobie: Czemu miałbym szukać takich rzeczy
w internecie? Kto inny miałby to robić? Pewnego dnia
na spotkaniu zespołu marketingu zaczęliśmy szukać na
YouTubie. I co się okazało? Znaleźliśmy setki filmów wideo, włącznie z filmami naszej konkurencji na temat np.
inteligentnej automatyzacji linii produkcyjnych. To było
dla nas odkrycie! Wydaje mi się, że moglibyśmy wymyśleć dowolny obszar i też znaleźlibyśmy materiały”.
Menedżerowie średniego szczebla w każdej firmie
przeczesują internet, zanim spotkają się z potencjalnymi dostawcami. Czy kupujesz nową lodówkę, czy
silnik odrzutowy, chcesz odrobić pracę domową.

* Książka „Winning the Zero Moment of Truth”, Jim Lecinski

Paweł Ważyński, Cube Group

W przypadku biznesów B2B
reklama w wyszukiwarce
będzie miała mniejszy
potencjał niż w przypadku
biznesów B2C. Mimo
wszystko warto w nią
inwestować, szukać nowych
możliwości dotarcia do grupy
docelowej, ale z mocnym
wsparciem profesjonalnych
agencji reklamy internetowej.

Agnieszka Hryniewicz-Bieniek,
Google Polska

Często polskie firmy z sektora
B2B zapominają o promocji
własnej marki, a przecież
mają doskonałe produkty.
Własna marka to mniejsze
uzależnienie od
zamawiających, wyższe
marże. AdWords jest
doskonałym narzędziem
dla firm, które chcą i potrafią
się rozwijać. A takich
w Polsce nie brakuje.
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Internauci słowotwórcy
Żeby dać się znaleźć, najpierw należy się dowiedzieć,
czego szukają klienci. Nawet osoby długo pracujące
w danej branży mają problem ze wskazaniem najpopularniejszych fraz, które wpisują użytkownicy. Klienci wpisują co innego, niż myślą reklamodawcy.
Na przykład – jak usłyszeliśmy od jednego z ekspertów – w branży sprzedaży biletów lotniczych najbardziej oczywistą frazę: „bilety lotnicze”, wpisuje do wyszukiwarki ledwie kilka procent poszukujących! Ze specjalnego narzędzia w AdWords – „Planera Słów Kluczowych” – można się dowiedzieć, jak często internauci wpisują konkretne frazy do wyszukiwarki, jak wysoka jest konkurencja w przypadku danego słowa wśród
reklamodawców, ile mniej więcej będzie kosztowało
jedno kliknięcie internauty w reklamę. A przede wszystkim uzyskamy podpowiedzi o innych wyrażeniach
związanych z naszą branżą, które wpisują internauci,
a które moglibyśmy przeoczyć.
Dlatego firmy zaawansowane w korzystaniu z AdWords (np. w przypadku sklepów internetowych to konieczność) i mające większe budżety stosują w kampaniach nie kilka czy kilkanaście fraz, ale setki czy nawet tysiące.
Weźmy internetowy sklep obuwniczy. Warto robić
kampanie na następujące kategorie fraz:
1. ogólne – jak „buty”, „trzewiki”, „półbuty”,
2. marki, które sprzedaje np. Wojas, Ryłko,

3. własną markę sklepu, np. Kot w Obuwniczym (żeby
po wpisaniu naszej nazwy firmy na samej górze nie
pojawiała się konkurencja, po prostu zajmujemy
miejsce reklamowe); dostosowując tekst reklamy,
możemy np. informować o promocjach, dodać linki do mapy itp.,
4. lokalizacja – „buty sklep Poznań”,
5. rodzaje – „czerwone”, „skórzane”, „sznurowane”,
6. i wreszcie miksy powyższych, czyli np. „skórzane
półbuty męskie Ryłko”, i frazy specjalne, np. „buty
ślubne promocja”, co daje kolejne frazy. W rezultacie mogą być ich setki.

JAK SIĘ POKAZAĆ W SIECI

Za pomocą kolejnego narzędzia – Google Trends
– można sprawdzić sezonowość zapytań. To znaczy kiedy najwięcej (procentowo) osób szuka w wyszukiwarce danej frazy. Dzięki temu można ustalić np., kiedy intensyfikować kampanię reklamową. Bywa, że poza sezonem stawki za kliknięcie są niższe, bo mniej jest konkurentów chcących się reklamować. Nie ma tam liczb
bezwzględnych. Dane są przedstawione od 1 do 100,
gdzie 100 oznacza maksymalne zainteresowanie w badanym okresie.
Np. badając częstotliwość wyszukiwania słowa „kosiarka” w 2013 roku, widzimy, że szczyt zainteresowania nimi przypada w maju, a najmniej osób szuka informacji o kosiarkach w grudniu.
To narzędzie niezwykle przydatne nie tylko w kontekście prowadzenia kampanii reklamowych. Szef czy
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marketingowiec może dzięki niemu badać zachowania
klientów. A więc można zbadać sezonowość – w których
miesiącach produkty lub usługi z naszej branży są najczęściej poszukiwane. Sprawdzić, jak wygląda popularność naszego sklepu czy marki w porównaniu
z głównymi konkurentami. Wpaść na nowe pomysły na
produkty, usługi, bo być może przegapiliśmy nową linię produktów, która zyskuje na popularności w naszej
branży?
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Rozdział 3.

ILE TO KOSZTUJE
I CO FIRMA
BĘDZIE Z TEGO MIAŁA

iemy już mniej więcej, czego nasi potencjalni
klienci szukają. Zastanówmy się, ile by nas
kosztowało wejście z reklamą do wyszukiwarki. Małe i średnie firmy nie mają dużych budżetów
promocyjnych, tym uważniej je dzielą na różne formy
promocji. Zwłaszcza moment zmian, wchodzenia w nowe kanały promocji stawia przed szefem dylemat: jaki dać
na to budżet? Jaki dać budżet na działania w internecie
w ogóle, a jaki konkretnie np. na AdWords, którym się
wtym przewodniku zajmujemy? Niestety, jak wwielu innych obszarach prowadzenia biznesu tu też nie ma jednej odpowiedzi. Wgrę wchodzi wiele czynników: branża,
skala działania, efektywność innych kanałów promocji.

W

Ile wydają inni
Polskich badań na temat struktury wydatków reklamowych małych i średnich firm nie znaleźliśmy. Badania większych firm w naszym kraju wskazują, że na
reklamę w internecie wydają one nieco ponad 20 proc.
budżetu (druga pozycja po telewizji – 50 proc.). W wy-

datkach na promocję w sieci prym wiedzie reklama banerowa (44 proc.) oraz reklama i pozycjonowanie się
w wyszukiwarce (41 proc.). Następnie reklama wideo
(10 proc.) oraz mailing (5 proc.)*.
Z badań brytyjskich i amerykańskich małych i średnich firm** (zazwyczaj nieco większych niż polskie) wynika, że wydają one już około połowy swoich budżetów
marketingowych na reklamę w internecie. W tym najwięcej, po kilkanaście procent, na kampanie e-mailingowe oraz promocję w wyszukiwarkach i co najmniej
kilka procent na serwisy społecznościowe.
Na przykład niemal jedna czwarta brytyjskich MSP
wydaje na marketing w internecie mniej niż 10 proc.
budżetu promocyjnego, ale z drugiej strony więcej niż
jedna czwarta wydaje w tym kanale ponad 70 proc.
budżetu.
* Rynek reklamowy w Polsce, 2013 / Starlink
** http://searchengineland.com/smbs-spend-an-average-46-of-marketing-budget-on-digital-177502;
http://www.marketingcharts.com/uncategorized/email-commands-largest-share-of-smb-marketing-budgets-27165
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Robert Polak, agencja 4people.pl

Mamy klientów, którzy całkowicie
zrezygnowali z działań
reklamowych poza internetem.
Porzucili ulotki, reklamę w prasie
lokalnej i... nic się stało. Biznes
rozwija się lepiej wyłącznie dzięki
promocji w internecie. Tak było
z kameralnym nadmorskim hotelem,
który miał problem z obłożeniem
poza wakacjami. Dzięki kampanii
AdWords udało mu się pozyskać
zapytania ofertowe w „ciężkim
okresie” oraz dowiedzieć się więcej
o zapotrzebowaniu potencjalnych
klientów. Kosztem części pokoi
właściciel zbudował małą salę
konferencyjną i stworzył ofertę
łączoną (sala + pokoje) dla firm.
Pozwoliło mu to znacznie zwiększyć
obłożenie w okresie przed
wakacjami i po nich. Klient ten
całkowicie zrezygnował z reklamy
offline – jeszcze przed budową sali
konferencyjnej – gdyż dzięki
analityce internetowej wyraźnie
widział, skąd napływają rezerwacje.
Kampania w Google AdWords jest
świetnym weryfikatorem, jakie frazy

i słowa działają dla danego biznesu
najlepiej. Ta wiedza przydaje się
nie tylko do poprawiania kolejnych
kampanii, ale także do pracy nad
pozycją w wynikach naturalnych
i w ogóle do analizy biznesowej
– czego i jak szukają klienci danej
firmy.
Polecamy też: „Reklamuj się (w internecie) lub giń”
na wyborcza.biz/wyszukiwarkaklientow

Zastanówmy się, jak można podejść do ustawienia
budżetu na reklamę w wyszukiwarce. Na przykład spróbujmy najpierw ustalić sufit wydatkowy. Badamy liczbę
zapytań użytkowników w wyszukiwarce z naszego obszaru idowiadujemy się, że na najważniejsze frazy związane z naszym lokalnym biznesem jest np. 9000 wyszukiwań miesięcznie. Potem sprawdzamy koszt kliknięcia (w
Planerze Słów Kluczowych wAdWords), np. 1zł. To oznacza, że gdybyśmy chcieli wycisnąć z wyszukiwarki Google wszystko, musielibyśmy wydawać na AdWords około
9 tys. zł na miesiąc. Taki możemy mieć maksymalny
budżet, pozostaje pytanie, ile chcemy wydać.
Inna metoda to badanie średniej rentowności produktów. I tak dugo zwiększamy budżet, aż koszt pozyskania jednego klienta zbliży się do marży. To nasze
maksimum.
A teraz próg wejścia. Tutaj promocja w AdWords ma
tę zaletę, że można wystartować z dowolnym budżetem,
dolnej granicy nie ma. Poza tym z budżetem miesięcznym w wysokości 500-1000 zł właściwie tylko wyszukiwarka jest dostępna, może jeszcze lokalne media.

ILE TO KOSZTUJE I CO FIRMA BĘDZIE Z TEGO MIAŁA
Kamil Wiszowaty, Value Media

Mały budżet reklamowy
zdecydowanie najlepiej wykorzystać
właśnie na reklamę w wyszukiwarce.
Tam jest najwięcej osób, które już są
zdecydowane na zakup, jest im do
niego najbliżej. To klienci, którzy są
dla firmy jak nisko wiszące owoce,
najłatwiejsi do zerwania.
Jak widać, jest kilka podpowiedzi, żeby wytworzyć
jakieś widełki w rozważaniach o budżecie reklamowym.
Eksperci natomiast jednoznacznie zgadzają się co do
jednego: budżet na reklamę w wyszukiwarce powinien
być stały, cykliczny. Nie musi to oznaczać zwiększania
wydatków. Jeśli chcemy na AdWords wydać 20 tys. zł
w ciągu roku, to zdecydowanie lepiej wydawać 1600 zł
miesięcznie, niż szykować wielką, dwumiesięczną kampanię po 10 tys. zł na miesiąc. Dlaczego? Stałą kampanię można wciąż poprawiać, żeby była coraz efektywniejsza i przynosiła lepsze skutki za te same pieniądze,
ale na to też potrzeba czasu, np. na napływ nowych danych, na podstawie których będziemy ją poprawiać. Im
krótsza kampania, tym trudniej polegać na analizach.
Trzeci argument to długość procesu zakupowego, np.
dom wybiera się długo i 3-tygodniowa kampania dewelopera nie obejmie nawet jednego cyklu poszukiwań
klienta – w tym przypadku to zapewne kilka miesięcy.
Poza tym stała kampania pozwala szybciej reagować na
ruchy konkurencji, np. promocje, na które możemy natychmiast odpowiedzieć, modyfikując kampanię, a nie
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zajmując się jej uruchamianiem albo nawet dopiero poszukiwaniem agencji.
No i po prostu warto być w wyszukiwarce cały czas,
skoro cały czas podejmowane są tam decyzje zakupowe.
Niektórzy idą dalej i przekonują, że budżet na reklamę w wyszukiwarce nie powinien być traktowany tak jak
inne formy reklamy. Skoro rozliczamy się za efekt, to
może nie jest to już reklama, ale pośrednik, agent, konsultant klienta? Może to bardziej kanał sprzedaży, a tego
nie buduje się na chwilę. Nie otwiera się go i nie zamyka
co kilka tygodni. Między innymi dlatego eksperci przekonują, że każda kampania reklamowa, gdzie rozliczamy się za efekt, powinna mieć charakter ciągły. Ba! Podają w wątpliwość odgórne ograniczanie budżetu na AdWords. Przekonują, że w przypadku sklepów internetowych budżet powinien być nieograniczony, dopóki się
zwraca, czyli dopóki firma więcej zarabia na klientach
pozyskanych z wyszukiwarki, niż wydaje na reklamy.

Paweł Ważyński, Cube Group

Przykłady budżetów na reklamę
w wyszukiwarce?
Diler samochodowy, szkoła
językowa czy mały e-commerce
wydają na kampanię 5-10 tys. zł
miesięcznie. To budżet, który kojarzy
się z firmami zatrudniającymi
kilka-kilkanaście osób.
Z drugiej strony mamy klienta,
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3-osobową firmę, której biznes jest tak mocno
osadzony w internecie, że co miesiąc wydaje na linki
sponsorowane 60 tys. zł. Wszystko zależy od
potencjału kampanii AdWords, od popularności
produktu/usługi, trendów wyszukiwania
i sezonowości. Każdy biznes, nawet najbardziej
specyficzny i niszowy, znajdzie swoich klientów
w wyszukiwarce Google.
Czy reklama w internecie jest droga, czy tania?
„Muszę zobaczyć liczby – ile to kosztuje i co dostanę za
moje pieniądze”. Myślenie przedsiębiorców jest siłą
rzeczy skoncentrowane na wielkości sprzedaży i kosztach. I liczą oni na to, że te drugie nie będą szły na marne. Miesiąc w miesiąc liczby muszą się zgadzać, żeby
firma mogła funkcjonować. Przy dość skromnych w porównaniu z gigantami budżetach chcą, żeby pracowała
każda złotówka, chcą płacić za realne wyniki, a nie po
prostu za obecność gdzieś. Więc czy reklamowanie się
w internecie jest drogie, czy tanie?
To zależy, o jakiej reklamie internetowej mówimy.
Na pewno wielka kampania reklam banerowych, jakie
robią wielkie marki, np. piwne, kosztuje setki tysięcy
złotych. Ale to też kwestia skali, a nie samych cen reklam, bo jedno wyświetlenie takiej reklamy na portalu
to koszt kilku groszy. Jeśli chodzi o reklamę w wyszukiwarce, to mit o drogiej reklamie ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Przede wszystkim mamy tu
niski próg wejścia, czyli minimalną sumę, żeby rozpocząć kampanię. Czasami przedsiębiorcy mówią: „Do-

piero zaczynam, nie mam pieniędzy na coś takiego”.
Zarówno prasa, radio, jak i telewizja wymagają dziesiątek albo i setek tysięcy złotych, żeby w ogóle brać je
pod uwagę. Oczywiście tego typu promocja też ma sens
– duże firmy wiedzą, co robią, ale mają też większe
budżety. W AdWords można ustawić dowolny budżet,
choćby 30 zł dziennie. W dodatku można mieć go pod
kontrolą i płacić tylko za konkretny efekt. Co oznacza,
że dobrze przygotowana kampania w wyszukiwarce,
bez względu na wysokość budżetu, zapewne będzie
rentowna. I tak jak omówiliśmy to wcześniej, wśród
kanałów reklamowych to reklama w wyszukiwarce ma
jedną z najlepszych zdolności do natychmiastowego
przekładania się na sprzedaż. „Drogo”, „tanio” to pojęcia względne. To, co jest w reklamie w internecie
wyjątkowego, to jej mierzalność. Trzeba liczyć, ile taka reklama może nam przynieść klientów, a najlepiej
– ile konkretnego zysku (i o tym będzie dalej).

Ile kosztują kliknięcia
Są firmy, które płacą po 10-20 zł za jeden klik, np. oferujące kredyty albo usługi pogrzebowe, i nie uważają,
że to zbyt drogo. Dlatego że nawet przy tej cenie dobrze
zarabiają na pozyskanych poprzez linki sponsorowane klientach. Eksperci od e-marketingu przyjmują, że
w Polsce 5-10 zł to już bardzo drogie kliknięcia i dotyczą
bardzo konkurencyjnych wyrażeń, np. „kredyt hipoteczny”. Najtańsze to kilkanaście groszy, gdzie konkurencja jest niewielka, najdroższe to kilkanaście złotych
i więcej. Najdroższe są kliki na frazy popularne, konkurencyjne, zyskowne. Branże? AGD, motoryzacja, turystyka, ubezpieczenia czy odzież – to przykłady naj-
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bardziej konkurencyjnych branż, jeśli chodzi o reklamę w wyszukiwarce. Na frazy z nimi związane wszystkie 11 linków sponsorowanych jest przeważnie zajętych, a za dołączenie do aukcji trzeba zapłacić wysoką
stawkę.
Generalna zasada jest taka, że lepiej używać w kampanii więcej tanich fraz niż mało drogich. Wtedy zazwyczaj otrzymujemy duży ruch w rozsądnej cenie.
Bardzo wąska wyselekcjonowana grupa, do której chcemy trafić, może kosztować dużo, jeśli są na nią mocno
nastawieni inni reklamodawcy. Wystarczy wtedy niewielka grupa agresywnych graczy, żeby stawki za kliki
były wysokie.
W kampaniach w internecie koszt pozyskania każdego kolejnego klienta zazwyczaj rośnie wraz ze wzrostem intensywności i skali kampanii.
Np. przy założeniu pozyskania wszystkich internautów z danej tematyki (np. wszystkie frazy związane z szukaniem lekarza weterynarii w Warszawie są
wpisywane przez internautów 5000 razy miesięcznie) mamy koszt 1 zł za kliknięcie. Jeśli jednak firma
nie chce lub nie ma budżetu na wszystkich i chce pozyskać tylko 10 proc. z tego ruchu, to może się okazać,
że warto się skoncentrować tylko na tańszych frazach.
By „kupić” niewielką ilość ruchu w Google AdWords,
wystarczy wyświetlać reklamę na dalszych pozycjach
linków sponsorowanych, za które zapłacimy niższe
stawki za kliknięcie. Kiedy chcemy mieć więcej ruchu, trzeba będzie zaproponować wyższe stawki, aby
pokonać innych uczestników aukcji i zająć wyższe pozycje. Bo bycie wyżej oznacza zazwyczaj więcej kliknięć.
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Przemysław Modrzewski, Google Polska

Nie zaczynaj od kosztów klików,
ale od tego, ile chcesz zarobić.
Najpierw policz, ile kosztuje cię dzisiaj
pozyskanie klienta.
To twój limit wydatków,
żeby pozyskać go w internecie.

MIT: „KONKURENCJA
WYKLIKA MI REKLAMY”
Specjaliści z agencji oceniają zjawisko klikania w reklamy przez konkurencję jako marginalne. W Google
mówi się o kliknięciach nieprawidłowych (np. ktoś
kliknął w reklamę niechcący), w tym mieszczą się kliknięcia fałszywe. Nie są one przypadkowe – mają zaszkodzić lub nieuczciwie dać zarobić. Są np. firmy, które próbują atakować konkurencję, zwiększając jej koszty i powodując uszczuplanie budżetu AdWords, albo
właściciele stron internetowych, na których wyświetlają się reklamy z sieci reklamowej Google, klikający
w reklamy we własnych witrynach, żeby więcej zarobić. Oszukańczo klikać można ręcznie albo można zlecić to komuś, właściciele stron internetowych tworzą
też specjalne witryny typu pay-to-click, uruchamiają
oprogramowanie do automatycznego klikania czy komputery zombi (czyli przejęte komputery zwykłych internautów). Google walczy z tym bezwzględnie, bo to
podstawa zaufania między nim a reklamodawcami,
a stawką jest główne źródło przychodów. Czy konku-
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rencja siedzi i klika w nasze reklamy? Być może, ale
dużej szkody raczej nie poczyni. Zbyt częste klikanie
z jednego komputera na pewno na dłuższą metę nie będzie skuteczne. W Google działa specjalny zespół ds.
jakości reklam, który zarządza wykrywaniem i odfiltrowywaniem takich nieprawidłowych kliknięć. Przeważająca większość nieprawidłowych kliknięć reklam
w wyszukiwarce jest wykrywana przez zaawansowane
automatyczne filtry online. Są na bieżąco aktualizowane i wykrywają wiele różnych wzorców ruchu oraz
cech wskazujących na fałszywe kliknięcia. Według statystyk Google nieprawidłowe kliknięcia stanowią średnio mniej niż 10 proc. wszystkich kliknięć reklam AdWords. Jeśli mamy jakieś podejrzenia, że padliśmy
ofiarą „fałszywych kliknięć”, możemy to zgłosić do Google. Można zobaczyć w raportach na swoim koncie AdWords, ile takiego „fałszywego ruchu” odfiltrowano ze
strony. Za takie kliki reklamodawca nie płaci.

Cel biznesowy, czyli co chcemy osiągnąć
Jednak zanim uruchomimy jakąkolwiek kampanię w internecie, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co chcemy nią osiągnąć. I nie chodzi tutaj o to, ile klików/przekierowań chcemy pozyskać, ale o to, jaki jest nasz najważniejszy cel biznesowy w tej kampanii. Zazwyczaj
nie na samej wizycie na stronie firmy nam zależy, tylko
na czymś więcej. Na zwiększeniu sprzedaży, a może poszerzeniu bazy potencjalnych klientów czy promocji
marki?
Te cele biznesowe powinniśmy przełożyć (sami lub
wspólnie z agencją) na takie konkretne, pożądane
działania, które chcemy, żeby nasi użytkownicy wyko-

nali po wejściu na naszą stronę. Może to być wypełnienie formularza kontaktowego, zakup produktu, ściągnięcie cennika, zapisanie się na cotygodniowy firmowy
newsletter czy zainstalowanie aplikacji firmowej w telefonie.
Te pożądane działania użytkowników (tzw. konwersje)
będziemy mierzyć, żeby wiedzieć, czy kampania jest
efektywna. Dla sklepu internetowego najczęściej są nimi zakupy produktów. W przypadku masażysty może
to być telefon w sprawie umówienia się na wizytę albo
jakakolwiek inna akcja, którą przedsiębiorca uważa za
najważniejszą, najistotniejszą na drodze do zakupu.
Czasami sukcesem, pożądaną akcją z punktu widzenia
reklamodawcy nie będzie sprzedaż, lecz czas spędzony na stronie. Np. jeśli ktoś prowadzi specjalistycznego bloga, który ma zachęcać do przyjścia na szkolenie
do jego autora, bo większe zaangażowanie czytelników
przekłada się na większą liczbę szkoleń. Konwersją może
być wszystko, co przedsiębiorca uzna za przybliżające
do zakupu (albo w ogóle sam zakup).
Zaawansowani użytkownicy iagencje mierzą także kroki pośrednie prowadzące do tego celu biznesowego, np.
sprawdzają, ile osób weszło na stronę zzapisem na newsletter, ale z niej wyszło i nie wypełniło formularza. Wtedy
łatwiej znaleźć słabe punkty naszej strony czy kampanii
oraz te elementy w łańcuchu, które działają najskuteczniej. Bo to może nam wiele powiedzieć ofirmie. Jeśli mamy dużo zapytań zformularzy, asłabą sprzedaż, to może
odpowiedzi nie dochodzą do klientów, może są niejasne,
spóźnione, może handlowcy pracują nie dość efektywnie albo coś innego w tym elemencie zniechęca potencjalnych klientów czy utrudnia im zakup.

ILE TO KOSZTUJE I CO FIRMA BĘDZIE Z TEGO MIAŁA
Zwrot z inwestycji
Kiedy już wiemy, co liczyć, ustaliliśmy budżet i uruchomiliśmy kampanię, możemy zmierzyć zwrot z tej
inwestycji (return on investment – ROI). Oznacza to stosunek zysków netto do kosztów w procentach. Jak wiadomo, im wyższy zwrot, tym lepiej. Jedną z najprostszych metod wyznaczania ROI jest równanie:
(przychody – koszty sprzedanych towarów i usług) / koszty sprzedanych towarów i usług

Przyjmijmy, że mamy w ofercie produkt, którego wytworzenie kosztuje 100 zł, a sprzedajemy go za 200 zł.
Reklamujemy go w AdWords i udaje nam się sprzedać
6 sztuk. Przychód wynosi więc 1200 zł, a koszty reklamy w AdWords 200 zł.
ROI wynosi (1200 zł – (600 zł + 200 zł)) / (600 zł + 200 zł), czyli 50 proc.

Dzięki obliczeniu ROI dowiemy się, ile zarabiamy za
sprawą reklam. To może też ułatwiać podejmowanie
decyzji o rozdysponowaniu budżetu. Jeśli na przykład
okaże się, że dana kampania przynosi większy zwrot
niż inne, możemy przerzucić pieniądze z gorszej na
lepszą.
Alternatywna metoda to po prostu policzenie, ile nas
kosztowała jedna pożądana akcja – bez względu na to
jaka. Powiedzmy, że wydaliśmy na reklamę 1000 zł,
a dzięki niej 50 klientów zapisało się na nasz newsletter, co było naszym celem. To oznacza, że koszt za
pożądaną akcję (ang. CPA) wyniósł 20 zł.
Jak ocenić maksymalny pułap opłacalności kampanii? Jeśli na przeciętnym kliencie firma zarabia na czysto 100 zł, a w kampanii AdWords 1 na 100 klientów do-
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konuje zakupu, to oznacza to, że koszt pozyskania jednego klienta nie powinien być wyższy niż 100 zł, a koszt
za kliknięcie nie wyższy niż 1 zł.
Ale pójdźmy dalej. W zależności od efektywności naszych działań czasami warto wydać nieco więcej, bo
jednostkowy koszt może się okazać mniejszy. Na pierwszy rzut oka koszt pozyskania równy 40 zł jest niższy
niż 50 zł, więc wydawałoby się, że jest zawsze bardziej
opłacalny, ale jednak jeśli policzyć dokładniej i wziąć
pod uwagę czysty zysk na produkcie czy usłudze, może
się okazać, że lepiej pozyskać 100 klientów wartych
100 zł każdy po koszcie 50 zł niż 70 takich klientów po
koszcie 40 zł. W pierwszym przypadku zysk wyniesie
100x (100zł —50zł) = 5000zł, awdrugim 70x (100zł –40zł)
= 4200 zł.
Oba te wskaźniki służą do prostego mierzenia skuteczności kanałów promocyjnych. Tego typu analizy są
dostępne automatycznie w Google Analytics po podpięciu konta AdWords. To bezpłatne narzędzie do mierzenia ruchu na stronach internetowych, efektywności kampanii, ale tak naprawdę do monitorowania całej
aktywności firmy w sieci.
Czasami kampania internetowa działa w realu, ale
nie widać tego w internetowych statystykach. Klient
może się dowiedzieć o produkcie/usłudze z kampanii
reklamowej w internecie, a potem pójść na zakupy do
zwykłego sklepu. A więc reklama spełniła swoje zadanie, tylko jak się o tym dowiedzieć? Jest kilka możliwości:
– pytanie klientów, skąd się dowiedzieli o firmie, jak na
nią trafili; może to robić np. sprzedawca w sklepie albo
osoba odbierająca zamówienia telefoniczne,
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– wprowadzenie unikalnego numeru telefonu, który
jest tylko na stronie internetowej i nigdzie indziej.
Każdy klient z tego numeru jest klientem z kampanii
internetowej. Czasem warto w tym celu stworzyć całą
kopię firmowej strony (to prostsze, niż się wydaje) ze
specjalnym numerem,
– wprowadzenie kuponów (na zniżkę, na jakiś gratis)
– można je zdobyć tylko na stronie docelowej naszej
kampanii reklamowej.
Oprócz przypadków oglądania w internecie i kupowania w zwykłym sklepie jest więcej sytuacji, kiedy reklama działa, mimo że w statystykach nie widać, że ktoś
w nią kliknął. Na przykład:
1. Zmiana urządzenia, czyli wejście na naszą stronę linkiem sponsorowanym z laptopa, ale zakup potem np.
na tablecie po ręcznym wpisaniu adresu sklepu, bo
klient już markę poznał przy okazji reklamy.
2. W ogóle brak kliknięcia w reklamę, ale po wielu kontaktach z reklamą marka utrwala się klientowi, tak
działają m.in. banery internetowe.
3. Powracający użytkownicy – część użytkowników dokona tylko jednej transakcji, ale część wróci. Ci lojalni będą często odwiedzać stronę bezpośrednio,
z newslettera lub wpiszą ją z pamięci. Nie trzeba już
wydawać pieniędzy na ich pozyskanie. Od dawna
znane i niepodważalne są badania, że pozyskane nowego klienta jest dużo droższe niż utrzymanie obecnego.

Mariusz Gąsiewski, Google

Przy analizie efektu kampanii
dla biznesu, gdzie końcowa
transakcja nie następuje
w internecie, nie wystarczą
statystyki internetowe. Jeśli
znamy dobrze swój biznes, to
możemy np. założyć, że z każdej
kampanii internetowej
przychodzi do nas dodatkowo
20 proc. klientów, którzy jakoś
się zetknęli z naszą marką
w danej kampanii, ale nie
widać ich w statystykach
internetowych. Możemy to
uznać za dodatkowy efekt
kampanii. Później możemy
testować inne mnożniki,
sprawdzając, który najbardziej
sprawdza się w przypadku
naszych działań.

ILE TO KOSZTUJE I CO FIRMA BĘDZIE Z TEGO MIAŁA
3083 PROC. ZWROTU Z INWESTYCJI
RYS. ADAM KMIOŁEK/LEGIA WARSZAWA FAN STORE

Agnieszka Żdanuk (SGH), Marek Janisiewicz (SGGW)
i Paweł Zawadzki (SGGW) pod opieką naukową
dr. Tymoteusza Doligalskiego z SGH zaplanowali
kampanię, która miała na celu doprowadzenie
do zwiększenia regularności zakupów biletów
na mecze oraz odzieży i akcesoriów dla fanów.
Wcześniej Legia Warszawa w ogóle nie
wykorzystywała Google AdWords. Kampania trwała
od 11 do 30 kwietnia 2014 i jej koszt wyniósł 250 dol.
(790 zł). Oprócz narzędzi AdWords laureaci
pierwszej nagrody zdecydowali się również
na kupony zniżkowe oraz sprzedaż biletów
w pakietach. Dzięki kampanii udało się wygenerować
przychody w wysokości ponad 30 000 zł,
co przełożyło się na zwrot z inwestycji
w wysokości 3083 proc.
Oczywiście trzeba zaznaczyć, że to wyjątkowa,
emocjonalna branża, bo fan to ktoś więcej niż klient
i studenci znaleźli niszę, w której wcześniej w ogóle
nie wykorzystywano AdWords. Poza tym rynek nie
jest do końca konkurencyjny, bo nie każdy może

W tegorocznej edycji konkursu Google Online

produkować i sprzedawać gadżety Legii.

Marketing Challenge wygrali studenci ze Szkoły

Takie wyniki będzie bardzo, bardzo trudno

Głównej Handlowej w Warszawie. Przeprowadzili

powtórzyć w naszym biznesie.

najskuteczniejszą na świecie kampanię internetową

To nie pierwsza wygrana studentów z SGH i Polski.

i pokonali 2520 zespołów z całego świata.

W 2012 roku byli pierwszą w historii konkursu

W konkursie chodziło o jak najefektywniejsze

europejską drużyną, która zdobyła miano

wykorzystanie Google AdWords. Zajmowali się

AdWords Business Global Winner w konkursie.

promocją piłkarskiego klubu Legia Warszawa,

W poprzednich edycjach konkursu studenci z SGH

a konkretnie produktów ze sklepu dla kibiców.

byli najlepsi w regionie Europy kolejno

Studenci: Mateusz Rydlewski (Politechnika

w latach 2011, 2010 i 2009.

Warszawska, kapitan), Przemek Dmochowski (SGH),
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Liczby ważniejsze od poczucia
Zatrzymajmy się na chwilę na mierzeniu efektywności
naszych działań w internecie. Czasami przedsiębiorcy,
zwłaszcza na początku swoich działań internetowych,
próbują i zniechęcają się, bo „nie czują efektów”, „nie
czują, że więcej sprzedali”. Czasami czują, że zainwestowali w stronę internetową i nie ma żadnego efektu. Ale
częściej po prostu nie sprawdzali, ilu klientów trafiło do
nich właśnie dzięki tej stronie. Przecież jeśli kosztowała
3000zł, ale przyniosła choćby 10 klientów, zktórych każdy
dał 400 zł zysku, to inwestycja w stronę była opłacalna.
Ale trzeba wiedzieć, że ci klienci przyszli „z internetu”.
Trzeba mierzyć i liczyć. Bez tego nie dowiemy się, czy
pieniądze na reklamę się marnują, czy może świetnie
działają, tylko tego nie widzimy. Nie dowiemy się, co z tego mamy.

Przemysław Modrzewski, Google Polska

Mój tata jest lekarzem weterynarii,
który nie wierzył w możliwości
reklamy w internecie. Aż przyszedł
kolejny maj i szczyt szczepień
przeciwko wściekliźnie. Jeszcze raz
spróbowałem go przekonać.
Zazwyczaj reklamował się tylko za
pomocą plakatów na mieście i był
przekonany, że większość klientów
dociera do niego z polecenia
za pomocą poczty pantoflowej.
Zapytałem, ile kosztowały te plakaty
i ilu przyszło klientów oraz jaki ma
narzut na szczepienie jednego psa.
Dzięki tym liczbom ustaliliśmy,
jaką maksymalną kwotę jest
w stanie wydać na pozyskanie
jednego klienta. I zgodził się
– bez entuzjazmu – na reklamę
w AdWords. Potem umieściłem dwa
różne numery telefonów – jeden
na plakatach, drugi na stronie
internetowej. Ten drugi
przekierowałem na telefon taty.
Oczywiście okazało się, że
na „internetowy” numer ojca
dzwoniło więcej klientów niż na ten
z plakatu.

ILE TO KOSZTUJE I CO FIRMA BĘDZIE Z TEGO MIAŁA
Mówiąc wprost, każda firma, która ma stronę internetową, a tym bardziej taka, która kupuje kampanie reklamowe, powinna mieć podłączone narzędzie, które
analizuje ruch na jej stronie, efekty kampanii w sieci,
a właściwie w ogóle wszystkie działania firmy w internecie, np. takie jak popularny, bezpłatny Google Analytics (najlepiej połączony z kontem AdWords). Dzięki
niemu można analizować np. całe ścieżki zakupowe,
czyli którędy klient do nas przyszedł, gdzie po stronie
chodził i czy wyszedł z zakupami, czy bez.
Bo bez mierzenia się nie da. Albo zajmujemy się tym
sami, albo agencja internetowa/marketingowa, z którą
współpracujemy.
Dla firmy, która nie ma jeszcze własnego konta np.
Google Analytics, początek jest ważny. Chodzi o to, żeby
specjalista od analityki internetowej dobrze je technicznie skonfigurował. Szef musi pamiętać, że takie konto najpewniej zostanie z firmą na lata, więc dane z konta będą długo służyć do porównań i mierzenia postępów w rozwoju w internecie. Warto, by były zbierane
bezbłędnie, precyzyjnie – zgodnie z dobrymi standardami analitycznymi. Każda dobra agencja tak to zrobi,
samemu trzeba będzie poświęcić trochę czasu na zdobycie wiedzy.

Agnieszka Hryniewicz-Bieniek,
Google Polska

Takie narzędzie jak Google
Analytics to nie jest tylko
narzędzie do mierzenia efektów
kampanii internetowych,
ale potężny instrument
do poznawania swojego
rynku, konkurencji i zachowań
klientów. Można oszacować
głębokość rynku poprzez
badanie liczby wyszukiwań
na wybrane słowa.
Na podstawie tego typu
danych firmy postanawiają
poszerzać asortyment, wejść na
nowe rynki, efektywniej wydać
pieniądze na marketing.
To wejście na nowy poziom
konkurencyjności. Doskonały
wgląd w dane o swoim biznesie
całkowicie za darmo.
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Przyszły zysk na dzisiejszym kliencie
Powyższa zasada to przykład tego, że liczenie się opłaca,
choć bywa skomplikowane. W gruncie rzeczy szef powinien mocniej zastanawiać się nad generalną efektywnością reklamy, a nie nad kosztem za jeden klik. Powiedzmy, że na jeden klik wydamy 10 zł (kampania za
1000 zł przyniosła 100 przekierowań), a z tego dostaniemy tylko 1 klienta. Ale jeśli kupił np. sprzęt medyczny
za 30 tys. zł, na którym firma ma 3 tys. zł czystego zysku, to kampania się opłacała. Bo nie liczy się sam koszt
kliknięcia, ale to, co z niego wynika – liczy się marża,
zysk, pozyskanie lojalnego klienta.

Zaawansowani marketingowcy mniej liczą,
ile kosztowało ich np. kliknięcie w Google
AdWords, a bardziej – jaki był z tego faktyczny
zysk dla ﬁrmy, najlepiej długofalowy. Traktują
marketing internetowy jako generator zysku,
a nie koszt. Patrzą na to, ile nowy klient
zdobyty dzisiaj przyniesie im zysku jutro,
w przyszłym miesiącu albo w ciągu
następnych 3 lat. Kierowanie się zyskiem
(zamiast kosztami) przy myśleniu
o kampaniach w wyszukiwarce oznacza,
że najważniejszy jest „zysk na koniec dnia”.

Można powiedzieć, że ewolucja myślenia o marketingu idzie jeszcze dalej: najpierw liczyło się, ilu klientów, którzy kliknęli w link sponsorowany, coś kupiło.

Ale to mogło być za 50 albo za 1000 zł, więc zaczęto liczyć nie tylko liczbę kupujących, ale także to, ile konkretnie firma na nich zarobiła (wiedząc, co dokładnie
kupili). Ale to też nie oddawało pełnego obrazu sytuacji, bo przecież jeśli klient kupił jeden produkt, to już
przywiązaliśmy go do marki i rosła szansa, że wróci
i jeszcze na nim zarobimy.
Wiele firm już dziś liczy taką długofalową wartość
klienta (Lifetime Customer Value – życiowa wartość
klienta). To szczególnie użyteczne w przypadku usług
i produktów, które kupuje się często, bo to oznacza, że
taki klient może wracać do nas nie kilka, ale jeszcze np.
kilkadziesiąt razy. Dlatego czasem warto wręcz
przepłacić za pozyskanie takiego klienta, bo to szansa
na to, że stanie się klientem wielokrotnie powracającym.
A to, czy klient wróci, można... zmierzyć. Jeśli wiemy,
że połowa naszych klientów odwiedza nas 1 raz, a druga połowa 4 razy w danym okresie roku, to oznacza to,
że przeciętny klient robi u nas zakupy dwa razy. Dlatego maksymalne wydatki na jego pozyskanie nie powinny być liczone tylko od jednego zakupu, ale od
dwóch. Wiemy wtedy, ile możemy zarobić na jednym
przeciętnym kliencie, a więc ile w sumie możemy wydać na jego pozyskanie i utrzymanie, żeby to było
opłacalne.

ILE TO KOSZTUJE I CO FIRMA BĘDZIE Z TEGO MIAŁA
Witold Wrodarczyk,
Adequate Interactive Boutique

Szybsza jazda to wyższe spalanie.
To odnosi się także do kampanii
reklamowej w wyszukiwarce
– pozyskanie większej liczby
klientów to wyższy jednostkowy
koszt wygenerowania transakcji
(konwersji).
Dlatego warto analizować
nie tylko średni koszt konwersji,
ale także koszt krańcowy,
czyli ile kosztuje pozyskanie
następnej, dodatkowej konwersji.
W pewnym momencie przestaje się
już opłacać „dokupowanie”
kolejnych klientów.
Więcej o optymalnym poziomie kampanii
w wyszukiwarce, czyli „Marża czy obrót?”,
na wyborcza.biz/wyszukiwarkaklientow
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Rozdział 4.

NAJLEPIEJ SAMEMU?
A MOŻE KOMUŚ ZLECIĆ?

u chodzi o koszt zarządzania, czyli ile firma musi wydać, żeby praca – kampania w wyszukiwarce – została wykonana. Agencje internetowe nie
mają w Google żadnych rabatów (choć miewają po kilkaset złotych darmowej kampanii na początek), więc
teoretycznie za te same pieniądze kampanię można zrobić sobie samemu. Nikt nie lubi płacić pośrednikom.
Co brać pod uwagę w tych rozważaniach?
Na pewno czas. Po pierwsze, na naukę obsługi Google AdWords – czy to będzie robił sam szef, marketingowiec, czy firmowy informatyk. Łatwo to zadanie opanować, ale im więcej się wie tym większe możliwości
dostosowywania kampanii otwierają się przed prowadzącym. Jak z malowaniem farbami – każdy jakoś
potrafi, ale są też lepsi, świetni i geniusze. Po drugie,

T

czas jest potrzebny na przygotowanie i późniejsze monitorowanie kampanii. Automatyczne stawki podpowiadane przez system w AdWords – jeśli będziemy ich
używać – zawsze będą mniej optymalne niż te ustawione przez doświadczoną agencję.
Potem przychodzi frycowe początkujących – błędy
związane z nieznajomością systemu, niezrozumienie
specyfiki działań w sieci, np. błędne dobieranie słów
kluczowych. Jak jeden z lokali gastronomicznych, który reklamował się po prostu na słowo „pizza”, więc wyświetlał się wszystkim, którzy wpisywali „pizza przepis” i zamierzali ją sobie sami przyrządzić w domu, nigdzie się nie ruszając.
Oprócz kosztu w postaci czasu oznacza to po prostu
przepłacanie.
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Paweł Ważyński, Cube Group

Przemysław Modrzewski, Google

Google AdWords jest intuicyjnym
narzędziem. W prosty i szybki
sposób można uruchomić kampanię
m.in. dzięki rozbudowanemu
centrum pomocy AdWords. Jednak
nikt nie będzie prowadził kampanii
za nas i bez wystarczającego
doświadczenia prawie na pewno
efektywność kampanii będzie
poniżej naszych oczekiwań.
Zaryzykuję stwierdzenie, że
profesjonalna agencja w stosunku
do – zazwyczaj obłożonego jeszcze
innymi obowiązkami – firmowego
marketingowca lub właściciela,
takich AdWordsowych samouków,
może mieć o połowę lepsze wyniki
przy podobnych kosztach.
W serwisie nieruchomościowym,
którego kampanię przejęliśmy,
obniżyliśmy koszt pozyskania
klienta (w tym przypadku chodziło
o wysłanie zapytania do
dewelopera) nawet o 40 proc., przy
zwiększeniu wolumenu konwersji.
Przy miesięcznym budżecie na
kampanię w wysokości 20 tys. zł
daje to oszczędności idące w tysiące
złotych co miesiąc.

Przez lata szkoliłem
przedsiębiorców i wiem,
jak w większości przypadków
skończyło się samodzielne robienie
kampanii. Szefowie chcą wiedzieć
wszystko, co mogłoby pomóc
rozwinąć biznes. Kiedy już
rozumieją mechanizmy, widzą,
że to narzędzie może być bardzo
zaawansowane w rękach
specjalisty, a taka zaawansowana
optymalizacja kampanii robi
różnicę. To moment, w którym
decydują się wynająć firmę
zewnętrzną lub zatrudnić specjalistę
tylko do tego typu działań.
W perspektywie już kilku miesięcy
takie rozwiązania okazują się dużo
bardziej opłacalne niż samodzielne
prowadzenie kampanii czy innych
działań reklamowych. Oczywiście
łączy się to z często trudną
do akceptacji przez właścicieli firm
delegacją obowiązków.
Po prostu szef nie zrobi wszystkiego
najlepiej sam i im wcześniej to
zrozumie, tym lepiej dla biznesu.

NAJLEPIEJ SAMEMU? A MOŻE KOMUŚ ZLECIĆ?
Tutaj na chwilę wróćmy do początku naszego przewodnika, gdzie pisaliśmy o tym, że strona firmy to jej
sprzedawca. Tego sprzedawcę musi ktoś przygotować
i może to być agencja, która poprowadzi całość działań
online firmy. Otóż kampania w wyszukiwarce sprowadza klientów na naszą stronę, ale to ostatecznie nie
tylko cena produktu czy usługi, ale także wygląd tej
strony, prostota obsługi i konstrukcja, która „prowadzi
klienta za rękę”, zdecyduje o tym, czy dojdzie do zakupu. Klient zawsze się spieszy i nie będzie poświęcał
czasu na szukanie informacji, których nie znajduje od
razu. Wielu z nas byłoby zaskoczonych, widząc, jakie
klienci miewają problemy z obsługą stron internetowych. Łatwiejszy proces zakupowy to więcej transakcji. Bardziej przejrzysta strona to więcej zapytań od
klientów. Lekiem na to są profesjonalne strony, zaprojektowane przez ekspertów. Są krzesła wygodne
i niewygodne, ich projektanci wiedzą, na czym polegają szczegóły ergonomii, choć na pierwszy rzut oka
same krzesła niewiele się od siebie różnią. Dobre agencje zazwyczaj są w stanie zaoferować kompleksowe
rozwiązanie: nowoczesną stronę dostosowaną do specyfiki firmy i branży, opracować całą strategię marketingu online, uruchomić i prowadzić całą analitykę ruchu na stronie, wyciągnąć z tego wnioski, a także prowadzić kampanie reklamowe.

SPRZEDAJEMY RZECZY,
O KTÓRE WCZEŚNIEJ NAWET NIKT NIE PYTAŁ
– W zasadzie całkowicie zrezygnowaliśmy z reklam
offline - mówi Mariusz Herbski, właściciel
Meble Arcadia, producenta mebli
metalowych. – Nie przynosiło to wymiernego skutku,
a przerzucenie budżetu na marketing internetowy
przyniosło wielu nowych klientów. Kluczowe było
stworzenie nowoczesnej strony meble-arcadia.pl, gdzie
można znaleźć zdjęcia i wszelkie możliwe informacje.
Sprzedajemy w tej chwili rzeczy, o które wcześniej nikt
nawet nie pytał. Dlatego uważamy, że posiadanie
przejrzystej, czytelnej i zachęcającej strony jest
w obecnych czasach ekstremalnie ważne. Oczywiście
samo posiadanie strony nie wystarczy. Najczęściej
kontakt następuje poprzez inteligentny i prosty
formularz zapytania „wbudowany” w stronę. W tej chwili
100 proc. naszych reklam to właśnie internet.
Z wyjątkiem stałych klientów 90 proc. nowych
kontaktów pochodzi stamtąd. Stosujemy głównie dwie
formy promocji: Google AdWords oraz pozycjonowanie
strony w wynikach organicznych. W przypadku
AdWords możemy szybko zmieniać parametry kampanii,
mamy pełną kontrolę nad przeznaczonym do tego
budżetem przeliczanym np. na jeden dzień reklamy
w internecie. Możemy dostosować się do sezonowości
w danym segmencie produktów i nasilać promocję
w konkretnym okresie czy też na obszarze któregoś
województwa. Zachęcamy do powierzenia tych działań
solidnej agencji reklamowej.
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Wracamy tutaj do ważnej zasady: mierzyć, a nie czuć.
Pytanie, czy robiąc kampanię samemu, będziemy w stanie dobrze skonfigurować narzędzia do mierzenia ruchu
w sieci, takie jak Google Analytics. Dodatkowym argumentem jest to, że pracownicy części agencji mają certyfikaty specjalistów AdWords wydane przez Google po
zdaniu odpowiednich egzaminów. A same agencje mogą
mieć status Partnera Google, o czym za chwilę.
W tych rozważaniach trzeba też wziąć pod uwagę
budżet na kampanię w AdWords. Wydaje się, że zdrowy rozsądek podpowiada zasadę: im większe pieniądze,
tym lepiej iść z profesjonalistami. Czy jest jakaś graniczna
suma? Jeden rodzaj granicy ustalają same agencje, niektóre ustalają minimalne budżety. Żeby z nimi współpracować, trzeba wydawać miesięcznie np. 5000 zł, 2000 zł
czy 500 zł. Ale są też takie, które limitów nie mają. Rozpatrzmy 500-złotowy budżet na miesięczną kampanię.
Agencja weźmie z tego około 100 zł na obsługę. Tyle jest
warte maksymalnie kilka godzin pracy pracownika w firmie, któremu szef zleci tę pracę. Czy on zdoła się nauczyć
AdWords i obsłużyć go skutecznie, poświęcając temu
nie więcej niż 3 godziny na miesiąc? Na takie pytanie musi sobie odpowiedzieć szef.

Nie ma co się krygować, wszyscy, z którymi
rozmawialiśmy przy tworzeniu tego
przewodnika, są zwolennikami zatrudniania
profesjonalistów. Jeśli masz 4-cyfrowy lub
większy budżet miesięczny na kampanię,
zdecydowanie rekomendujemy – znajdź dobrą
agencję. Przy małym budżecie koszt zarządzania

kampanią jest nieproporcjonalnie duży, z kolei
duży budżet lepiej wydać efektywnie (wtedy
spłaci się prowizja agencji).

Jak wybrać dobrą agencję
Jest wiele powodów, dla których warto rozważyć współpracę z zewnętrzną agencją. To możliwość wykorzystania
specjalistycznej wiedzy i doświadczenia partnera, więcej czasu na prowadzenie firmy czy lepsza efektywność
naszych inwestycji poprzez rozwój i optymalizację strony, opracowanie kompleksowej strategii obecności w internecie, aż do prowadzenia kampanii reklamowych.
Jeśli decydujemy się na współpracę z zewnętrzną
agencją, warto poświęcić trochę czasu na dobry wybór.
Sprawdźmy, czy dany partner współpracował wcześniej z firmami z naszej branży, o podobnych budżetach
lub podobnym profilu odbiorców oraz jakie inne usługi
partnera – poza kampaniami w wyszukiwarce – oferuje. Polecamy też zebranie opinii o danej agencji wśród
znajomych przedsiębiorców lub w internecie.
Warto zwrócić uwagę na agencje marketingu internetowego ze statusem Partnera Google, czyli cieszące
się zaufaniem Google i posługujące się logo Google Partners. Agencje te spełniają wiele wymagań, m.in. aktywnie zarządzają kampaniami AdWords, stosują dobre
praktyki w kampaniach maksymalizujace ich skuteczność, a ich pracownicy posiadają certyfikaty potwierdzające wiedzę o AdWords. W Polsce jest takich firm
około 200, a ich pełną listę znajdziesz na www.google.com/partners – warto sprawdzić, czy agencja, którą
wybraliśmy, na pewno się tam znajduje.

NAJLEPIEJ SAMEMU? A MOŻE KOMUŚ ZLECIĆ?
Kolejny ważny obszar to firmowe konto na AdWords.
Czy będzie tak, że agencja założy firmie subkonto na
swoim agencyjnym koncie, czy firma będzie miała własne? Ta sprawa może być ważna z co najmniej jednego
powodu. Gdybyśmy chcieli zmienić agencję, to nie mając
własnego konta, tracimy historię kampanii, słów kluczowych, efektywności – to wszystko jest wręcz niezbędne, żeby przejmująca agencja (a może już osoba
z firmy) mogła zacząć skutecznie działać – nie od zera.
Lepiej postawić na przejrzystość w tej sprawie, czyli
osobne konto firmy w AdWords.
Trzeba też spróbować ocenić podejście agencji. Czy
rozmowa zacznie się od pieniędzy, czy od o biznesu
i branży, w jakiej działa firma. Szef i spec z agencji powinni niezwykle dokładnie omówić cele biznesowe, to,
czemu ma służyć kampania. Warto też zapytać, ilu agencja ma specjalistów, ile będzie miała kampanii w tym
samym czasie, jak będzie przebiegała komunikacja.
Byłoby dobrze, żeby agencja – po oszacowaniu budżetu
– przedstawiła kilka wariantów kampanii dla różnych
budżetów i założeń.
Kiedy wybierzemy już partnera do współpracy, warto regularnie śledzić wyniki naszych kampanii reklamowych. Agencja powinna na bieżąco udostępniać nam
informacje na temat kosztów i skuteczności kampanii
AdWords, w szczególności liczbę wyświetleń, liczbę
kliknięć oraz koszt reklam AdWords wyraźnie oddzielony od kosztów obsługi przez agencję.
Kolejny aspekt to dzielenie się informacjami. Najefektywniejsze kampanie to te, w których firma dzieli
się swoimi wewnętrznymi informacjami z agencją (jeśli ta oczywiście potrafi je wykorzystać). O jakie infor-
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macje chodzi? O planowane promocje, żeby można było
przygotować kampanię, albo na czym się zarabia najwięcej. Weźmy przykład sklepu internetowego
z AGD/RTV. Ma on niewielką marżę na telewizorach
i dużo większą na akcesoriach – dlatego gdy celem w kampanii byłaby po prostu większa liczba transakcji albo
wyższa wartość sprzedaży, to efekt finansowy może
być dla firmy zupełnie inny, niż gdyby celem był wyższy
czysty zysk.
W drugim przypadku agencja powinna się skoncentrować na pozyskiwaniu klientów na akcesoria, gdzie
marża jest wysoka. Ale musi o tym wiedzieć. Wymaga to
zaufania do agencji, a od agencji – dyskrecji. Tak czy inaczej, warto podpisać klauzulę o zachowaniu poufności.
Sprawa jest wrażliwa, ale im większa firma, tym większa świadomość, że warto to robić w imię najwyższej
efektywności kampanii. Oczywiście kampania może
być efektywna także bez dzielenia się wrażliwymi informacjami, ale czasami są to dane, które mogłyby uczynić ją tańszą przy lepszym efekcie. Dodatkowy aspekt
jest taki, że bez takich danych agencja może nie zdecydować się na rozliczanie się np. od zysku, skoro nie wie,
od czego jest on liczony.
Oczywiście agencje przekonują do stałej współpracy. Oprócz ich interesu może być w tym sens, o którym
pisaliśmy wcześniej – jeśli kampanię w AdWords traktować jak sprzedawcę, to powinna trwać stale, dopóki
jest odpowiednio rentowna.

Jak się rozliczać
Kiedy już wybraliśmy partnera, trzeba pomyśleć o metodzie rozliczeń z agencją. Trzeba się zastanowić nad
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następującymi elementami: jaka jest długość okresu,
w czasie którego będziemy przywiązani do agencji
(jak w telefonii komórkowej, kiedy bierzemy telefon
w abonamencie), długość okresu wypowiedzenia, jak
będzie przedłużana umowa (automatycznie czy nie).
Istotne mogą być też techniczne kwestie fakturowania, np. konieczność opłacania faktur nie tylko agencji, ale także Google. Co z kolei zmusza firmę do zdobycia numeru VAT EU i odpowiedniego księgowania.
Na początku może się też pojawić opłata wstępna czy
też za konfigurację konta.
Metody rozliczeń*:
1. Paczka kliknięć

Czyli sztywna stawka za kilknięcie w reklamę. Agencja
obiecuje firmie dostarczyć 2 tys. kliknięć za 1 tys. zł.
W tej cenie mieści się sam bezpośredni koszt zakupu
reklam w Google plus prowizja agencji. To metoda rozliczeń kiedyś popularna, dziś odchodząca ze względu
na brak przejrzystości. W interesie agencji jest wtedy
kupować kliki jak najtaniej, co może się odbić na jakości ruchu. Podatność na nadużycia jest w takiej sytuacji
duża, i to agencja jest stroną silniejszą, ale rozliczenie
jest proste, nie ma żadnej czasowej umowy, obie strony wiedzą, ile płacą i ile zarabiają. Sam Google stoi na
stanowisku, że tego typu rozliczeń należy unikać, bo
nie ma jasności, jaka część budżetu idzie bezpośrednio
na reklamę, a jaka na prowizję. Agencje, które mają status Partnera Google, nie mogą się tak rozliczać.
*Korzystałem m.in. z „Linki sponsorowane: jak rozliczać zarządzanie kampanią?”
Maciej Janas / sprawnymarketing.pl

2. Procent budżetu/kosztu kliknięć
plus prowizja

Następuje rozróżnienie opłat za reklamę wnoszonych
do Google i prowizji agencji za zarządzanie. Firma uzgadnia z agencją kwotę na kampanię, a do tego dopłaca prowizję – stałą sumę lub procent od wartości kampanii.
Jedna suma na kliki, druga dla agencji. Czasami dochodzi do tego zabezpieczenie dla agencji (opłata wstępna, minimalny czas umowy lub okres wypowiedzenia),
żeby klient nie uciekł natychmiast po optymalizacji konta. Możliwe są też modyfikacje. Przy modelu procentu
od budżetu można wprowadzić górny i dolny limit wynagrodzenia, a przy opłacie stałej, kiedy rośnie budżet,
ona rośnie coraz wolniej.
3. Płatność za akcję

Klient określa, na czym mu zależy, np. na wypełnieniu
formularza zapytania przez klienta – i za każdą taką akcję chce zapłacić. Oczywiście wyzwaniem będzie wycena takiej akcji, na którą zgodzą się obie strony. Ten model rozliczeń często wymaga kampanii testowych do
oszacowania ceny akcji. X akcji za Y zł każda i mamy gotowe rozliczenie miesięczne. Ten model rozliczeń przerzuca ryzyko na agencję, a to przełoży się na koszt usługi.
Części akcji, których internauci nie podjęliby, gdyby nie
kampania, nie będzie widać w statystykach i te agencja
też będzie chciała jakoś oszacować i wpisać w cenę
pożądanej akcji. Agencja będzie też zazwyczaj wymagała od firmy, żeby wszystkie akcje były prawidłowo zliczane, a wskazane przez nią „utrudnienia” na ścieżce
klienta do wykonania umówionej akcji usuwane. To znaczy, że trzeba będzie np. przebudować formularz na stronie, bo odstrasza klientów od wysyłania zapytań.

NAJLEPIEJ SAMEMU? A MOŻE KOMUŚ ZLECIĆ?
4. Płatność za akcję + opłata stała

Model nazywany hybrydowym. To, co w punkcie trzecim, plus stała opłata dająca agencji poczucie bezpieczeństwa współpracy. Przez wielu ekspertów wskazywana jako najbardziej sprawiedliwa. Agencje przekonują, że to poprawia efektywność współpracy i w efekcie zyski firm, bo klienci rzadziej odrzucają sugestie
agencji, a czas wprowadzenia tych już zaakceptowanych jest krótszy. Zazwyczaj także dzięki stałej opłacie
sama płatność za jedną akcję może być nieco niższa.
5. Opłata za czas pracy agencji

Tak jak w firmach konsultingowych lub kancelariach
prawniczych. W Polsce model rozliczeń występujący
rzadko, częściej na rynkach zachodniej Europy. Określa się zakres pracy, najczęściej obejmujący nie tylko prowadzenie kampanii, ale też np. optymalizację strony
oraz czas osób w agencji potrzebny na jej wykonanie,
i płaci się stawkę godzinową. Często dodatkowo stosuje się „success fee”, czyli dodatkowe wynagrodzenie dla
agencji za uzyskanie konkretnego efektu, np. zwiększenia sprzedaży o 20 proc.
6. Modele mieszane

Tutaj ogranicza nas tylko wyobraźnia, doświadczenie
obu stron w znajomości meandrów marketingu internetowego i wzajemne zaufanie. Firma i agencja mogą
przecież zastosować dowolną metodę (czy mieszankę
metod), który sprawdza się w ich przypadku. Może to
być np. „koszt kliknięć + prowizja + premia za akcje” albo „stała opłata z minimalną liczbą akcji – jeśli agencja
jej nie osiągnie, to dostaje mniejsze wynagrodzenie”
i tak dalej. Bywają nawet rozliczenia za kampanię jak za
dzieło. W bardziej skomplikowanych modelach rozli-
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czeń uwzględniających czysty zysk firmy na konkretnych produktach i usługach pojawia się temat dzielenia się wrażliwymi danymi firmy z agencją marketingową, o czym pisaliśmy wcześniej.

Kształć w firmie e-marketingowca
Promocja internetowa jest tak ważna, że przewidujący
szef powinien budować odpowiednie kompetencje wswoim zespole. Nie po to, żeby mieć dział marketingu jak
agencja internetowa, ale choćby po to, żeby był w firmie
człowiek do współpracy z agencją. Jeśli jeszcze firma go
nie ma, to może jeden z pracowników w czasie współpracy zprofesjonalną agencją powinien zdobyć odpowiednią
wiedzę. Takie kompetencje na pewno się przydadzą. Poza tym to usprawnia komunikację z agencją zewnętrzną,
jeśli mamy na pokładzie kogoś kto wie, o co chodzi, rozumie, jak działa reklama w internecie, potrafi odpowiedzieć szefowi na jakieś bardziej szczegółowe pytania. Potrafi wyczytać co najmniej podstawowe dane
z konta Google Analytics i Google AdWords. I czasem
uspokoi szefa, że nie ma się co pieklić, że kupiliśmy kampanię, a jej nie widać. Jeden z powodów może być taki,
że zazwyczaj ani szef, ani pracownicy nie klikają w swoje reklamy, bo wiedzą, że to kosztuje. System wyszukiwarki uczy się, że dany użytkownik nie klika w daną reklamę, więc uznaje, że ta jest niedopasowana do jego zainteresowań, i zamiast niej zaczyna wyświetlać inne. Poza tym czasami wystarczy usiąść do innego komputera,
żeby na te same zapytania dostawać inne wyniki – zależy
to od historii poprzednich wyszukiwań, ustawień przeglądarki, historii odwiedzanych stron. Co nie znaczy,
żeby nie trzeba kontrolować za co się płaci.
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Rozdział 5.
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czasie podróży zakupowej klienta, od której zaczęliśmy nasz przewodnik, wchodzi
on na wiele różnych stron i spotyka się
z wieloma komunikatami reklamowymi w różnych
formach. System AdWords ma kilka dodatkowych narzędzi oprócz linków sponsorowanych, które pozwalają na „spotkanie się” z klientem w czasie tej podróży.

W

Zakupy Gogle, czyli coś specjalnie dla e-sklepów
Kiedy ktoś szuka w wyszukiwarce produktu, wtedy
Google serwuje mu specjalne reklamy zdjęciowe produktów ze sklepów internetowych (które prowadzą
w danej chwili kampanie takich produktów). Reklamy
z listą produktów to format, który pozwala dodać do reklamy zdjęcie, nazwę, cenę, hasło promocyjne oraz na-

zwę sklepu lub firmy. Po najechaniu myszką dodatkowo wyświetla się jeszcze hasło reklamowe.
Dzięki takiej reklamie zostanie skrócona droga do
konkretnego produktu i wyświetlone gotowe zdjęcie
konkretnych produktów już na pierwszej stronie wyszukiwarki. Użytkownik zobaczy produkt, zanim jeszcze wejdzie na stronę.
Jaka jest przewaga takich reklam nad tekstowymi
linkami sponsorowanymi? Szerszy zasięg: gdy klient
wyszukuje konkretne hasło, może zobaczyć reklamę
zdjęciową z naszym konkretnym produktem i jednocześnie może się też wyświetlić reklama tekstowa. Dzięki temu widoczność oferty dla kupujących może być
dwa razy większa. Poza tym wiele firm uzyskuje dużo
wyższe współczynniki konwersji w przypadku reklam
z listą produktów w porównaniu z reklamami teksto-
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wymi wyświetlanymi w tym samym miejscu wyników
wyszukiwania*.
Oczywiście za każdym razem będzie inaczej, bo
w grę wchodzi wiele czynników, ale np. ze wstępnych
badań prowadzonych przez agencję 4people wynika,
że kampanie prowadzone z wykorzystaniem Zakupów Google mają o połowę niższy koszt za kliknięcie
oraz o 63 proc. wyższy współczynnik konwersji, czyli zakupów, w porównaniu z linkami tekstowymi.
*https://support.google.com/adwords/answer/2454022? hl=pl

W tym przypadku nie ma żadnych fraz i słów kluczowych, po prostu wskazujemy kategorie produktowe, w których ma się wyświetlać reklama. I w ramach
takiej kategorii ustalamy oferowaną przez nas stawkę
maksymalną za kliknięcie.
Jeśli chcesz używać reklam z listą produktów, czyli
Zakupów Google, musisz mieć konto AdWords i konto
Google Merchant Center. Konto Merchant Center pozwala zarządzać informacjami o produktach, a konto
AdWords – reklamami i kampaniami. Trzeba tylko wcześniej oba konta połączyć.
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Największa sieć reklamowa w Polsce
Sieć reklamowa Google pozwala na wyświetlania reklam nie tylko w wyszukiwarce, ale także na kilkudziesięciu tysiącach stron internetowych w Polsce (i
ponad milionie za granicą), co daje możliwość dotarcia do około 90 proc. internautów. Zarówno na największych portalach, np. Gazeta.pl, jak i najmniejszych,
niszowych forach, np. dla kilkuset miłośników konkretnej rasy psów. W sieci reklamowej Google można
stosować różne formy reklamowe, nie tylko tekstowe
linki sponsorowane: reklamę tekstową, tekstowo-graficzną, graficzną, wideo.
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Reklamy można dopasowywać tak jak w AdWords,
czyli za pomocą słów/fraz kluczowych. Jeśli np. na forum internetowym miłośników gór jest dużo wyrażeń
„buty górskie” (a zapewne tak jest) oraz strona jest w sieci reklamowej Google (jest duża szansa przy takim zasięgu sieci reklamowej Google), to wyświetlą się tam reklamy firmy, która będzie robić kampanię na frazę „buty górskie”.
Zamiast używać fraz, można także po prostu wybrać
tematykę stron z listy, np. reklamy mają się wyświetlać
„na stronach związanych z turystyką”. Jeśli sprzedajesz odżywki dla bywalców siłowni, to możesz wyświetlić
swoje reklamy np. na konkretnych forach dla kulturystów, stronach sportowych wielu portali.
Można ustawić kampanię w AdWords tak, by automatycznie wyświetlała się także w sieci reklamowej Google, ale eksperci radzą, by przygotowywać do niej osobne dedykowane kampanie, bo będą bardziej efektywne.
Kampania w sieci reklamowej częściej służy do budowania wizerunku marki niż bezpośrednio do zwiększenia sprzedaży tak jak w wyszukiwarce. W tego typu
reklamach trzeba trochę więcej pomysłowości, bo
w przeciwieństwie do wyszukiwarki nie wiadomo, czy
internauta jest już zainteresowany kupnem powyższej
odżywki, skoro przyszedł poczytać artykuł. Czymś trzeba go zaciekawić.
Prawdopodobnie nieco mniej osób przejdzie z takiej
reklamy na stronę reklamodawcy i liczba zakupów może
być niższa niż w przypadku wyszukiwarki. Za to zaletą
reklamowania się w sieci jest także ogromny zasięg
i możliwość celowania z reklamą do odpowiednich grup
potencjalnych klientów.
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Kamil Wiszowaty, Value Media

Poszedł, ale wróci, czyli retargeting (remarketing)

Reklamy graficzne w sieci
reklamowej mogą być
dobrym uzupełnieniem
kampanii linków
sponsorowanych.
Dają kontakt z reklamą tym,
którzy są jeszcze
niezdecydowani.
Są szczególnie użyteczne
przy niskiej świadomości
marki, żeby tę świadomość
budować. Jednak najlepiej
taką kampanię przygotować
osobno, a nie tylko
z automatu podłączać sieć
reklamową do kampanii
w wyszukiwarce.

Wielu z nas zdarza się też, że nie dokończyliśmy jakiejś transakcji w internecie, np. zostawiliśmy zakupy na później, bo zawieruszyła się karta kredytowa albo szukaliśmy hotelu, ale ktoś nam przerwał i trzeba
było odłożyć sprawę na później. Z drugiej strony przedsiębiorca nie chce tracić klienta, który już przyglądał
się jego ofercie, ale wyszedł ze sklepu bez zakupu.
Żeby serwować internautom bardziej dopasowane
treści i zapamiętywać spersonalizowane ustawienia
użytkownika, większość stron internetowych instaluje na komputerze internauty tzw. ciasteczka. Kiedy
internauta wejdzie na stronę sklepu, popatrzy, wyjdzie i powędruje na inne strony internetowe, to sklep,
dzięki ciasteczkom, może mu się przypomnieć. Czyli na zupełnie innym serwisie, na który powędrował
internauta, może mu wyświetlić reklamę produktów,
które ten oglądał (lub innych). Da się to zrobić np. w ramach sieci reklamowej Google, ale także w wyszukiwarce.
Można w ten sposób przypominać się klientom, którzy zrobili już zakupy, i zachęcać ich do kolejnych,
przekonywać niezdecydowanych i utrwalać znajomość marki. Klient może zapomnieć o naszej marce,
może zobaczyć reklamy konkurencji i warto mu odświeżyć w pamięci naszą ofertę. To takie tworzenie mikroświadomości marki. Taka reklama wyświetla się
tylko tym klientom, którzy już byli na stronie naszej
firmy.
Dodatkowa korzyść dla internauty jest taka, że nie
pokazują mu się zupełnie przypadkowe reklamy, ale te,
którymi może być szczególnie zainteresowany.

KOLEJNE KROKI W SIEĆ
Witold Wrodarczyk,
Adequate Interactive Boutique

Za pomocą reklamy
remarketingowej można
dopowiedzieć klientowi coś nowego
o produkcie, a nawet podsuwać
zniżki w kolejnych dniach czy
tygodniach wyświetlania reklamy,
jeśli nie zdecydował się na zakup.
W pierwszym tygodniu np. 5 proc.,
w drugim 10 proc. Możliwe jest
kierowanie reklam
remarketingowych na podstawie
różnych kryteriów, więc mamy nad
nią kontrolę. Czasami pojawiają się
zarzuty, że taka reklama może być
irytująca i zniechęcać klientów.
Nie ma to jednak potwierdzenia
w rzeczywistości, a twarde dowody
wskazują, że taka reklama
– stosunkowo niewielkim kosztem
– przyczynia się do istotnego wzrostu
sprzedaży. Może mieć ona sens
nawet w przypadku użytkowników,
którzy już dokonali transakcji.
To, że ktoś już kupił, nie znaczy,
że nie warto mu się przypominać
– może kupi jeszcze raz. Powracający
użytkownicy są bardziej skłonni
do zakupów niż nowi.
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Z badania przeprowadzonego przez agencję Adequate Interactive Boutique wynika, że reklamy remarketingowe mają wpływ na użytkowników, nawet jeśli
w ogóle nie są klikane! Klientów, którzy weszli na stronę sklepu internetowego, podzielono losowo na dwie
grupy. Jednym serwowano reklamy remarketingowe,
drugim nie. Okazało się, że w pierwszej grupie sprzedaż wzrosła o 18 proc., ale co ciekawsze, tylko co dziesiąty z tych zakupów odbył się po kliknięciu w reklamę
remarketingową. Czyli klienci wcale nie musieli klikać
w reklamy, żeby być pod ich wpływem.
Czas trwania kampanii remarketingowej powinien
być uzależniony m.in. od długości cyklu zakupowego
produktu, którego dotyczy kampania. Internaucie
chcącemu zbudować dom warto wyświetlać retargetowane reklamy katalogu projektów domów nawet przez
wiele miesięcy. Co innego z produktami masowymi,
które kupuje się szybko – wtedy warto reklamę wyświetlać najwyżej kilka-kilkanaście dni. Remarketing
to rodzaj przypominacza dla klientów, którzy rozejrzeli
się i wyszli, ale nie chcemy, żeby zupełnie zniknęli nam
„z radarów”.
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Promocja wideo – YouTube
Mało kto zdaje sobie sprawę, że YouTube to druga wyszukiwarka na świecie po Google. WPolsce korzysta zniej
dwie trzecie internautów, czyli ponad 14 mln ludzi*.
Tak bardzo popularne jest oglądanie filmików w internecie. Już dawno nie są to tylko śmieszne filmiki dla
młodzieży, są tam już obecne właściwie wszystkie grupy społeczne i wiekowe. I ta popularność wciąż rośnie
wraz z liczbą zapytań. Nawet na tak specjalistyczne frazy jak „wozidła sztywnoramowe” (tak, to te górnicze
ciężarówki, o których pisaliśmy wcześniej) mamy na
YouTubie prawie 100 filmów! Na frazę „materace” 3200
filmów, „remont mieszkania” 18 400 filmów, „ogród”
– 138 tysięcy filmików! Oczywiście największe hity, np.
teledyski czy tzw. śmieszne filmiki, osiągają miliony odtworzeń.
Firma może po prostu reklamować się przed filmami wideo, które oglądają internauci. Mniejsze firmy nie
zdają sobie sprawy, że po raz pierwszy reklama wideo
jest w zasięgu ich ręki. Już często korzystają z niej np.
deweloperzy, którzy chcą pokazać wizualizacje osiedli, czy dilerzy samochodowi. Reklama wideo może być
bardzo tania. To nie wielka telewizja. Filmy w internecie nie muszą być tak wysokiej jakości jak w telewizji.
Internauci tego nie oczekują.
To szansa dla mniejszych firm, by się przebić już przy
niewielkim budżecie. Ważne, żeby było krótko, ciekawie i użytecznie. Z badań** wynika, że użytkownicy najbardziej chcieliby, żeby im naszym filmikiem „powie* Badanie Megapanel PBI/Gemius, maj 2014
** Ipsos MediaCT and Innerscope Research, 2011

dzieć coś nowego o marce” albo „przedstawić konkretne zalety produktu”.
Niezłej jakości klip wideo odpowiedni do internetu
można zrobić za kilka-kilkanaście tysięcy złotych.
Reklamy wideo na YouTubie są równie grzeczne jak
te w wyszukiwarce. Kiedy ktoś chce obejrzeć filmik,
uruchamia się reklama, ale już po 5 sekundach można
ją wyłączyć. Oglądającemu pokazuje się licznik odliczający te pierwsze 5 sekund i napis, że za chwilę
(5, 4, 3, 2, 1 sekundę) będzie mógł wyłączyć reklamę,
jeśli będzie chciał. To uczciwe z punktu widzenia internauty, ale jest także uczciwie z punktu widzenia
przedsiębiorcy. Jeśli cały spot reklamowy ma do 30 sekund, firma nie płaci ani gorsza, jeśli internauta nie
obejrzał reklamy do samego końca! Jeśli reklama jest
dłuższa, płaci wtedy, jeśli obejrzane zostało co najmniej
30 sekund.
Można oczywiście zobaczyć w raporcie, w której sekundzie internauci „odpadali”. Na YouTubie, tak jak
w zwykłej wyszukiwarce, reklama trafia tylko do zainteresowanych, szukających powiązanych treści. Do tych,
którzy chcą oglądać, nie do wszystkich.
Coraz więcej telewizorów jest podłączonych do internetu, więc można na nich oglądać filmy z internetu
– a zatem potencjalnie także tanie reklamy wideo na
dużym ekranie.
Jeśli tylko firma ma zasoby, może sama kręcić własne filmy, a nie tylko swoje reklamy. Po co? Wielu konsumentów szuka właśnie pokazów produktów, sprzętu, przykładowego ich użycia, filmików z rodzaju „jak
zrobić X” i porad ekspertów. Posiadanie własnego kanału np. z poradami dla klientów to może być dobry
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pomysł. Z punktu widzenia firm istotne jest, że wielu
konsumentów szuka właśnie pokazów produktów,
sprzętu, przykładowego ich użycia, filmików z rodzaju „jak zrobić X” i porad ekspertów. Filmy poradnikowe często znajdują swoją widownię bez kampanii – to
element tzw. kontent marketingu. Co to znaczy? Firma zleca na zewnątrz lub sama tworzy użyteczne, ciekawe dla internautów filmy (czy artykuły), a przy okazji promuje swoją markę. Na przykład producent nożyc
elektrycznych wrzuca filmik, na którym ekspert za pomocą jego sprzętu pokazuje, jak umiejętnie przycinać
żywopłot. Bywa też tak, że firma już jakieś filmy wideo
wrzuciła do sieci, ale okazuje się, że widownia była mała
i kampania może posłużyć do przyciągnięcia widzów.
Taki film można potem promować np. w sieci reklamowej Google, która ma specjalne formaty na filmy
wideo.
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OBCOJĘZYCZNE STRONY I WIDEO NA YOUTUBIE
Meblik to producent mebli dziecięcych i młodzieżowych.
Firmę założyło dwóch studentów, którzy chcieli
wprowadzić do branży meblarskiej opracowane przez
siebie innowacje. Zatrudnia obecnie 150 osób, a jej
produkty można znaleźć w 15 krajach. - Meblik korzysta
z Google AdWords od 6 lat, a od 2 lat zwiększa nakłady
na tę formę reklamy, co pozwoliło na wzrost sprzedaży
o 25 proc. - mówi Przemysław Tesz, specjalista
SEM/SEO. Właśnie dlatego aż 40 proc. obecnego
budżetu marketingowego jest przeznaczone na reklamę
w wyszukiwarce. Firma wspiera rozwój swojej
działalności także za pomocą innych narzędzi, takich jak
Google Analytics, narzędzia dla webmasterów Google czy
YouTube. W tej chwili najpopularniejsze z filmików firmy
mają kilkadziesiąt tysięcy odtworzeń. Firma wykorzystuje
kampanie w wyszukiwarce do ekspansji na rynki
zagraniczne, jak Niemcy, Litwa, Łotwa, Węgry, lecz także
bardziej odległe, jak Arabia Saudyjska. Już działają
odpowiednie wersje językowe firmowej strony.
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