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PRZEDMOWA

PODSTAWOWA ZASADA SPRZEDAŻY brzmi: „najpierw słuchaj klienta, potem oferuj, by zaspokoić jego potrzeby”. Proces zakupu i sprzedaży w sieci niczym się więc
nie różni od tego tradycyjnego, znanego od wieków, przynajmniej w swojej esencji.
Jeśli zatem powinniśmy najpierw wysłuchać klienta, poznać i zrozumieć jego potrzeby, musimy również „uczestniczyć” w całej ścieżce zakupowej – obserwować
każdy jego gest, kolejny krok. Naszym zadaniem jest też podpowiadać, zadawać
dodatkowe pytania, aby móc mu zaoferować to, co najlepiej spełni jego potrzeby.

Raport IAB Polska „Customer Journey Online” pomaga zrozumieć te procesy,
przedstawia narzędzia i rozwiązania, dzięki którym można lepiej poznać klientów,
ich motywy i oczekiwania. Jest to niezbędna wiedza, aby móc efektywnie się komunikować z konsumentami, skutecznie sprzedawać oraz zapewnić długotrwałe
zadowolenie z zakupu.
INTERNET ZMIENIŁ BEZPOWROTNIE oblicze marketingu, który przez wiele lat funkcjonował w niezmiennym kształcie. Opierał się – w skrócie – na wspieraniu znajomości i wizerunku marki za pośrednictwem tradycyjnych mediów przy równoczesnym budowaniu dystrybucji za pomocą kilku fizycznych kanałów sprzedaży.
Dostęp do sieci i jej popularyzacja spowodowały, że w jednym miejscu znalazły się
jednocześnie: populacja, reklama i dystrybucja. Internet zmienił zwyczaje konsumentów, a zarazem doprowadził do pojawienia się całego szeregu dodatkowych
narzędzi marketingowych i punktów styku z klientem. Dodatkowo, narzędzia analityczne online dostarczyły wiedzy, która do tej pory nie była dostępna. W efekcie
dotychczas wypracowane rozwiązania straciły na aktualności, a niektóre biznesy – które się nie zaadaptowały do nowych realiów – zaczęły przynosić znacznie
mniejsze przychody, a nawet zmuszone były ogłosić upadłość. Niniejszy raport
jest przybliżeniem narzędzi marketingu online z perspektywy kluczowych branż,
a także zbiorem wskazówek pomocnych w zrozumieniu roli internetu w procesie zakupowym. Wszystko po to, by biznesy przyszłości mogły w pełni korzystać
z możliwości, jakie niesie ze sobą internet.

WŁODZIMIERZ SCHMIDT,
Prezes IAB Polska

PAWEŁ KOLENDA,
Dyrektor ds. badań,
IAB Polska
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WSTĘP

NINIEJSZY RAPORT jest zwieńczeniem – choć z pewnością nie ostatnim słowem
w tym obszarze – kilkuletniego cyklu badawczego, realizowanego przez IAB Polska
zarówno między Bugiem a Odrą, jak również na płaszczyźnie europejskiej. Jego
celem jest przybliżenie perspektywy internautów na sieć będącą punktem styku
z markami w procesie zakupowym produktów i usług. Z badania wynika, że internet – w przypadku większości badanych kategorii – jest jednym z najpowszechniejszych źródeł wiedzy wspierających proces zakupowy. Charakteryzuje się też wysoką wiarygodnością. Jego rola jest istotna zarówno w świetle impulsu zakupowego,
który rozpoczyna tzw. podróż konsumencką, jak również na kolejnych etapach:
decyzyjnym, samego zakupu – dokonywanego w sieci lub poza nią – na podstawie
informacji znalezionych w internecie czy wymiany wiedzy z innymi użytkownikami. Raport pokazuje wyraźnie, że obecność marki w sieci stała się nieodzownym
elementem marketingu, a samo medium jest kanałem komunikacji i dystrybucji,
który pełni znaczącą rolę w sprzedaży.

PAWEŁ KOLENDA,
Dyrektor ds. badań,
redaktor naukowy
raportu, IAB Polska

W raporcie skupiono się na jedenastu kategoriach produktów i usług, a ich kolejność wyznaczył ranking wydatków na reklamę online w Polsce w roku 2014. Choć
w niniejszej publikacji nie omówiono wszystkich kategorii, znalazły się w niej te,
które – poza dwoma wyjątkami – należą do 13 branż wydających najwięcej na komunikację w internecie. Każdej z nich dedykowano oddzielny rozdział, na łamach
którego eksperci IAB Polska analizowali efektywność narzędzi marketingu online,
podawali wskazówki oraz rozważali potencjalne kierunki rozwojowe w marketingu
online. Ekspertyzy te zostały wzbogacone o perspektywy reklamodawców reprezentujących analizowane branże. Pozwoliło to na uzyskanie kompleksowej oceny
niezbędnej do prowadzenia działań marketingowych. Choć analizy te z pewnością nie wyczerpują pełni możliwości, które oferuje internet – gdyż opracowanie
takie wymagałoby dedykowania każdej z tych branż poradnika o objętości równej
całości niniejszego raportu – stanowią jednak swoisty elementarz marketingu
online, którego nie można pominąć, aby zaadaptować się do współczesnych trendów panujących w obszarze komunikacji i sprzedaży.
Szczegółowe analizy branżowe zostały poprzedzone metaanalizami, dzięki którym
można uzyskać syntetyczną perspektywę poruszanych zagadnień – poczynając od
analiz ścieżki zakupowej, poprzez przegląd narzędzi marketingu online, po analizy dotyczące udziału wydatków na internet w całkowitych nakładach reklamowych poszczególnych branż.
Oddając w Państwa ręce efekt kilku lat prac badawczych oraz zaangażowania rynkowych ekspertów, życzę pasjonującej lektury i podróży w ślad za konsumentem
podążającym po cyfrowych ścieżkach procesu zakupowego.
iab POLSKA
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KLIENT W ŚWIECIE
E-COMMERCE
Stwierdzenie, że handel przenosi się do sieci jest
oczywiste i nikogo nie zaskakuje. Dzieje się tak
z wieloma aspektami naszego życia. Nacisk należy
jednak położyć na określenie „przenosi się”. Udział
e-commerce w polskim handlu wciąż liczony jest
w pojedynczych procentach.

AUTOR:
PAWEŁ KLIMIUK,
Dyrektor
komunikacji
korporacyjnej,
Allegro

POLSKI RYNEK E-COMMERCE szacowany jest na około 30 mld zł, a – według PMR – w ciągu kolejnych 5 lat
jego wartość się podwoi. Ta dynamika
wzrostu jest olbrzymia w porównaniu
z obecnym i przyszłym wzrostem handlu tradycyjnego. Nasz rynek z 4-procentowym udziałem e-commerce
w handlu ogółem będzie gonił takie
rynki jak amerykański czy brytyjski,
gdzie udział e-commerce jest już kilkunastoprocentowy.

Polski e-commerce,
czyli gdzie Polacy robią
zakupy w sieci
Allegro w ciągu ostatnich 16 lat zdobyło wiodącą pozycję na rynku rodzimego e-commerce, stając się dla
Polaków głównym miejscem sieciowych zakupów. Według raportu Gemius dla e-Commerce Polska 76%
internautów spontanicznie wskazuje
Allegro jako miejsce zakupów. Spójrzmy na to przez pryzmat liczb. W 2014
roku na Allegro zostało wystawionych
597 mln ofert, z czego ponad 90% jako
„kup teraz”, czyli po stałej cenie. Klienci kupują tam miesięcznie blisko 21
mln przedmiotów. Udział platformy
w obrotach kategorii„elektronika” w e-commerce wynosi 62%, w kategorii
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„dom i ogród” – 74%, w „zabawkach” –
71%, a w „modzie i urodzie” – 46%.
Popularność serwisów w polskiej sieci
definiują wyniki badania Megapanel
PBI/Gemius znanego przede wszystkim branży reklamy online. Według
nich Allegro odwiedza miesięcznie
blisko 14 mln użytkowników, zaś strony serwisu są wyświetlane ponad 2,2
mld razy. Te dane dobitnie pokazują, że z perspektywy handlu w sieci,
postrzeganie serwisu jako platformy
aukcyjnej (gdzie przysłowiowy Kowalski wystawia na sprzedaż używane
przedmioty) jest błędem. Jest to bowiem serwis, który skupia w jednym
miejscu ogromną grupę nabywców
szukających ofert kupna. Stwarza to
bardzo duże możliwości dla reklamodawców, jak również dla marek planujących uruchomienie lub rozwój
sprzedaży w sieci.

Perspektywa klienta
Z perspektywy kupujących Allegro jest
dużym sklepem oferującym największy wybór towarów w polskiej sieci, co
potwierdza się coraz częściej w badaniach konsumenckich. Perspektywa ta
wyraża się w przykładowej opinii jednego z badanych: „jeśli czegoś nie ma

na Allegro, to znaczy że tego nie można
już nigdzie kupić”. Stwierdzenie to –
choć nieprawdziwe – doskonale obrazuje zmiany zachodzące w mentalności klientów w czasach, kiedy prawie
każda informacja jest dostępna z poziomu smartfona. Dla coraz większego grona klientów to właśnie serwisy
internetowe: newsowe, rozrywkowe,
społecznościowe czy wreszcie e-commercowe są jedynym – dostępnym„na
żądanie” – źródłem informacji, inspiracji i zakupów. Marki, które w tym ekosystemie nie funkcjonują, przestają
istnieć w świadomości konsumentów.
Internet, który stał się powszechny jak
prąd czy gaz, dokonał fundamentalnej zmiany w umysłach.
To konsument decyduje co, jak i kiedy ogląda lub kupuje. Nie chce na nic
czekać i dostosowywać się do narzuconego schematu lub harmonogramu. Chce móc sprawdzić, co planuje
kupić na dowolnym z ekranów (notebook, smartfon, tablet czy telewizor).
Dla konsumenta ważna jest „ta chwila i ten czas”. Stwarza to duże wyzwanie dla sprzedawców. Co więcej, widać
wyraźnie, że pewne grupy klientów
coraz większą wagę przywiązują do
szukania i weryfikowania cech produktu, który zamierzają kupić – cenę,
kolory, opinie, parametry techniczne
itp. Klienci sprawdzają je na Allegro,
w porównywarkach cen, na Facebooku, blogach czy forach. Dotyczy to
zwłaszcza drogich produktów.
Zakupy online przez lata były postrzegane przede wszystkim jako możliwość
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kupienia tańszego towaru. W efekcie
na rynku wywoływało to gigantyczną presję na marże po stronie sprzedających, zwłaszcza w takich kategoriach jak „elektronika” czy „RTV/AGD”.
Sytuacja wyglądała inaczej w kategorii „moda i uroda” oraz „dom i ogród”,
gdzie presja ta nie była tak odczuwalna.
I choć z punktu widzenia kupującego
cena jest nadal głównym powodem
wyboru kanału online, to coraz bardziej
zaczyna liczyć się wygoda i szybkość.
Klient jest gotów zapłacić tyle samo, co
w tradycyjnym sklepie, gdyż ma świadomość, że towar zostanie dostarczony mu do domu lub będzie mógł go
odebrać wracając z pracy w pobliskim
paczkomacie InPostu. Czas zaoszczędzony na dojeździe do centrum handlowego będzie mógł spożytkować
na przyjemności.
Użytkownicy chcą informacji, rozrywki,
komunikacji a także zakupów „tu i teraz”. Klikają, płacą, a towar powinien
być jak najszybciej im dostarczony. Jeśli firmy nie oferują swoim klientom
jeszcze takiej możliwości, powinny
o to zadbać jak najszybciej.

potencjał wzrostu – nad Wisłą udział
m-commerce w całym e-commerce
to około 5%, podczas gdy w Stanach
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii jest
to około 20%.

mobilnych w całym obrocie Allegro
stale rośnie.

W 2008 roku Allegro było pierwszą
platformą handlową w Polsce, która
umożliwiła robienie zakupów przy
pomocy urządzeń mobilnych. W 2014
roku skrócono czas potrzebny na dokonanie płatności z około 2 minut do
kilku, kilkunastu sekund dzięki integracji płatności kartami kredytowymi, które są połączone w systemie
z kontem konsumenta. Dziś wartość
transakcji dokonywanych za pomocą
mobilnej wersji Allegro (aplikacja, strona mobilna) stanowi według naszych
estymacji około 80% wartości polskiego m-commerce, a udział transakcji

To oznacza, że Polacy – dla których od
kilkunastu lat to Allegro jest miejscem
budowania doświadczenia i kształtowania przyzwyczajeń zakupowych –
coraz śmielej korzystają z m-zakupów.
Z tym doświadczeniem, oczekiwaniami oraz wyposażeni w smartfony i tablety ruszają na zakupy również do innych miejsc w sieci.

Perspektywa marki
Coraz więcej producentów, właścicieli i dystrybutorów marek zdaje sobie
sprawę, że ich produkty trafiają do
dystrybucji online. Część z nich zauważa też, że w zestawieniach sprzedaży
kanały internetowe zaczynają mieć
coraz większy udział. Często jednak

UDZIAŁ E-COMMERCE W HANDLU
I DYNAMIKA WZROSTU ROK DO ROKU
11,6%

13,5%

4,5%

+14,5%

+15,8%

+22,6%

Czy m-commerce stanie się
świętym Graalem handlu?
M-commerce stał się w Polsce nazwą
popularną, odmienianą przez wszystkie przypadki na konferencjach i w
raportach. Źródeł tej popularności
należy szukać w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, gdzie wartość rynku m-commerce rośnie ponad
60% rocznie. Tak jest również w Polsce, gdzie rynek ten ma gigantyczny

WZROST

ŹRÓDŁO: Center for Retail Research, dane za rok 2014.
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KLIENT W ŚWIECIE E-COMMERCE

nie monitorują tego rynku, nie wiedzą
czego realnie szukają w sieci ich klienci, nie mają narzędzi do zarządzania
rozproszoną dystrybucją itd.

porównywania, zdobywania opinii na
ich temat, a finalnie dokonywania zakupów jest nieporównywalna z czymkolwiek, co znamy z przeszłości.

W raporcie „Customer Journey Online” prześledzić można, co dzieje się
w sieci niemal z każdej perspektywy
i jak radzą sobie z tym reklamodawcy – agencje i ich klienci. Zmienia się
sposób korzystania z sieci. W ślad za
tym idą oczekiwania klientów, którzy liczą na to, że wszystko dookoła nich będzie dostosowane do tych
zmian. Jeśli tak nie jest, tracą zainteresowanie produktem czy usługą i porzucają je. Łatwość szukania ofert, ich

Możliwości budowania kontaktu z klientami w sieci jest naprawdę wiele – od
klasycznego display advertising, poprzez rich media, content marketing,
programmatic, SEM, SEO do marketing
automation czy e-mail marketingu. Do
wspomnianych metod warto dołożyć
również własne kanały komunikacji
marki – stronę www, profile społecznościowe czy własny sklep. Nie można
też zapominać, że obok istniejących od
dawna kanałów takich jak obecność

na platformach typu marketplace czy
online comparison shopping, każdy
dzień przynosi nowinki od globalnych
graczy wprowadzających kolejne udogodnienia dla tych, którzy muszą sprzedać produkty zalegające na magazynowych półkach i opuszczające taśmy
produkcyjne fabryk. Jeśli uwzględni
się jeszcze big data, UX, mobile, personalizację i rekomendacje, otrzyma się
niezwykłą „miksturę”. Z perspektywy
właścicieli marek i dystrybutorów oznacza to niebywałą komplikację świata,
który do tej pory wydawał się zrozumiały. W konsekwencji wymusza to
konieczność szybkiego zbudowania
kompetencji.

WZROST SPRZEDAŻY ONLINE I OGÓŁEM
OGÓŁEM

ONLINE
3,4%

22,6%

1,4%

3,4%

18,1%

14,5%

ŹRÓDŁO: Center for Retail Research, dane za rok 2014.
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Z tej perspektywy warto rozważyć działania marki, tak aby maksymalizować
korzyści w krótkim czasie. Partnerami
dla właścicieli marek czy ich dystrybutorów stają się więc gracze online’owi.
Przez lata zgromadzili unikalną wiedzę
o zachowaniach konsumentów w internecie. Wiedza ta może być skutecznie wykorzystana we wsparciu walki
o płynność gotówki, zwiększaniu słupków sprzedażowych, wyprzedaży stanów magazynowych, wprowadzaniu
nowych kolekcji, ofert, produktów, zarządzaniu asortymentem oraz w budowaniu spójnego doświadczenia marki
w kanałach offline i online. Doświadczenie w marketingu online, a zwłaszcza w obszarze zakupów online, może
budować wartość marki, często skuteczniej niż wystrój firmowego sklepu
przy głównej ulicy.
Obecność na platformach e-commerce jest najczęściej wykorzystywanym
kanałem marketingowym przez e-sklepy z sektora MŚP. Dzieje się tak,
ponieważ daje to możliwość dotarcia
do milionów użytkowników w ramach
jednego serwisu. Wymaga to oczywiście inwestycji w promocję swojej oferty, w wyróżnienie się w bardzo konkurencyjnym otoczeniu, ale możliwość
płacenia tylko za efekty w połączeniu
z bardzo wyraźnie zdefiniowanymi potrzebami zakupowymi konsumentów
sprawia, że ta inwestycja gwarantuje najczęściej wysoką konwersję na
zakup, przez co jest efektywniejsza
niż klasyczna reklama, np. w wyszukiwarkach. Dla doświadczonego sprzedawcy platformy oferujące narzędzia

UDZIAŁ M-COMMERCE W HANDLU
ELEKTRONICZNYM I DYNAMIKA ROK DO ROKU

WZROST

20%

18%

5%

+65%

+62%

+67%

ŹRÓDŁO: Center for Retail Research, dane za rok 2014.

oparte o nowe technologie i wiedzę
o klientach umożliwiają maksymalizowanie efektów prowadzonej działalności zamiast budowania własnych,
drogich i czasochłonnych rozwiązań
technologicznych.

dotyczących dokumentów, realizacja
całego procesu, a także uzyskanie decyzji kredytowej może trwać nawet
do 90 sekund.

Podsumowanie

Innym przykładem adaptacji handlu
do środowiska online może być zastosowanie rat online. Jest to odpowiedź
na potrzeby tych klientów, którzy
chcą kupić drogi sprzęt (z perspektywy zakupów online, ale też offline), przykładowo telewizor lub pralkę.
Raty online oferowane przez Allegro
i PayU – nagrodzone w 2012 roku
przez Związek Banków Polskich – są
przykładem takiego rozwiązania, które było natychmiastową odpowiedzią
na potrzebę klientów. Brak wymagań

Z perspektywy konsumenta w XXI wieku liczy się przede wszystkim to, czy
ma on możliwość kupić "tu i teraz"
wymarzone buty, pieluchy dla dziecka, proszek do prania czy ekspres do
kawy. W procesie zakupowym najważniejsza jest realizacja – w określonej
chwili – kaprysu czy potrzeby. Walkę o dzisiejszego konsumenta, jego
zainteresowanie, emocje i w efekcie
pieniądze wygrają te firmy, które jak
najszybciej zaoferują mu swoje usługi
i produkty tam, gdzie on chce i w taki
sposób, w jaki tego oczekuje.
iab POLSKA
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RAZEM W PODRÓŻY –

efektywna obsługa nowych
klientów wielokanałowych
AUTORZY:
DR OLIVER
EHRLICH, ekspert
e-commerce
i marketingu
wielokanałowego,
Młodszy Partner
Lokalny, McKinsey
(Düsseldorf)
JAN HILDEBRAND,
ekspert marketingu
cyfrowego
i sprzedaży,
McKinsey
(Hamburg)

Pojawienie się internetu odmieniło podróż klienta w procesie
zakupowym i postawiło przed markami nowe wymogi dotyczące
efektywnie prowadzonego biznesu. Kluczowymi obszarami,
na które należy zwracać uwagę są: analityka, personalizacja,
szybkość reakcji i unikatowość doświadczeń związanych z marką.

PORANNA KAWA wypijana w drodze
do pracy na stałe wpisała się w harmonogram dnia. Choć czynność ta praktykowana jest od lat, jej przebieg podlega jednak pewnym zmianom. Czego
one dotyczą? Najlepiej przedstawić to
na przykładzie Darka, który ma ochotę na szybkie latte macchiato w drodze na nieformalne spotkanie z partnerem biznesowym na Manhattanie.
Zwykle pracuje on na Brooklynie, gdzie
często odwiedza Starbucksa. Jadąc
na spotkanie, wyciąga swój smartfon
i sprawdza mapę okolicy. Znajduje
popularną kawiarnię blisko swojego
przystanku, więc postanawia nieco
nadłożyć drogi. Darek nie ma przy
sobie gotówki, ale i czasu na szukanie bankomatu. Posiada za to aplikację Starbucksa w telefonie, ze swoim
spersonalizowanym kontem klienckim. Czekając w kolejce elektronicznie doładowuje konto, aby móc wziąć
ze sobą także kilka napojów dla zespołu. W końcu płaci rachunek – potrząsa
telefonem, który wyświetla kod kreskowy jego konta, a następnie przykłada go do skanera. Na koniec dodaje
jeszcze jednym kliknięciem elektroniczny napiwek dla barmana i już jest
z powrotem w drodze na spotkanie.

Podróż dzisiejszego klienta
Jak widać, zakup porannej kawy to
szybki i bezproblemowy proces, jednak
na jego efekt końcowy wpływa szereg
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czynników wzajemnie ze sobą powiązanych. Coraz większa złożoność dzisiejszych podróży klienta wynika z kilku istotnych zmian, w tym sposobu
korzystania z technologii.
▪ Więcej czasu w sieci – w Stanach
Zjednoczonych konsumenci spędzają w sieci ponad sześć godzin
dziennie, przez większość czasu
używając do tego smartfonów.
Przeciętny użytkownik spogląda na telefon w ciągu dnia ponad
200 razy. Rosnąca popularność
smartfonów przekłada się na
wzrost znaczenia aplikacji w stosunku do tradycyjnych form korzystania z internetu.
▪ Więcej urządzeń – klienci nie tylko posiadają laptopy, smartfony
i tablety, ale coraz częściej korzystają z dwóch lub więcej urządzeń
w tym samym czasie.
▪ Większa dostępność – dzięki większej przepustowości łączy, niższym
krańcowym kosztom dostępu
do danych i większej liczbie hot-spotów WiFi, surfowanie po sieci
jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.
Przedstawione wzorce użytkowania
internetu sprawiają, że rośnie liczba
potencjalnych punktów styczności
z marką, np. klient premium podczas zakupów będzie miał średnio
dziewięć razy kontakt z marką zanim

ostatecznie podejmie decyzję. Co więcej, zachowania klientów w sieci i w realnym świecie coraz bardziej się przenikają. Możliwość zapłacenia w sklepie
za kawę przy użyciu smartfona jest
przykładem połączonej interakcji online/offline. W niektórych branżach
ponad 90% podróży klientów zawiera przynajmniej jeden, podobny do
wspomnianego, „hybrydowy” punkt
styczności.
W tej grze toczącej się między konsumentami a firmami, decydujący głos
mają ci pierwsi. To oni określają, kiedy, gdzie i w jaki sposób chcą wejść do
sieci, zdobyć informacje lub dokonać
zakupu. Jednocześnie oczekują natychmiastowej gratyfikacji. Amazon
obliczył, że jednosekundowe opóźnienie w ładowaniu się strony kosztuje
firmę 1,6 bln dol. utraconych przychodów. Oznacza to, że użyteczność
i dbałość o dobre doświadczenia klienta przestało być bonusem, a stało się
koniecznością. Jeśli konsumenci na
konkretnym etapie swojej podróży
nie otrzymają oczekiwanych korzyści, po prostu ją przerwą. Przykład?
Gdy większość banków stworzy całkowicie elektroniczny dostęp do zakładania kont, konieczność drukowania osobnego formularza i udania
się do oddziału banku w celu weryfikacji tożsamości będzie oznaczać – zamiast irytującej niedogodności – utratę szans na podpisanie umowy.

Jak firmy mają
nadążyć za zmianami?
Firmy, myśląc o podróżach swoich
klientów, cały czas szukają możliwości
optymalizacji. Dowodem na te słowa
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jest częstotliwość wyszukiwania frazy
„customer journey” (podróż klienta),
która rośnie od 2012 roku, a swój najwyższy dotychczasowy poziom osiągnęła w bieżącym roku. Dziś na to zapytanie Google przedstawia szeroką
paletę rekomendacji. Najważniejszą
z nich jest najprostsza rada: firmy muszą przyjąć wielokanałową perspektywę. Klienci korzystają ze stron intuicyjnie. Nie wiedzą, i nie obchodzi ich, że
za projekt strony producenta samochodów odpowiada dział marketingu, a za to, co dzieje się u dilera – dział
sprzedaży. Oczekują spójnego i bezproblemowego doświadczenia w całym
procesie zakupu samochodu.
Przyjmując ten punkt widzenia, w celu
zwiększenia efektywności podróży
klientów, firmy mogą podjąć odpowiednie działania:
▪ ZROZUMIEĆ
I ZMIERZYĆ PODRÓŻE
Powstanie silnie ze sobą powiązanych, hybrydowych punktów
styczności stwarza trudności we
wskazaniu i zmierzeniu wpływu
pojedynczej interakcji. W tych
warunkach, aby odnieść sukces,
firmy powinny dążyć do:
▪ uporządkowania procesów
„tagowania” i „trackingu”

Przez tagowanie należy rozumieć oznaczanie odwiedzonych przez klienta reklamowych punktów styczności tak,
aby możliwe było odtworzenie
ścieżki klienta. Tracking z kolei
oznacza system zbierania, agregowania i analizowania danych
pochodzących z tagów.
▪ identyfikacji (pojedynczego) użytkownika

Rozwiązania powinny obejmować używanie ID klienta i opcję
ujawnienia swojej tożsamości
przez użytkowników (np. poprzez logowanie). Jeśli tak

precyzyjna identyfikacja nie jest
możliwa, firmy mogą użyć technik probabilistycznych do modelowania cech klienta.
▪ identyfikacji wszystkich
urządzeń, z których
łączy się klient

Rozpoznanie tego, czy klient
używa smartfonu, czy tabletu gwarantuje istotne korzyści – umożliwia targetowanie
bezpośrednio poprzez wybrane
urządzenia i zmniejsza ryzyko „podwójnych” wydatków
na tego samego klienta. Aby
rozwiązanie to działało w długim okresie, firmy powinny stosować się do rygorystycznych
standardów przechowywania
danych klientów i szanowania
ich prywatności.
▪ mierzenia całej podróży

Firmy zbyt często koncentrują
się na ostatnim kliknięciu, tzn.
ostatnim punkcie styczności
tuż przed dokonaniem zakupu.
Podczas dokonywania poszczególnych pomiarów, firmy nie
mogą stracić z pola widzenia
ogólnej zyskowności klienta w czasie całej jego podróży.
W końcowym rozrachunku całkowity koszt zdobycia klienta –
włącznie z kosztami produkcji
i włożonego wysiłku, a nie tylko
użytych mediów – nadal powinien być niższy niż długookresowa wartość klienta.
▪ PERSONALIZOWAĆ PODRÓŻE
DLA OSIĄGNIĘCIA NAJWYŻSZEJ WARTOŚCI DODANEJ
Dostosowanie komunikacji do aktualnego etapu podróży klienta
może przynieść wymierne korzyści, np. jeden z producentów nowoczesnych urządzeń stara się
identyfikować klientów, którzy
właśnie zaczęli podróż na jego

stronie i celowo nie pokazuje im
cen promocyjnych. Oferty takie
są prezentowane tylko tym użytkownikom, którzy są bliżej faktycznego dokonania zakupu.
▪ PRIORYTETYZOWAĆ
WYSIŁKI I ZDECYDOWAĆ,
W KTÓRYM MIEJSCU
CHCEMY SIĘ WYRÓŻNIAĆ
Rosnąca liczba punktów styczności stwarza potrzebę koncentracji na najważniejszych obszarach.
W przeciwnym razie firmy ryzykują zagubieniem się w szczegółach i/lub koniecznością poniesienia zbyt dużych wydatków.
Jednocześnie kluczowa pozostaje
równowaga pomiędzy punktami
styczności: płatnymi lub własnymi (np. konto na Instagramie)
oraz uzyskanymi (np. pozytywna
recenzja na portalu oceniającym
produkty/usługi z danej kategorii).
▪ JAK NAJSZYBCIEJ PODJĄĆ
ODPOWIEDNIE KROKI,
CZYLI SZYBKOŚĆ REAKCJI
W szybko zmieniającym się środowisku firmy muszą błyskawicznie odpowiadać na pojawiające
się trendy. Oznacza to elastyczność w wyborze partnerów
i (re)alokowaniu budżetów. Wymaga to również chęci testowania
nowych produktów i eliminacji
działań, które nie przynoszą efektów. Podstawą wszystkich umiejętności jest kultura korporacyjna
promująca ciekawość i koncentrująca się na wynikach.

Do niedawna zagwarantowanie klientowi płynnej podróży było jednoznaczne z oferowaniem mu najwyższej jakości obsługi i wyjątkowego doświadczenia. Dziś – wobec ciągłego
przemieszczania się klientów między
światem online i offline oraz korzystania z różnych urządzeń – stało się
głównym wymogiem efektywnie prowadzonego biznesu.
iab POLSKA
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Komunikacja cyfrowa to jedyne medium, które nieustannie
odnotowuje wzrost zwiększając swój udział w torcie reklamowym.
PwC szacuje, że w Polsce do 2018 roku internet przegoni telewizję
pod względem wartości wydatków reklamowych. Obserwowana
dynamika wzrostu pozwala sądzić, że w bieżącym roku nakłady
przeznaczone na reklamę online mogą przekroczyć 3 mld zł.

Reklama cyfrowa w Polsce
Rynek komunikacji cyfrowej między
Odrą a Bugiem staje się coraz bardziej dojrzały, czego potwierdzeniem
jest dynamika jego wzrostu. Choć nie
jest już ona tak spektakularna jak kilka lat temu, jednak jest to jedyne medium, które odnotowuje nieustanny
wzrost. W roku 2008 wartość reklamy cyfrowej w Polsce wzrosła o 64%
i przez kolejne lata utrzymywała się
na poziomie dwucyfrowym. Przełomem był dopiero rok 2014, gdy dynamika spadła do poziomu poniżej
10%. Każdy rok przynosi nowe rozwiązania, możliwości marketingowe
reklamy online stają się coraz doskonalsze, a przed internetem stawiane
są wymagania, którym nigdy nie sprostały media tradycyjne, np. adaptacji

TORT REKLAMOWY ONLINE
W POLSCE W 2014 ROKU
display (bez wideo) 37%
SEM 36,5%
ogłoszenia 13,9%
wideo 7,5%
e-mail 4,6%
inne 0,5%
ŹRÓDŁO: IAB Polska/PwC AdEx.
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reklamy do optymalnej formy w czasie trwania kampanii czy rozliczaniu
reklam w modelach, w których emisja jest opłacana wyłącznie po wykonaniu konkretnego działania przez
odbiorcę. Z perspektywy tradycyjnego marketingu niektóre rozwiązania
daleko wykroczyły poza ideę sprzedaży powierzchni reklamowej i spowodowały, że internet zredefiniował
klasyczne rozumienie mediów. Jest
on nośnikiem komunikatu, ale jednocześnie systemem analitycznym
oferującym rozwiązania, które jeszcze niedawno pojawiały się jedynie
w koncepcjach futurystów i wizjonerów, platformą do wymiany informacji, która zgodnie z ideą internetu
2.0 umożliwia użytkownikom współtworzenie samego medium, a także

kanałem sprzedaży. Dodatkowo, obserwowany obecnie dynamiczny rozwój ery mobilnej – która stopniowo
wprowadza użytkowników w świat
Internetu Rzeczy – powoduje, że wykorzystanie sieci staje się nieodzowne
nie tylko w marketingu, ale i w ogólnie pojętej gospodarce.1
Polski rynek reklamy cyfrowej odbiega
od zachodniego, na którym dominuje marketing w wyszukiwarkach. Jest
natomiast typowy dla Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie największy
jego udział stanowi reklama graficzna (display) rosnąca w dużym stopniu dzięki wysokiej, dwucyfrowej dynamice wideo online. Do klasycznych
formatów komunikacji digitalowej należą również ogłoszenia (anonse w internecie, yellow-pages i lokalizatory)
oraz e-mail marketing. Poza powyższym podziałem istnieje także szereg
klasyfikacji, które dotyczą np. sposobu
emisji (reklama w social media, emisja w urządzeniach mobilnych, reklama natywna itp.), modeli sprzedaży
(np. model programmatic, reklama
efektywnościowa), szczegółowej formy (np. rich media, video-in-banner)
czy wręcz koncepcji marketingowych
(np. content marketing).
Mnogość dostępnych formatów i rozwiązań powoduje, że marketing online jest w stanie zapewnić indywidualne rozwiązania dopasowane do
każdej branży, a nawet konkretnej
marki, uwzględniając jej specyfikę,
potrzeby oraz zwyczaje użytkowników. Poniżej przedstawiono wybrane
informacje dotyczące reklamy cyfrowej, zaś w drugiej części raportu zaprezentowano rozwiązania specyficzne dla poszczególnych branż. Więcej
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szczegółowych informacji na temat
narzędzi marketingu online można
znaleźć m.in. w raportach IAB Polska opublikowanych na łamach „Harvard Business Review Polska”: „Raport Strategiczny – internet 2014”
oraz „Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce”. IAB

Reklama graficzna
(display)
Jak pokazują wyniki badania IAB/PwC
AdEx, największą część budżetów marketingowych przeznaczonych na reklamę w internecie polscy reklamodawcy alokują w display, który stał się
podstawowym środkiem komunikacji
marketingowej online w Polsce. Również w krajach, w których inne narzędzia marketingu online okazały się
w ostatnich latach bardziej popularne, perspektywy rozwoju reklamy graficznej są bardzo korzystne. Warto też
podkreślić, że jest ona, niezmiennie,
podstawowym źródłem finansowania większości mediów internetowych.
Prognozy mówiące o tym, że display
odejdzie do lamusa na rzecz innych
rodzajów reklamy w internecie nie
sprawdziły się. Nie mogło być inaczej skoro oznacza on wszelkie graficzne formaty reklamowe służące
budowaniu wizerunku, który – obok
kreowania emocji wokół marki – był,
jest i będzie podstawą strategii marketingowej większości firm na świecie. Jak mawiał Ogilvy „nie można
zanudzić nikogo do kupowania”. Żeby
skutecznie sprzedawać swoje produkty, konieczne jest umiejętne tworzenie emocji i pozytywnych skojarzeń
z marką, a narzędziem do realizacji
strategii wizerunkowej w internecie
jest właśnie display. Nawet w kampaniach o charakterze czysto sprzedażowym, które trudno posądzać o zamiar
budowania wizerunku, reklama graficzna często okazuje się przydatna.
Display przeszedł długą drogę od
banera o rozmiarach 468×60 pikseli,

WYDATKI NA KLASYCZNĄ REKLAMĘ GRAFICZNĄ (MLN)
I ICH UDZIAŁ W TORCIE REKLAMOWYM ONLINE
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ŹRÓDŁO: IAB Polska/PwC AdEx.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY REKLAMY WIDEO:
▪ znacznie bardziej buduje zaangażowanie użytkowników –
łatwiej zachęcić użytkownika
do obejrzenia atrakcyjnego
wideo niż do przeczytania
przekazu reklamowego,
▪ jest lepiej zapamiętywana –
czas kontaktu z reklamą jest
znacznie dłuższy niż w przypadku reklam bez materiału
wideo (dłuższy czas obcowania z marką),
▪ użytkownicy spędzają więcej
czasu na stronach internetowych zawierających materiały wideo, co zwiększa szanse
na zapamiętanie marki,
▪ daje możliwości przedstawienia bardziej zrozumiałego
przekazu reklamowego,
▪ jest bardziej efektywna –
skutecznie zachęca
do zakupu marki,

▪ uzyskuje dużo lepsze wskaźniki
mediowe (tzn. lepsza klikalność, dłuższy czas kontaktu,
większa liczba interakcji),
▪ efektywniej buduje pozytywny wizerunek marki m.in. poprzez jej odbiór (większość
użytkowników uważa, że firmy emitujące spoty reklamowe są firmami godnymi
zaufania),
▪ podnosi tzw. konwersyjność –
większa liczba użytkowników
dokonuje zakupu produktu lub korzysta z reklamowych usług,
▪ dzięki spotom reklamowym
umieszczonym na stronie internetowej firmy podnosi
atrakcyjność witryny i pomaga w jej lepszym pozycjonowaniu w wyszukiwarkach
(tzw. SEO).
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WYDATKI NA WIDEO ONLINE (MLN)
I ICH UDZIAŁ W TORCIE REKLAMOWYM ONLINE
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ŹRÓDŁO: IAB Polska/PwC AdEx.

aż po wysoce interaktywne formaty
rich media i reklamę wideo, np. kupowaną i realizowaną w sposób automatyczny w modelu real time bidding
(RTB). Przez ponad 15 lat istnienia reklama display rozwijała się i stale dostosowywała do tego, jak zmieniały
się: infrastruktura internetowa, strony www, liczba internautów, urządzenia na których te strony są przeglądane oraz wzorce korzystania z medium
internetowego. Wraz z tymi zmianami rozwijały się też technologie tworzenia kreacji, modele sprzedaży i zakupu powierzchni reklamowej, a także
metody pomiaru realizacji i skuteczności kampanii reklamowych w internecie.
W rezultacie znajdujemy się w punkcie,
w którym reklamodawcy za pomocą
reklamy graficznej mogą dotrzeć do
ogromnej rzeszy konsumentów w formie nieustępującej żadnemu innemu
medium, również telewizji. Mają oni
przy tym do dyspozycji: precyzyjne
metody targetowania i optymalizacji
kampanii, bardzo dużą liczbę formatów reklamowych do wyboru, wiele
modeli emisji i rozliczeń, różne sposoby pomiaru skuteczności kampanii
(w tym ROI), a także automatyzację
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Łatwo zauważyć, że większa liczba
konsumentów (B2C) i firm (B2B) jest
zmęczona natłokiem przekazów, nie
tylko reklamowych, ale również informacyjnych. Wpływa to na konieczność
dostosowywania przekazu reklamowego do tego trendu. Każdy marketer powinien ciągle analizować sposób,
w jaki najefektywniej przykuć uwagę
swojej grupy docelowej, ale jednocześnie robić to w sposób przyjazny, tzn.
nie zniechęcając do kolejnych kontaktów, a wręcz wywołując zaciekawienie.
Na powyższe wyzwania odpowiada reklama wideo rich media.

całego procesu zakupu powierzchni
reklamowej. Wszystko to powoduje,
że w internecie można zrealizować
praktycznie każdą potrzebę marketingową, niezależnie od branży. P.K.

Wideo online
Jednym z największych wyzwań reklamy w obecnych realiach rynkowych jest jej efektywność – zarówno
w przypadku reklamy internetowej,
jak i pozostałych mediów. Klienci
mają codziennie kontakt z dziesiątkami przekazów reklamowych, coraz
trudnej jest przykuć ich uwagę i zachęcić do interakcji z reklamą. Z tego
powodu – pomimo faktu, że znaczna
część marketerów stara się inwestować od kilku lat coraz większe środki w tzw. reklamę efektywnościową,
czyli nastawioną przede wszystkim
na sprzedaż – nie można zapominać
o ciągłym budowaniu wizerunku marki, produktów i usług. Firmy, które od
lat osiągają największe sukcesy rynkowe to te, które umiejętnie łączą budowanie siły swoich marek oraz, w erze
cyfryzacji współczesnego życia, badają ich efektywność i dopasowują się do
zmieniającego się modelu konsumpcji
produktów i usług oraz sposobu korzystania z mediów.

Wideo jest wykorzystywane w reklamie internetowej w dwóch podstawowych formach:
▪ umieszczone w banerach
reklamowych – jest częścią kreacji reklamowej (tzw.
video in-banner bądź rich media)
▪ wykorzystywane jako
samodzielny spot reklamowy – analogicznie jak w przypadku reklamy telewizyjnej (spot
wideo emitowany jest przed właściwym materiałem wideo, w trakcie jego trwania lub po jego zakończeniu tzw. pre-roll, mid-roll,
post-roll). S.Ś.

Marketing
w wyszukiwarkach
Z roku na rok rośnie liczba użytkowników szerokopasmowego internetu, co
otwiera nowe możliwości marketingowe oraz analityczne, a także przyczynia się do rozwoju e-commerce.
W Polsce są już ponad 23 mln internautów w wieku 15 i więcej lat.2 To
właśnie dla nich wyszukiwarki stanowią główną metodę dotarcia do informacji umacniając swój udział w zakupach. Dla marketerów zaś stają się
popularnym narzędziem promocji.
Skuteczne działania online wymagają wdrożenia zaplanowanej i dopasowanej do konkretnego biznesu
strategii reklamy w wyszukiwarkach.
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W jej zakres wchodzą: optymalizacja
serwisu pod kątem algorytmu wyszukiwarek (SEO – Search Engine Optimization), która zapewnia obecność
w naturalnych wynikach wyszukiwania oraz płatne kampanie (SEM, czyli
Search Engine Marketing) w wynikach wyszukiwania i sieci kontekstowej. Oba działania wzmacniają się
wzajemnie i wspierają sprzedaż online.
Całość powinna dopełniać analityka
internetowa, ukierunkowana na optymalizację konwersji.
Aby osiągnąć sukces, nie wystarczy
koncentrować się jedynie na działaniach online bądź offline. Strategie
SEM i SEO muszą być coraz ściślej
powiązane z kampanią marketingową
realizowaną poza siecią. Spójność komunikacji marketingowej jest bardzo
ważna. Niezależnie bowiem od kanału dotarcia do potencjalnego klienta,
wszyscy mają wspólny cel: przekonać
go do dokonania zakupu czy skorzystania z oferowanych usług. Trendy
dotyczące liczby kierowanych zapytań

są odzwierciedleniem efektów innych
działań, np. zasięgowych. Jeżeli kampania należy do udanych, wywoła ona
zainteresowanie wśród konsumentów, którzy będą chcieli poznać więcej
szczegółów. W celu zdobycia dodatkowych informacji skorzystają z wyszukiwarki.

ciągłej optymalizacji i adaptowania
biznesu do zmian rynkowych. M.G.

E-mail marketing
Dla wielu marketerów e-mail marketing jest jednym z bardziej skutecznych
kanałów dotarcia do odbiorców. Zgodnie z badaniem DMA „National Client
Email Report 2015” jedna złotówka
zainwestowana w e-mail marketing
generuje średnio 38 zł sprzedaży. Jest
to olbrzymi wzrost w stosunku do 25
zł w 2013 roku. Mimo, iż badanie to
zostało przeprowadzone na rynku
brytyjskim, dotyczy ono uniwersalnego miernika, jakim jest wskaźnik
ROI, który można wprost przełożyć na
rynek krajowy. Warto w tym miejscu
zwrócić uwagę na jeszcze jedno zagraniczne badanie przeprowadzone przez
Forrester Research, „North American
Technographics Survey” z 2014 roku.
Jego wyniki wskazują, że liczba konsumentów usuwających e-maile handlowe bez ich wcześniejszego przeczytania zmniejszyła się o 25% w stosunku
do lat 2010–2014.

Badanie efektywności prowadzonych
działań zarówno online, jak i offline,
umożliwia włączenie do kampanii
SEO i SEM analityki internetowej.
Jest ona źródłem cennych informacji
o skuteczności działań, wartości użytkowników, „wąskich gardłach” i zmianach schematów w konkretnej branży.
Synergia działań marketingowych
online i offline wraz ze wsparciem
analitycznym wykorzystującym coraz bardziej zaawansowane narzędzia,
w tym rozwiązania klasy Enterprise,
umożliwia firmom konsekwentne
budowanie przewagi rynkowej oraz
dynamiczny wzrost. Jest to jednak
długofalowy proces, który wymaga

WARTOŚĆ (MLD ZŁ) I DYNAMIKA REKLAMY
ONLINE W POLSCE W LATACH 2007–2014
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Obydwa powyższe wskaźniki pokazują siłę i skuteczność e-mail marketingu
oraz pozytywne trendy w wykorzystaniu tego kanału komunikacji. Dzieje się tak, gdyż marketerzy w swoich
działaniach e-mail marketingowych
skupili się na kilku fundamentalnych
obszarach. Po pierwsze, traktują ten
kanał jako kanał tzw. permission marketing, a – co za tym idzie – dbają o to,
aby odbiorcy samodzielnie zapisywali się na ich listy subskrypcyjne wyrażając odpowiednie zgody prawne. Pośrednio wynika to również ze zmian
wprowadzonych do polskiego prawa
w grudniu 2014 roku. Po drugie, marketerzy skupiają się coraz bardziej na
dostarczaniu na skrzynki odbiorcze
coraz lepiej dopasowanej i spersonalizowanej treści, która może zainteresować odbiorcę. Mówiąc o personalizacji
2015 roku, nie mówimy już tylko o wykorzystaniu imienia odbiorcy w temacie wiadomości, ale o koncepcji 1000
odbiorców – 1000 różnych treści dopasowanych do każdego z nich. Jest to
o tyle istotne, iż coraz więcej zabezpieczeń antyspamowych nie analizuje już
jedynie treści przesyłanych wiadomości, ale sprawdza także reakcję odbiorców. Innymi słowy, im lepiej odbiorcy

reagują na komunikację marketera,
tym więcej jego wiadomości dotrze
do inboxów subskrybentów. Trzecim
fundamentem, na których marketerzy budują skuteczność e-mail marketingu jest wykorzystanie zaawansowanych funkcji w systemach do
e-mail marketingu, które pozwalają
na automatyzowanie części procesu
komunikacji, co w rezultacie pozwala
znacząco zaoszczędzić środki. P.S.

Big data
Ostatnie lata przyniosły znaczący
wzrost liczby danych przetwarzanych
w organizacjach – szczególnie tam,
gdzie podstawą działania jest wiedza
o procesie lub kliencie. Na pojawienie się zjawiska big data, związanego
z poszukiwaniem i wykorzystaniem
wartości biznesowej tkwiącej w coraz większych wolumenach dostępnych danych, szczególny wpływ ma
znaczny wzrost usług internetowych
oraz prawdziwa rewolucja w technologiach mobilnych wspieranych przez
social media.
Ważnym zjawiskiem jest zakup danych od zewnętrznych dostawców
w zakresie nowych kontaktów czy

WYDATKI NA EMAIL MARKETING (MLN)
I ICH UDZIAŁ W TORCIE REKLAMOWYM ONLINE
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ŹRÓDŁO: IAB Polska/PwC AdEx.
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też ich zachowań w sieci Internet po
to, by skuteczniej docierać do klienta lub poprawiać efektywność swoich procesów. IDC w swoim raporcie
z 2014 roku wskazuje, iż obecnie organizacje wykorzystują około 20% całego wolumenu big data w sieci, który
jest szacowany na ponad 5 zettabajtów. W 2020 roku ma to być już 30%,
podczas gdy w tym czasie pojemność
sieci internetowej powiększy się ponad dziewięciokrotnie, do 45 zettabajtów. W związku z tym, obszary sprzedaży i marketingu zyskują potężnego
sprzymierzeńca wspierającego doskonalenie relacji z klientami.
W świecie internetu i technologii mobilnych wiedza dotycząca aktywności
klienta staje się ważnym narzędziem
w procesie zwiększania konkurencyjności i sprzedaży. Dotychczasowe
praktyki bez szczegółowej wiedzy na
temat pożądanych przez klientów opcji w usłudze czy produkcie mogą być
mało efektywne. Dzięki obecności
w różnych kanałach klient może zbierać doświadczenia związane z marką i angażować się w różne działania
mające doprowadzić go do zakupu,
co daje jeszcze większą szansę sprzedaży niż dotychczas. Takie podejście
pozwala zaistnieć marce lokalnie –
najbliżej jego miejsca zamieszkania
czy pobytu. Dzięki wspomnianym
rozwiązaniom marka może przeprowadzić klienta przez proces zakupowy angażując go coraz bardziej. Obecnie bowiem w sprzedaży dokonuje się
zmiana pokoleniowa, w której technologie mobilne i znajomość wykorzystania aplikacji przez konsumentów
mogą przynieść dodatkowe korzyści
w postaci ruchu w sklepie stacjonarnym lub też na stronie internetowej.
Analiza trendów i połączenie ich z danymi kontaktowymi umożliwia z kolei zaproponowanie klientowi oferty
dopasowanej do jego indywidualnych
potrzeb i preferencji, co prowadzi do
wysokiej satysfakcji z zakupu, np.
upragnionego auta. T.D.
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DYNAMIKA WZROSTU POSZCZEGÓLNYCH FORMATÓW
REKLAMY ONLINE W POLSCE W OSTATNICH 5 LATACH
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W poszukiwaniu złotego
Graala efektywności
Powszechną praktyką stosowaną do
testowania kreacji i stron docelowych
jest test a/b. W klasycznej jego odmianie emitowane są dwie różne wersje reklamy w identycznym środowisku i w tym samym czasie badając,
czy w istotnie statystyczny sposób
któraś wersja z testowanej pary spełnia parametry celu kampanii. Według
tej samej zasady testuje się wersje landing page. Złota reguła testów a/b
głosi, że zmiany należy wprowadzać
stopniowo, kolejne wersje powinny
różnić się od siebie tylko jednym elementem (test jednej różnicy) po to,
by jednoznacznie przypisać skutek
(różnicę w wynikach) przyczynie, czyli
różnicy w testowanych wersjach.
Testy a/b mają długą tradycję w reklamie online. Z powodzeniem stosowane są w kampaniach, a Google Analitics oferuje dedykowane narzędzia
do obsługi takich testów. Mają one

jednak ograniczenia i wady. Po pierwsze, reguła jednej i stopniowej zmiany
powoduje, że testy trwają bardzo długo i można przeznaczyć duży budżet
zanim osiągnie się satysfakcjonujące
wyniki. Po drugie, z natury tego testu
wynika, że jego rezultatem jest niemal
zawsze znalezienie lokalnego maksimum funkcji optymalizacji. Oznacza
to, że w toku tej procedury dochodzi
do sytuacji, w której zmiana parametru powoduje pogorszenie wyników.
Nie ma zatem gwarancji, że optymalna wersja jest najlepszą z możliwych.
Radykalna zmiana w postaci innej kopii, layoutu czy hasła może w efekcie
przynieść lepsze rezultaty, lecz nie
będą one widoczne od razu. Należałoby zatem prowadzić testy a/b równolegle, optymalizując kilka linii kreatywnych jednocześnie tak, by każda
miała taką samą szansę.
Rozwiązaniem optymalnym może być
multitest, którego idea opiera się na
tym, by weryfikować wiele założeń

jednocześnie. Jest to narzędzie szybkie (po paru dniach można wybrać
najlepszy sposób komunikacji) i stosunkowo tanie (test 24 kombinacji powinien kosztować poniżej 10 tys. zł).
Ponadto dostarcza ono znaczącą wiedzę na temat tego, jak działa komunikacja i jej poszczególne składowe.
W przeciwieństwie do testów a/b, wiedza zdobyta dzięki multitestom znacząco wykracza poza drobne zmiany
poszczególnych elementów kreacji.
Multitest daje również solidny punkt
wyjścia do poszukiwania najlepszej
kreacji. Na podstawie wyników pierwszego z nich możliwe jest formułowanie nowych hipotez i testowanie
kolejnych zmiennych. Procedura jest
nie tylko szybka i bardzo wydajna, ale
i stosunkowo tania. J.B.
1. Więcej w: „Internet Rzeczy w Polsce”,
„Harvard Business Review Polska”,
wrzesień 2015.
2. MillwardBrown, zgodnie ze zmianami
metodologii wprowadzonymi w 2015 roku.
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INTERNET NA TLE
INNYCH MEDIÓW
AUTOR:
ANNA LEMBAS,
Analityk mediów,
Starcom Mediavest
Group

budżety zostały przesunięte w kierunku telewizji. Tym samym udział
tego medium w mediaplanach zbliżył się do 50%.
Cechą charakterystyczną branży finansowej jest poszukiwanie sposobów na
optymalizację kosztów, dlatego wspomniany spadek tłumaczymy przesunięciem budżetów w stronę zautomatyzowanych form zakupu czy też
modeli aukcyjnych, które umożliwiają
kupno tańszych powierzchni. Łączny
udział w mediamiksie telewizji i internetu utrzymuje się na poziomie blisko
86% budżetów.

Internet pozyskuje coraz większe nakłady reklamowe
i choć liderem niezmiennie pozostaje telewizja, w niektórych
branżach komunikacja cyfrowa zdobyła już największą
część tortu reklamowego (np. nieruchomości czy B2B),
w innych zaś dogania najlepszego (np. motoryzacja, handel).
Cieszy też fakt, że w sektorach zdominowanych przez media
tradycyjne – takich jak farmacja czy żywność – zauważalny
jest wzrost nastrojów inwestycyjnych w digital.

RANKING BRANŻ określający wydatki reklamowe online jest dość stabilny i porównywalny w różnych krajach
(IAB AdEx1). Pomimo zmian w jego
dynamice i nieznacznych rotacji, do
grona liderów należą reklamodawcy
z branż takich jak: motoryzacja, finanse, telekomunikacja czy handel. W czołówce zabrakło żywności i farmacji,
które większość nakładów pozostawiają w tradycyjnych mediach. Aby
ukazać wagę internetu oraz mechanizmy kształtujące tort reklamowy,
poniżej przedstawiono analizy i historyczne zestawienia obejmujące poszczególne branże.

Motoryzacja
W branży motoryzacyjnej w 2014 roku
na internet wydano tyle samo, co na

telewizję. Łącznie pozyskały one ponad 73% budżetów reklamowych tego
sektora. Na trzeciej pozycji znalazło
się radio z udziałem na poziomie 15%,
a pozostałe media tradycyjne uzyskały
łącznie 12% udziałów. Podkreślić należy, że udział internetu rośnie i prawdopodobnie w 2015 roku prześcignie
wydatki na telewizję.

Finanse
W 2014 roku sektor finansowy ograniczył swoje wydatki o 5,4%. Redukcje budżetów dotknęły reklamę online (nakłady na nią spadły o 13,2%),
co spowodowało, że udział internetu
w mediamiksie spadł z 40% w 2013
roku do 37% w roku kolejnym. Mimo
kilku kwartałów szybkiego wzrostu
wydatków na digital, w 2014 roku

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH MEDIÓW
W KATEGORII „MOTORYZACJA”
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Handel, e-handel
W 2014 roku łączne wydatki na reklamę telewizyjną i online stanowiły ponad 65,5% budżetów marketerów z branży handlowej. Warto w tym
miejscu zauważyć, że dzięki szybkiemu rozwojowi e-commerce, wydatki
na reklamę internetową i telewizyjną
w niedługim czasie mają szansę osiągnąć ten sam poziom. Na kolejnych
miejscach, z istotnym udziałem w mediamiksie, znalazły się również radio
oraz outdoor. W 2014 roku udziały
tego pierwszego w torcie reklamowym wyniosły 16,1% wobec 14,3%
w roku wcześniejszym, zaś drugiego oscylowały wokół 10%. Udział pozostałych mediów tradycyjnych nie
przekroczył 9%.

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH MEDIÓW
W KATEGORII „FINANSE”
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Nieruchomości, B2B
Dla reklamodawców z sektora nieruchomości i B2B internet jest kluczowym medium, a nakłady na reklamę
online (27%) przekraczają wydatki
na telewizję (23%). Ze względu jednak na lokalny charakter tych branż
połowa budżetów należy do mediów
tradycyjnych, które łatwo jest targetować regionalnie. I tak: w 2014 roku
radio miało blisko 12% udziałów, gazety – 19%, zaś outdoor – 7,5%. Około 10% udziału znalazło się po stronie
magazynów, szczególnie branżowych,
które są istotne z punktu widzenia
usług dla biznesu.

Telekomunikacja
W budżetach telekomów pierwszeństwo ma reklama telewizyjna. Jej
udział od lat utrzymuje się na stabilnym poziomie bliskim 58%. W 2014
roku wydatki na reklamę online pochłonęły niecałe 20% budżetów, zaś
trzecim co do wielkości medium w wydatkach firm telekomunikacyjnych
był outdoor, którego udziały sięgnęły
9%. Pozostałe media tradycyjne miały w 2014 roku łącznie 13% udziałów.

Żywność
Producenci żywności przeznaczają na
reklamę telewizyjną niemal 80% swoich budżetów. Analizując poszczególne jej formy warto odnotować, że żywność zajmuje pierwsze miejsce pod

względem wydatków na lokowanie
produktu w produkcjach telewizyjnych. Drugie miejsce zajmuje internet z około 10% udziału w mediaplanach. Reklamodawcy oswoili się
przede wszystkim z reklamą wideo
w sieci. Trzecim medium pod względem wielkości lokowanych budżetów
w branży spożywczej jest reklama zewnętrzna z około 5% udziałem. Pozostałe media tradycyjne miały w 2014
roku łącznie nieco ponad 7% udziałów.

Kosmetyki, odzież
W wydatkach na reklamę kosmetyków
numerem jeden w mediamiksie jest
telewizja, na którą w 2014 roku branża przeznaczyła blisko 65% budżetów. Internet zajmuje trzecią pozycję
z udziałem rzędu 12–13% ustępując
miejsca magazynom. Prasa kolorowa –
choć na rynku jest w trendzie spadkowym – wciąż odgrywa istotną rolę
w kampaniach kosmetyków, a w przypadku odzieży udziały telewizji i magazynów są porównywalne. Łączne
wydatki na te dwa media stanowią
blisko ⅔ budżetów branży odzieżowej. Internet znajduje się na trzecim
miejscu, ale wydatki na reklamę online z roku na rok rosną i w 2014 roku
zbliżyły się do 20% wielkości budżetów. Pozostałe media tradycyjne miały w tym czasie łącznie 7% udziałów
w budżetach sektora kosmetycznego
i blisko 17% odzieżowego.

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH MEDIÓW
W KATEGORII „HANDEL”
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69%

62%

59%

53%

47%

41%

36%

34%

Farmacja
W 2014 roku producenci farmaceutyków zwiększyli inwestycje w reklamę
o 9,4%. Głównym beneficjentem tego
wzrostu jest telewizja, gdzie branża ta
ulokowała ponad 72% swoich budżetów reklamowych. Pomimo sceptycyzmu wobec reklamy online, wydatki na nią wzrosły o 3,3 mln złotych.
Obecnie internet zajmuje trzecią pozycję, po telewizji i radiu, pod względem wielkości udziałów w mediamiksie – w internecie ulokowano 6%
budżetów, zaś w radiu 14%, choć istnieją duże szanse na odwrócenie się
tych proporcji. Pozostałe media tradycyjne miały w 2014 roku łącznie 8%
udziałów w mediaplanach farmacji.

Dom i wnętrze
Branża wnętrzarska zdominowana
jest przez reklamę telewizyjną. Jej
udział w 2014 roku wzrósł, przekraczając połowę wydatków. Drugim
medium, szybko zyskującym na znaczeniu w komunikacji, był internet.
Nakłady na reklamę online w 2014
roku pochłonęły ponad ¼ łącznych
budżetów. Trzecim co do wielkości
medium w wydatkach firm wnętrzarskich okazały się magazyny, których
udziały sięgnęły 12%. Pozostałe media tradycyjne miały w tym czasie
łącznie 11% udziałów.
1. Porównaj: AdEx Polska, UK, USA.

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH MEDIÓW
W KATEGORII „FARMACJA”
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ŹRÓDŁO: Starcom Mediavest Group.
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ŹRÓDŁO: Starcom Mediavest Group.
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▪ usługi oraz e-commerce
(sklepy z częściami zamiennymi, wypożyczalnie samochodów,
warsztaty itp.).

Branża auto-moto to obecnie najdynamiczniej
rozwijający się segment marketingu online. Wykorzystanie
takich narzędzi jak reklama graficzna, szczególnie wideo
online, pozwala zbudować zaangażowanie i lojalność
klientów, a analityka danych – lepiej zrozumieć ich
potrzeby. Obserwowane trendy wskazują, że motoryzacja
pozostanie liderem wydatków na komunikację cyfrową.

Charakterystyka branży

Do podstawowych narzędzi marketingu online przydatnych internautom w procesie zakupowym należą
linki w wyszukiwarkach oraz reklama graficzna na stronach www, natomiast wśród witryn online, które są
szczególnie pomocne w poszukiwaniu
informacji, znajdują się sklepy internetowe, aukcje oraz serwisy opiniotwórcze – fora i grupy dyskusyjne. IAB

Według badania IAB Polska/PwC AdEx
branża motoryzacyjna jest od dwóch
lat liderem wydatków na komunikację
cyfrową. W 2014 roku pozyskała 18%
tortu reklamowego online z dynamiką
wzrostu na poziomie 13% rok do roku,
zajmując zarazem miejsce w pierwszej
trójce najszybciej rozwijających się
branż. Segment ten charakteryzuje się
dość dobrymi wskaźnikami konwersji
online. Zgodnie z badaniem IAB Polska digitalSCOPE wśród polskich internautów, którzy w ciągu 6 miesięcy
kupili produkty bądź usługi tej kategorii, prawie połowa korzystała z informacji znalezionych w sieci, a 38%
dokonało transakcji w internecie. Podobny poziom konwersji obserwowany jest w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Rola content marketingu
Branża motoryzacyjna obejmuje szereg produktów i usług. Przyjmując za
kryterium działania content marketingowe oraz ich rolę w strategii marketingowej firmy, branżę motoryzacyjną można podzielić na dwie główne
kategorie:
▪ producenci samochodów
(np. Audi, Lexus, Peugeot),

WSKAŹNIKI ZAKUPOWE (W CIĄGU OSTATNICH
6 MIESIĘCY) W KATEGORII „MOTORYZACJA”
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zakup na podstawie
informacji znalezionych
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ŹRÓDŁO: IAB Polska digitalSCOPE’2014; internauci w wieku 16+, IV kw. 2014.
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Producenci samochodów
W przypadku pierwszej grupy rola content marketingu w dużej mierze sprowadza się do działań ukierunkowanych na budowę wizerunku zgodnego
z „filozofią”, hasłem reklamowym (np.
„radość z jazdy”) bądź pozycjonowaniem marki (premium lub popularna).
Dla producentów samochodów jednym z podstawowych narzędzi content marketingu (szczególnie w segmencie premium) istotnym dla marek
są treści wideo. Dla kanałów takich
jak YouTube to nośniki profesjonalnych produkcji, w których budżety
grają drugo-, jeśli nie trzecioplanową
rolę. Warto śledzić te działania, ponieważ właśnie w tym miejscu często powstają filmowe trendy. Do klasycznych przykładów należy kultowy
szpagat Van Damme’a na tirach Volvo
(prawie 80 mln wyświetleń), ostatnio z kolei głośno było w sieci o filmie
„A Message to Space” Hyundaia, w którym firma wysyła wiadomość w przestrzeń kosmiczną (już ponad 60 mln
wyświetleń).
Dla firm motoryzacyjnych profesjonalnie prowadzone działania w takich
serwisach jak: Facebook, YouTube,
Instagram czy Twitter są obowiązkowymi zadaniami służącymi budowaniu wizerunku. Typowym dla tej branży narzędziem content marketingu
są tzw. konfiguratory. Jeszcze do niedawna były obecne tylko na stronach
największych marek, szybko jednak
stały się niezbędnym elementem witryny producenta. Obecnie mają one
czysto sprzedażowo-leadowy charakter, pozwalający klientowi budować
wymarzony samochód.

Usługi oraz e-commerce
W działaniach content marketingowych producenci aut zrezygnowali
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z blogów firmowych, które pozostają
domeną motoryzacyjnej gałęzi usług
i e-commerce. Podobnie jak w innych
branżach miejsce to jest poświęcone
edukacji oraz inspiracji. Zamieszczane treści pomagają użytkownikom
i angażują ich do działania. Przykładem jest strategia komunikacji platformy zakupowej Motointegrator.pl.
W rozbudowanym poradniku eksperci radzą i pomagają kierowcom rozwiązać problemy z eksploatacją samochodu. Tego typu formuła trafia do
ich świadomości, budując przyjazny,
ekspercki wizerunek marki.

REKLAMOWE ŹRÓDŁA WIEDZY NA TEMAT
PRODUKTÓW I USŁUG MOTORYZACYJNYCH
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ŹRÓDŁO: IAB Polska Consumer Journey Online; polscy internauci w wieku 15+, N=655.

Odważna oraz nowoczesna strategia
content marketingowa została wdrożona np. w przypadku wypożyczalni
samochodów AVIS. Treści publikowane na blogu mają inspirować czytelników do podróży i angażować do
dyskusji. Historie z odwiedzin w nieznanych lub zapomnianych zakątkach Polski wraz z wysokiej jakości
fotografiami pokazują, że podróż wypożyczonym samochodem może być
autentyczną przygodą. M.S., S.K.

Video rich media –
I love my car!
Jak wzbudzać emocje?
Jednym z największych wyzwań branży motoryzacyjnej jest wciąż bardzo
wysoka liczba sprowadzanych używanych aut zza zachodniej granicy oraz –
co jest ściśle z tym związane – bardzo
długi okres używania samochodów
przez obywateli (średni wiek pojazdu
na polskich drogach). Głównym tego
powodem jest bariera siły nabywczej,
jednak elastyczne warunki finansowania coraz bardziej poszerzają grupę potencjalnych nabywców nowych
samochodów.
Najbardziej skuteczne reklamy wideo
rich media to te, które kładą nacisk
przede wszystkim na emocje i pokazanie funkcjonalności samochodów,
a aspekt finansowy poruszają w mało
inwazyjny sposób. Klienci coraz słabiej

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

SZYMON KOSIŃSKI,
CEO Sataku

Przy tworzeniu i realizacji wizerunkowych kampanii, szczególnie rich
media, branża MOTO jest bardzo
wdzięcznym tematem. W końcu
kto nie chciałby popracować
np. przy Mercedesie AMG GT...
Pamiętajmy, że za sukcesem
każdej marki stoi dobrze opowiedziana historia. A jak najlepiej
opowiedzieć, a przede wszystkich
zaangażować w nią użytkownika,
jeśli nie przy pomocy klipu wideo
obudowanego angażującymi rich
mediami?

reagują bowiem na komunikaty ilościowe takie jak wysokość rabatu czy
niskie oprocentowanie kredytu lub
leasingu. Wynika to z przekonania, że
komunikowane wartości są w rzeczywistości trudno dostępne dla przeciętnego obywatela. Warto podawać je dopiero na stronie docelowej kampanii

Polska jest liderem w Europie
Środkowo-Wschodniej pod względem udziału reklam z wykorzystaniem rich media w stosunku
do tradycyjnych reklam display.
Z tego powodu znajdujemy się
również w czołówce pod kątem
średniego wskaźnika CTR. Z naszych analiz zaś wynika, że użycie
interaktywnych elementów w reklamie display zwiększa nie tylko
zaangażowanie, ale również CTR –
od 4 do nawet 10 razy. Poza tym
od dawna wiadomo, że dodanie
klipu wideo poprawia także wyniki
kampanii mailingowych, a wykorzystanie produktowych materiałów wideo zwiększa sprzedaż
w e-commerce. Jestem przekonany, że dzieje się tak dlatego, gdyż
wideo/rich media angażują bardziej. A zaangażowanie to słowo
klucz w dzisiejszej reklamie.

oraz w bezpośrednich rozmowach
z klientami. S.Ś.

5 zasad wykorzystania
reklamy mobilnej
Branża motoryzacyjna, jako jeden
z liderów wydatków na reklamę online w Polsce, przejawia także coraz
iab POLSKA
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formaty reklamowe, a także wykorzystać natywne funkcje telefonu (np.
dotyk, aparat, akcelerometr). W reklamie mobilnej copywriting nie jest
najważniejszy, a kolorystyka czy unikalna czcionka schodzą na plan dalszy,
gdy walka toczy się o przyciągnięcie
uwagi i zaangażowanie użytkownika.

Animowany rectangle
(zmieniające się tło)
skutecznie przyciąga.

Podwójny baner –
przejeżdżający
samochód intryguje
i przyciąga uwagę.

większą aktywność w kanale mobilnym. Poniżej przedstawiono pięć kluczowych zasad, które pozwalają wykorzystać potencjał i możliwości reklamy
w urządzeniach przenośnych.

Dotknięcie przycisku
jako intro i zachęcenie
do samodzielnego
uruchomienia kreacji.

(np. w czasie korków), gdy wiadomo,
że użytkownik prowadzi samochód
(i korzysta z aplikacji nawigacyjnych)
lub znajduje się w wybranej lokalizacji (np. blisko salonu). Można ją
uzależnić od pogody i dopasować do
treści serwisu lub aplikacji (reklama
natywna).

Dopasuj reklamę
Jeżeli reklama mobilna ma nie kojarzyć
się z inwazyjnym, niechcianym przekazem, kampania powinna być odpo- Nie kopiuj rozwiązań
wiednio dopasowana nie tylko do gru- desktopowych
py docelowej, ale przede wszystkim Istotne jest kierowanie się zasadą
do czasu i miejsca emisji. Może być „mobile first”. Dla mobile warto zaemitowana w określonej porze dnia planować dedykowane rozwiązania,

INTERNETOWE ŹRÓDŁA WIEDZY NA TEMAT
PRODUKTÓW I USŁUG MOTORYZACYJNYCH
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ŹRÓDŁO: IAB Polska Consumer Journey Online; polscy internauci w wieku 15+, N=655.
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Przyciągaj uwagę
Użytkownik powinien chcieć wejść
w interakcję z reklamą. Warto zaprojektować krótkie intro, wykorzystać
animację, sprawić, aby interakcja z reklamą była ciekawym wyzwaniem.
Reklamodawca ma tylko kilka sekund
na przyciągnięcie uwagi użytkownika, ale gdy uda się to osiągnąć, można zyskać nawet kilkanaście, a nawet
kilkadziesiąt sekund jego całkowitego
zaangażowania.
Angażuj
Warto korzystać z interaktywnych, angażujących formatów rich media. Badania wskazują, że w porównaniu do
standardowych (statycznych) banerów, rich media generują wielokrotnie więcej interakcji, a użytkownicy
częściej zapamiętują markę i sam przekaz reklamowy. Ważniejsze od CTR są
wskaźniki zaangażowania, a więc świadoma interakcja i czas, jaki użytkownik
spędza z reklamą (np. oglądając wideo
czy wykonując określone zadania).1
Wykorzystaj różne
opcje click-2-action
Siłą reklamy mobilnej jest możliwość
wykorzystania różnych click-2-action.
Część z nich jest jednak zarezerwowana wyłącznie dla smartfonów. Przykładowe formy obejmują:
▪ click-2-call – możliwość dzwonienia wprost z formatu reklamowego,
▪ click-2-sms – możliwość wysłania SMS z prośbą o kontakt
(np. zapisem na jazdę próbną),
▪ store locator – możliwość pokazania na mapie lokalizacji najbliższego salonu oraz wytyczenie trasy,
▪ kalendarz – możliwość zapisania
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daty w kalendarzu na smartfonie
(np. „drzwi otwarte”),
▪ selfie – możliwość zrobienia sobie
zdjęcia aparatem w smartfonie
lub wybrania zdjęcia z biblioteki
i wstawienia do reklamy. R.S.

Big data marketing
i marketing automation
Branża motoryzacyjna jest idealnym
miejscem umożliwiającym zbieranie
i wykorzystywanie danych do ciągłej
poprawy produktu, jakim jest samochód. Wiedza na temat sposobu i stylu jazdy oraz zsynchronizowanie działań między sprzedażą a serwisem daje
ogromne możliwości marketingowe.
Firmy związane z motoryzacją, realizując swoje operacje (np. rejestracja pracy silnika, przebyte kilometry,
zużycie paliwa) przetwarzają coraz
większe wolumeny danych w obszarach samego klienta i konsumpcji
usług. Jednocześnie klienci, mając
do dyspozycji internet (stacjonarny
oraz mobilny), przetwarzają tysiące
danych na prywatny użytek szukając
odpowiedniej oferty. Dzięki łatwemu dostępowi do informacji stają się
oni niemal ekspertami produktowymi i ciągłymi poszukiwaczami okazji
cenowych, co prowadzi do coraz bardziej świadomego zakupu produktu
lub usługi. Powstający w ten sposób
efekt ROPO (Research Online Purchase Offline) niejednokrotnie potrafi
zaskoczyć sprzedawców i marketerów,
którzy bez odpowiedniej analityki zachowań konsumentów mają trudności w odpowiadaniu na pytania i potrzeby potencjalnego klienta. Poniżej
znajduje się kilka wskazówek, które
przybliżą organizacjom sprzedażowym sposób, w jaki można korzystać
ze wspomnianych zjawisk.

Po pierwsze: postaw
na jakość informacji
Dziś niemal każda organizacja posiada
system klasy CRM oraz standardy obsługi klienta w sieci i w punktach stacjonarnych, które są podstawowymi

PRZYKŁADY DANYCH DOTYCZĄCYCH MOTORYZACJI
WYKORZYSTYWANYCH NA PLATFORMIE BIG DATA
IBM PAO (PREDICTIVE ASSET OPTIMIZATION)
▪ Dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane, statyczne
i pozyskiwane w streamingu.
▪ Dane z sensorów i mechanizmów dotyczące instalacji
oraz systemów pojazdu.
▪ Dane graficzne, audio-wideo
w różnych typach i formatach.
▪ Informacje dotyczące
konserwacji i inżynierii.

▪ Dane logowania z call-center, rejestratorów głosu i obrazu, poczty e-mail i wiadomości
tekstowych.
▪ Dane dotyczące eksploatacji
pochodzące od usługodawców oraz podmiotów trzecich.
▪ Informacje geoprzestrzenne
i czasowe, włączając dane
GPS, dotyczące pogody
i środowiska.

ŹRÓDŁO: IBM big data for the automotive industry, 2013.

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI WIDEO RICH MEDIA
MOTORYZACJA
PLAY RATE: stosunek
liczby odsłon banerów
inicjujących do liczby
kliknięć wywołujących
warstwę (expand).

PLAY RATE
3,36%

CTR
5,03%

CTR: stosunek liczby
kliknięć w otwartej
warstwie (expand)
do liczby wywołań.

DWELL-TIME
14 s
DWELL-TIME: średni czas
oglądania spotu wideo
(w sekundach).

ŹRÓDŁO: kampanie TEN.media, 2012–2015.

źródłami informacji o klientach. Kluczem do sukcesu jest analiza interakcji
klienta zarówno we wszystkich kanałach sprzedaży i obsługi, jak również
poza nimi – na forach internetowych
czy też portalach społecznościowych.
Ciągłe wzbogacanie danych dzięki znajomości zachowań lub zmian, jakie
zachodzą w życiu klienta może prowadzić do dodatkowej okazji sprzedażowej, np. informacja o posiadaniu
psa czy pojawieniu się nowego członka rodziny umożliwia przygotowanie
oferty bardziej dopracowanej pod kątem potrzeb. Brak pełnych informacji o kliencie może prowadzić do utraty potencjału sprzedażowego. Warto
pytać również o dogodny czas kontaktu lub dokonać aktualizacji adresu
e-mail. Świadomy klient, przekazując
takie informacje, bardziej docenia wysiłek związany z zachowaniem jego

preferencji. Wskazane jest również
korzystanie z informacji, którymi dysponują wyszukiwarki danych konsumenckich lub predefiniowane profile
baz konsumenckich. Wykorzystywanie ich pozwala zbudować pełniejszy
obraz preferencji i segmentów klientów oraz potencjalnej grupy docelowej.

Po drugie: profiluj
i segmentuj klientów
Według badań DBMS z 2015 roku
ponad 15% użytkowników aut regularnie czyta w sieci informacje dotyczące samochodów, a 20% deklaruje chęć otrzymywania wiadomości
od producenta na temat użytkowania swojego auta. Z tego powodu tak
ważne jest pozyskanie wiedzy na temat zaangażowania użytkowników
oraz aktywne uczestnictwo w dyskusji
na temat rozwiązań funkcjonalnych
iab POLSKA
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auta – od preferencji dotyczących formy obsługi, poprzez oczekiwania związane z dostarczaniem produktów,
a skończywszy na sposobie zamawiania usług. Pomocne w zrozumieniu
klienta okazać się mogą social media,
np. fora. Podczas sprzedaży łatwiej
nawiązać do sytuacji, w jakiej znajduje się klient, lub do jego zainteresowań, by podzielić się z nim swoimi
spostrzeżeniami i zbudować dobrą
atmosferę towarzyszącą procesowi
zakupowemu.
Do sposobów zbierania tego typu danych należy zasilanie systemu CRM
interakcjami w kanale telefonicznym
bądź online (web portal i e-mail). Pozwalają one szybko zweryfikować,

czy klient przed zakupem sprawdza
opinie i rekomendacje innych użytkowników, czy będzie skłonny odwiedzić sklep, by porozmawiać, jeśli
wcześniej zapoznał się z materiałami
edukacyjnymi dotyczącymi funkcji
produktu itp. Cały ten złożony proces angażowania i zbierania informacji o kliencie zwany clients’ nurturing
jest istotnym elementem budowania
świadomości produktu oraz zaufania do sprzedawcy. Zbieranie danych
(kliknięć , otwarć, wejść, wyjść), które
będą świadczyć o zaangażowaniu lub
jego braku, może umożliwić odpowiednie dobranie kampanii informacyjnej bazującej na zautomatyzowanym scenariuszu komunikacyjnym.
Wszystkie te działania segmentują

PERSPEKTYWA REKLAMODAWCY
BRANŻA MOTORYZACYJNA to jeden
z najlepszych przykładów rozwinięcia się konsumenta ROPO.
Znaczący spadek wizyt klientów
w salonach samochodowych
w ostatnich latach oraz jednoczesny wzrost rynku w przeciągu
ostatnich miesięcy wskazuje
na głęboko posunięte zmiany
w zachowaniu klientów. Przeniesienie ciężaru procesu zakupowego do internetu pozwala coraz
dokładniej wyliczyć zwrot z inwestycji w ten typ mediów. Internet
stał się wiodącym medium przy
wyborze marki, modelu, dealera lub sposobów finansowania
zakupu samochodu. W związku
z tym w 2015 roku rynek reklamowy będzie zmuszony dopasować
się do bardziej zróżnicowanych
potrzeb marketerów branży automotive – nie tylko pod względem
formatów czy placementów,
ale przede wszystkim nowych
form rozliczania działań (np.
billing for viewable impressions).
Reklamodawcy powinni coraz
częściej udostępniać precyzyjne targetowanie na kolejnych
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formatach display oraz wideo.
Ci dostawcy, którzy nie nadążą
za tymi trendami, mogą mieć
problem z pozyskiwaniem klientów motoryzacyjnych.
W najbliższym okresie główną
rolę w wydatkach marketerów
nadal będzie odgrywać display.
Obserwując jednak zachowanie
konsumentów oraz strategie wiodących marek motoryzacyjnych
należy spodziewać się wzrostu
znaczenia SEM oraz treści wideo
wśród wykorzystywanych typów
reklamy. Już dziś tego typu działania generują znaczącą część
leadów w kampaniach. Będą
one odpowiadały światowym
trendom, gdzie SEM jest numerem
jeden pod względem wydatków.
Czarnym koniem tego roku może
być Real Time Bidding. Możliwości,
jakie dają dynamiczne kreacje,
opcje targetowania, rozliczanie
za efekty i większa edukacja reklamodawców w tej dziedzinie mogą
się do tego znacząco przyczynić.
ŁUKASZ BORAK, Communication
Manager, Volvo Car Poland

klientów na podstawie ich zaangażowania w proces zakupu, co może
przyczynić się do obniżenia kosztów
dotarcia do nich i zwiększenia skuteczności sprzedaży. Dotyczy to szczególnie handlu elektronicznego, w którym
klienci mają dużo większe wymagania
dotyczące materiałów przygotowywanych przez sprzedaż i potrzebują
klarownych odpowiedzi oraz szybkiej
reakcji na problem.

Po trzecie:
postaw na integrację
kanałów sprzedaży
Wprowadzenie mobilnego internetu
zmodyfikowało tradycyjny lejek zakupowy, a ścieżka zakupowa jest coraz
bardziej nielinearna i może przebiegać przez różne kanały. Rozproszenie
ich i silosowe podejście do sprzedaży
może kosztować organizację utratę
zysków, gdyż do elementów poszukiwania produktu należy zarówno wizyta w sklepie, jak i praca z porównywarką ofert. Kanał, w którym pojawił się
klient powinien zagwarantować mu
dobre doświadczenia i wpłynąć pozytywnie na proces zakupowy, nawet
jeśli nie doszło do transakcji. Jedną
z takich praktyk jest stosowanie mechanizmu click and collect, w którym
klient ma np. możliwość zarezerwowania online jazdy próbnej w dowolnym salonie.
Wsparcie integracji sprzedaży analizą
big data powoduje, że nie dochodzi do
„kanibalizacji” pomiędzy poszczególnymi kanałami. Dobrą zachętą mogą
być słowa prezesa Macy’s, Terry’ego
Lundgrena, która uważa, że „siła ecommerce wykracza daleko poza klawiaturę i wchodzi do tradycyjnego
sklepu, a każdy 1 dol. zainwestowany
online wpływa na 5.77 dol. wydanych
w sklepie”. Warto więc wykorzystywać big data, aby śledzić ścieżki zakupowe swoich klientów. T.D.
1. Patrz: IAB Polska „Rich media, wideo,
baner – narzędzia graficznej reklamy
online”, styczeń 2012.
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Real time marketing
z wykorzystaniem big data

Branża finansowa posiada wyjątkowe narzędzia
marketingowe: ogromną liczbę danych na temat
klientów oraz dynamicznie rozwijający się internet
mobilny. Obserwowane trendy pozwalają prognozować,
że – pomimo spowolnienia w ostatnich latach wydatków
na komunikację cyfrową w tym sektorze – segment
ten posiada bardzo duży potencjał reklamowy.

Charakterystyka branży
Branża finansowa od lat znajduje się
w czołówce reklamodawców wydających najwięcej na komunikację cyfrową. Od 2012 roku notuje ona jednak
systematyczne spadki, w wyniku czego 2 lata temu straciła pozycję lidera
w rankingu. W zeszłym roku sektor
ten pozyskał 12% tortu reklamowego online ze spadkiem wartości o 12%
w porównaniu do roku wcześniejszego.
W zestawieniu z innymi branżami, segment finansowy charakteryzuje się
dość niskimi wskaźnikami konwersji
online. Zgodnie z badaniem IAB Polska digitalSCOPE wśród polskich internautów, którzy w ciągu 6 miesięcy kupili produkty bądź usługi tej kategorii,

jedna trzecia z nich opierała się na informacjach znalezionych w sieci, a co
czwarty użytkownik dokonał transakcji w internecie. Podobny poziom
konwersji obserwowany jest w całym
regionie Europy Środkowo-Wschodniej, choć wskaźniki zakupowe w Polsce osiągają nieco lepsze wyniki.
Do podstawowych narzędzi marketingu online, które są przydatne internautom w procesie zakupowym
należy przede wszystkim reklama w e-mailach oraz reklama graficzna na
stronach www. Wśród witryn online
pomocnych w poszukiwaniu informacji znajdują się specjalistyczne serwisy, portale internetowe oraz strony
marek. IAB

WSKAŹNIKI ZAKUPOWE (W CIĄGU OSTATNICH
6 MIESIĘCY) W KATEGORII „FINANSE”
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ŹRÓDŁO: IAB Polska, digitalSCOPE’2014;
internauci w wieku 16+, IV kw. 2014.

Europa Śr.-Wsch.

30%

Minęły czasy, w których działania digitalowe miały jedynie budować zasięg i umożliwiać dotarcie do szerokiej
grupy docelowej. Wymagania jakie
dziś stawia się przed marketingiem
online są znacznie większe. Wśród
nich znajduje się dotarcie w odpowiednim czasie do klientów z potencjalną potrzebą i odpowiedzenie na
nią za pomocą trafnej oferty. Jest to
wyzwanie zarówno dla banków, jak
i agencji. Trendem stało się dążenie
do coraz większej personalizacji komunikatu i dostarczenia go w czasie
rzeczywistym.

PIOTR JAKUBOWSKI,
Account Manager,
MOSQI.TO
MARCIN ŻUKOWSKI,
Account Manager,
Mint Media
JAKUB KACPRZAK,
Digital Strategist,
Lowe Media
ADRIANNA
KUBIK, Content
Marketing Team
Leader, They.pl
MACIEJ WIŚNIEWSKI,
Account Director,
MOSQI.TO

Big data – co banki
wiedzą, co mogą wiedzieć
i jak to skorelować?
Banki należą do wąskiego grona firm,
które posiadają ogromne bazy danych
dotyczące każdego klienta. Gromadzą
je sukcesywnie, np. obserwując operacje kartami. Z końcem 2014 roku
w Polsce znajdowało się ponad 36 mln
różnego typu kart płatniczych.1 Promowanie tego rodzaju płatności poprzez działania typu „money-back”
nauczyło korzystania i przyzwyczaiło
klientów do wygody, bankom z kolei
pozwoliło obserwować gdzie, kiedy,
jak często i ile użytkownicy wydają.
Tego typu instytucje finansowe mają
bowiem dostęp do wszystkich wykonywanych transakcji na rachunkach
(płatności za media, czynsz, zakupy),
ale również dysponują danymi demograficznymi klientów, znają ich
miejsce zatrudnienia czy wysokość
zarobków. Jeśli dodatkowo zaistnieje
możliwość integracji konta bankowego z profilem na Facebooku, to wizja
bankowego Big Brothera wydaje się
być bardzo realna. Niektóre banki już
zapowiedziały, że w przyszłości skanowanie profili społecznościowych
może stać się jednym z elementów
oceny zdolności kredytowej czy ryzyka związanego z produktami ubezpieczeniowymi.
iab POLSKA

201_Motoryzacja_Finanse.indd 23

AUTORZY:

23

20.10.2015 16:13

CZĘŚĆ II ROZDZIAŁ 2: FINANSE

Serwisy transakcyjne
i cross-sell w czasie
rzeczywistym (real time)
W ciągu ostatnich lat serwisy transakcyjne przeszły prawdziwą metamorfozę, którą 3 lata temu zapoczątkował
Alior Sync (dziś T-Mobile Usługi Bankowe), a chwilę później wprowadził
również mBank. Toporne excelowe
tabelki zastąpiono nowoczesnymi, intuicyjnymi panelami umożliwiającymi
realizację czynności, które wcześniej
nie były dostępne online.

być pojawiający się przy zakładaniu
lokaty online baner promujący inwestycję części środków w fundusze, które dają szansę większego zysku.

Smartfony,
geolokalizacja i real time
Szacuje się, że obecnie około 60% Polaków w wieku powyżej 14 lat posiada
smartfony.2 Jednocześnie na koniec
2014 roku 3,5 mln z nich korzystało
z bankowości mobilnej, najczęściej za
pośrednictwem specjalnych aplikacji.3
Rosnąca popularność bankowania
przez telefon otwiera kolejną atrakcyjną opcję dotarcia ze spersonalizowanym komunikatem. Jest nią geolokalizacja. Przykład? Klienci mBanku
korzystający z aplikacji mobilnej i programu rabatowego mOkazje, gdy tylko
znajdą się w pobliżu sklepu, w którym
mogą skorzystać z rabatu od mBanku,
otrzymują na telefon powiadomienia
typu „push”. Nietrudno sobie wyobrazić podobne scenariusze, np. gdy
do klienta będącego w elektromarkecie bank przesyła ofertę szybkiej
gotówki online.

Uatrakcyjnienie serwisów transakcyjnych to także sposób na wprowadzenie dodatkowych możliwości sprzedawania różnych produktów i usług
(cross-sell) oraz wydłużenie czasu, jaki
klient w nich spędza (np. poprzez dodanie funkcji PFM – możliwości analizowania własnych wydatków według
kategorii). Stare serwisy były ascetyczne w formie i służyły właściwie
wyłącznie do sprawdzania salda i robienia przelewów. W tych nowych natomiast zaprojektowano specjalne
miejsca, w których bank może dynamicznie umieszczać kontekstowe komunikaty reklamowe w formie banerów czy tekstów. Przykładem może

Jeśli przyjmie się, że dotychczasowa
strategia banków przynosi efekty, to

REKLAMOWE ŹRÓDŁA WIEDZY NA TEMAT
PRODUKTÓW I USŁUG FINANSOWYCH
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ŹRÓDŁO: IAB Polska, Consumer Journey
Online; polscy internauci w wieku 15+, N=490.
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zwiększenie personalizacji działań digitalowych jeszcze bardziej podniesie
ich skuteczność. Co więcej, umożliwi
to dostarczenie spersonalizowanych
ofert w czasie, w którym klient z największym prawdopodobieństwem będzie skłonny z nich skorzystać. P.J.

Social media jako kanał
obsługi klienta online
Elektroniczne kanały obsługi klienta
są znane i cenione przez ponad połowę mieszkańców naszego kraju. Z bankowych kont internetowych korzysta
już ponad 22 mln ludzi.4 Aktywnych
kont, a więc takich na których użytkownicy dokonują przynajmniej jednej transakcji w miesiącu jest o 10 mln
mniej. Liczba ta jest nadal znacząca
biorąc pod uwagę cały sektor usług
finansowych. Ponadto warto zauważyć, że rynek ten, np. w obszarze inwestycji czy usług maklerskich, przeniósł
się całkowicie do sieci. Polacy stają się
też coraz bardziej mobilni i coraz częściej korzystają z usług bankowych na
swoich smartfonach i tabletach. Co
więcej – nie tylko używają narzędzi
bankowości elektronicznej, ale także
rozmawiają w sieci o finansach, a to
ważny sygnał dla banków, że powinny
być obecne tam, gdzie są ich klienci.
Obsługa klienta może się również odbywać poprzez media społecznościowe, choć nie dają one możliwości załatwienia tam wszystkiego – większość
spraw klientów banków wymaga bowiem weryfikacji ich tożsamości i przestrzegania standardów bezpieczeństwa, których np. na Facebooku nie da
się osiągnąć. W obsłudze klientów nie
zawsze jednak musi chodzić o szczegółowe i natychmiastowe rozwiązanie
konkretnej sprawy. Często oczekują
oni „jedynie” wsparcia i pomocy, czasem błyskawicznej, co bank jest w stanie zagwarantować za pośrednictwem
mediów społecznościowych.
Nawet jeśli bank nie dysponuje oficjalnym profilem, użytkownicy i tak
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rozmawiają o jego produktach, m.in.
na forach czy fan page’ach. Kluczowym elementem w obsłudze klienta
jest więc odszukanie miejsc, w których trwa dyskusja o marce i zangażowanie się w te obszary internetu.
Narzędziem client service będzie więc
w pierwszej kolejności dobry system
monitoringu internetu gromadzący
dane z kilku systemów dostępnych
na rynku, kontrolowanych przez jakościowych analityków. Warto również połączyć system monitoringu
z systemem zarządzania klientami
(CRM) lub zbierać wpisy użytkowników sieci. Dzięki temu zminimalizuje się ewentualne błędy, choćby takie
jak wysyłka newslettera z ofertą zniżki na produkt, z którego dany klient
właśnie skorzystał. W zaistniałej sytuacji można wysłać użytkownikowi
spersonalizowany newsletter z informacją mówiącą o tym, że pamięta się
o jego sprawie, a jednocześnie zaoferować mu zniżkę na inny produkt.
Niejednokrotnie to detale decydują
o sukcesie. Największy polski bank
(PKO BP) obsługuje klientów na wielu różnych polach – w oddziałach, za
pomocą infolinii, ale także w mediach
społecznościowych. Strategię obsługi klienta opartą na koncentracji na
kliencie znakomicie obrazuje obsługa
w mediach społecznościowych. Poza
standardowym elementem jakim jest
fan page, bank uruchomił również specjalną aplikację, za pomocą której użytkownik Facebooka może zgłosić reklamację, która trafia bezpośrednio do
biura obsługi klienta. Dzięki temu rozwiązaniu udało się przyspieszyć czas
załatwiania spraw. Takie podejście do
mediów społecznościowych gwarantuje dużą skuteczność – najbardziej liczą
się bowiem zadowoleni klienci, nie zaś
„lajki” czy „szery”. M.Ż.

Czas zarabiać na mobile
Rok 2015 po raz kolejny został ogłoszony przez niektórych ekspertów rokiem mobile, co nie zaskakuje biorąc

INTERNETOWE ŹRÓDŁA WIEDZY NA TEMAT
PRODUKTÓW I USŁUG FINANSOWYCH
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ŹRÓDŁO: IAB Polska, Consumer Journey
Online; polscy internauci w wieku 15+, N=490.

pod uwagę, że wśród polskich internautów powyżej 14 roku życia ponad
70% korzysta ze smartfona, ponad
30% z tabletu, a ruch w urządzeniach
mobilnych rośnie w tempie dwucyfrowym.5 Większy sens w branży finansowej ma jednak mówienie o „erze
mobile” – bankowość mobilna jest
najszybciej rozwijającym się segmentem finansów osobistych. Zarówno
polscy, jak i zagraniczni eksperci branży finansowej określili trzy kluczowe
elementy strategii mobile w najbliższym czasie. Są to:
▪ responsive web design,
▪ monetyzacja,
▪ płatności mobilne.
Responsive web design (RWD) to projektowanie stron www w taki sposób,
aby ich wygląd i układ dostosowywał
się automatycznie do rozmiaru okna
urządzenia, na którym są wyświetlane. W chwili obecnej strony instytucji
finansowych wyglądają na ogół inaczej na ekranie komputera, smartfona czy tabletu, nie wspominając

już o aplikacjach natywnych. Projektowanie zgodnie z zasadami RWD
ma znaczenie w dwóch aspektach –
na zewnątrz i wewnątrz organizacji.
W pierwszym przypadku chodzi o jak
najlepsze doświadczenia użytkownika, czyli łatwość i intuicyjność korzystania ze strony na różnych urządzeniach. W drugim natomiast istotne
jest ograniczenie kosztów rozwijania różnych wersji strony i aplikacji
oraz łatwiejsze zarządzanie więcej
niż kilkoma wersjami. Przykładem
polskiej strony bankowej zaprojektowanej w standardzie RWD jest serwis
Navidom ING Banku Śląskiego, który prezentuje ogłoszenia nieruchomości wraz z poradami dotyczącymi
kupna i sfinansowania konkretnych
mieszkań.
Do tej pory bankowość mobilna traktowana była jako narzędzie służące
budowaniu wizerunku. Według ekspertów rynkowych nadszedł jednak
czas na zmianę w kierunku monetyzacji – maksymalizacji zysku z klienta,
iab POLSKA
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cross-sellingu, oferowania większej
liczby produktów kredytowych czy
pozyskiwania leadów.
Jeżeli chodzi o płatności mobilne – po
niewątpliwym sukcesie systemu BLIK,
stworzonego przez należący do banków Polski Standard Płatności – dalsze perspektywy wzrostu są ogromne.
700 tys. zarejestrowanych w tym systemie użytkowników6 to dużo biorąc pod uwagę kilkumiesięczny okres
funkcjonowania usługi, jednak wciąż
niewiele, gdy porówna się to z liczbą smartfonów czy tylko pobranych
aplikacji bankowości mobilnej (ponad
4 mln7). Wraz z postępem „smartfonizacji” coraz więcej użytkowników
będzie chciało płacić w sklepach, wypłacać gotówkę w bankomatach oraz
dokonywać płatności w internecie za
pomocą telefonów komórkowych.
Nie można też pominąć kwestii zwiększania budżetów marketingowych na
promocję rozwiązań mobilnych, także
poza kanałem mobilnym. Intensywnie prowadzone kampanie reklamowe rozwiązań mobilnych ING Banku
Śląskiego czy mBanku, realizowane
także poza internetem, pokazują, że
„nie ma mobile bez offline”, co jest rozwinięciem zasady „nie ma online bez
offline”. J.K.

Rola content marketingu
w branży pożyczek
gotówkowych

Obecnie Wonga i Vivus odchodzą od
animowanych postaci na rzecz story tellingu opartego o realne postacie dzielące się swoimi opowieściami
(np. platforma wybieramwonga.pl
z testimonialami w formie tekstów
i wideo). Branża pożyczkowa tworzy
także platformy i blogi o charakterze
lifestyle’owym kierowane główne do
kobiet (np. kasanaobcasach.pl).

Sektor firm pożyczkowych w Polsce
stał się znaczącym elementem rynku finansowego. Rok 2014 przyniósł
kolejny wzrost dla tej branży – przychody sektora wyniosły 2,421 mld
zł, czyli prawie 500 mln zł więcej niż
rok wcześniej. Rośnie również liczba
pożyczek udzielanych przez internet.
Klienci korzystający z tego rozwiąza- Swoje działania wokół kobiet buduje
również firma Optima, która prowania są bardzo młodzi – aż co drugi
dzi bloga (optimiści.pl) oraz fan page
z nich ma mniej niż 30 lat. To grupa
chętnie sięgająca po nowe technologie, skupiający społeczność prawdziwych
która wiedzę o finansach i oferowa- „optimistów” (ponad 12 tys. osób). Opnych usługach czerpie głównie z sieci. tima angażuje fanów poprzez konDlatego firmy, wykorzystując rozma- kursy, sondy z nagrodami, infografiki,
ite narzędzia marketingu interneto- a także humorystyczne e-booki do powego, walczą o klienta, który szuka
brania. Strategia została zbudowana
szybkich rozwiązań online.8
na podstawie analizy grupy docelowej,
która deklaruje, że do życia podchodzi
Działania firm pożyczkowych kon- bardzo optymistycznie. Optima odcentrują się na mediach społecznoś- świeżyła też swój sposób komunikaciowych, w których marki starają się cji, rezygnując z animowanej postaci
publikować microtreści atrakcyjne Optimisia na rzecz zaradnej Optimadla użytkowników oraz angażować my, która dzieli się z użytkowniczkami
ich w konkursy z nagrodami. Naj- poradami na blogu.
większe serwisy – Vivus oraz Wonga.com – do niedawna bazowały na W najbliższym czasie można się spobudowaniu historii wokół drużyny
dziewać rozwoju komunikacji conbrand heroes. Ten sposób na pro- tent marketingowej nakierowanej na
ocieplenie wizerunku i zmniejszenie
wadzenie dialogu z konsumentami
wykorzystuje również Ekspres Kasa. dystansu między firmą a klientem,

PERSPEKTYWA REKLAMODAWCY
BIORĄC POD UWAGĘ spodziewane
kierunki rozwoju marketingu online
instytucji finansowych, w pierwszej kolejności należy podkreślić,
że na pewno ważnym punktem
nadal będzie afiliacja. mBank –
wykorzystując fakt, że jest zbudowany na poleceniach swoich
klientów – już od 10 lat prowadzi
swój własny, unikalny program
partnerski oraz program rekomendacyjny Polecambank. Wysoka
skłonność do polecania mBanku
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jest efektywnie wykorzystywana przez partnerów działających w naszych programach,
ale i współpracujących z innymi
podmiotami, które mają własne
programy afiliacyjne.
Wyzwaniem na kilka najbliższych
lat będzie z pewnością mobile.
Wszyscy zadają sobie pytanie: jak
efektywnie wykorzystać ten kanał
pod kątem sprzedaży i komunikacji? Już teraz mamy wdrożony

kredyt one-click, czyli kredyt gotówkowy możliwy do zaciągnięcia
z poziomu aplikacji mobilnej. Tego
typu scenariusze dopiero raczkują
i potrzeba jeszcze czasu, aby klienci zaczęli korzystać z możliwości,
jakie dają im aplikacje bankowe.
Adaptacja mobile postępuje
jednak bardzo szybko i ten, kto
będzie miał gotowe rozwiązania,
na pewno na tym zyska.
RAFAŁ BORKOWSKI, Retail Banking Deputy
Marketing Department Director, mBank
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CUSTOMER JOURNEY ONLINE

a także na edukowanie go na temat
domowych finansów – w lekkiej i przyjemnej formie. Jest to wynik dynamicznie rozwijającego się rynku i rosnącej na nim konkurencji. A.K.

Kantory internetowe
w Polsce – sprzedaż
przez edukację
Kantory internetowe weszły przebojem na rynek finansowy cztery lata
temu, ale wciąż borykają się z brakiem zaufania. Teoretycznie nie powinny mieć problemu z pozyskiwaniem użytkowników – ich potencjalni
klienci dużo podróżują, spłacają kredyty w zagranicznych walutach, jednocześnie import i eksport regularnie
rosną, a badania wskazują na wzrost
popularności zakupów online. Mimo
sprzyjających okoliczności kantory
internetowe wciąż muszą przełamywać istniejące bariery i zachęcać do
siebie klientów.
Myli się jednak ten, kto sprowadza
edukację marketingową jedynie do
działań CSR-owych czy kampanii społecznych. Nowe produkty, zwłaszcza w sektorze finansowym, również
wymagają nauki, jeśli chce się pozyskać zaufanie odbiorców. Skuteczne
działania edukacyjne w kampanii marketingowej to takie, które budują postawy i przekonują do zmiany przyzwyczajeń. Poniżej znajdują się dwa
warte przedstawienia przykłady.

Walutomat po dobrym kursie
Walutomat, lider branży kantorów
internetowych, w kampanii edukacyjnej wykorzystał zabawne animowane
lekcje, które umieścił na dedykowanej
platformie edukacyjnej. Internetowa
platforma wymiany walut była krokiem naprzód w stosunku do tradycyjnych kantorów: użytkownik sam
ustalał kurs, po jakim chciał kupić lub
sprzedać walutę.
Kurswymiany.com pokazywał klientom, że wymiana walut w sieci jest

MIEJSCA DYSKUSJI O BANKACH W SIECI
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ŹRÓDŁO: Sentione, opracowanie własne na podstawie monitoringu
internetu dotyczącego słów kluczowych związanych z bankiem,
czerwiec 2014–czerwiec 2015.

równie prosta jak zakupy w sklepie
internetowym – bezpieczna i korzystna finansowo. Materiały edukacyjne
przygotowano w lekkiej i przystępnej
formie: animacje pokazywały, dlaczego zwykły kantor „nie jest wart funta kłaków”, dlaczego nikt nie kocha
Franka oraz czym charakteryzuje się
prowizja „kredytus ukrytus”.

mogą liczyć na uzyskanie konkurencyjnego kursu lub obniżenie raty kredytu w obcej walucie.

O tym, że edukacja ma sens przekonał się zarówno Currency One, jak
i Cinkciarz. Efekt działań kantorów
internetowych można obserwować
we wzroście słupków przychodów czy
obrotu: w porównaniu z 2013 rokiem
Sojusze Cinkciarza
przychody Cinkciarza wzrosły w 2014
Tymczasem Cinkciarz.pl, największy roku o 13% i pozwoliły młodej spółce
konkurent Currency One (właścicie- znaleźć się na 27 miejscu w rankingu
la Walutomatu), w celu zbudowania „Rzeczpospolitej” – „Lista 500”. Jak poświadomości marki wszedł we współ- daje Currency One, obroty Walutomapracę z innymi podmiotami i edukuje tu w 2014 roku wzrosły o 24%. M.W.
poprzez znane już klientom produk1. NBP, Informacja o kartach płatty. Dla Google Glass stworzył darmo- niczych – IV kw. 2014, marzec 2015.
wą aplikację do obserwowania bieżą- 2. Patrz: Forbes, TNS Polska.
cego kursu walut, dla Rynaira z kolei
3. PRNews oraz Bankier, Rynek
bankowości mobilnej – IV kw. 2014.
wydał magazyn pokładowy dotyczący
4.
Za: wyborcza.biz, „Polacy
oszczędzania na wymianie walut, za- pokochali
bankowość internetową”.
mieścił na biletach lotniczych przydat5. IAB Polska, „Perspektywy rozwojone informacje oraz wprowadził spe- we mobile online w Polsce”, „Harvard
cjalne karty walutowe dla tych, którzy Business Review Polska”, 2015.
Polski Standard Płatności,
nie chcą podróżować z gotówką. Cink- 6.
dane II poł. czerwca 2015.
ciarz wszedł także w międzynarodową 7. PRNews, Rynek bankowości
mobilnej – I kw. 2015.
współpracę z Mantą – przy zakupie
8. KPF, za: PRNews.
tabletów i smatfonów tej marki klienci
iab POLSKA
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CASE STUDY

Big data w branży finansowej
–––––
CEL: Kampania performance i wsparcie analityczne dla produktów inwestycyjnych klienta
TIMING: Q2 2015, REALIZACJA: Performics

Wiosną 2015 Performics rozpoczął pracę
dla klienta z branży finansowej w zakresie promowania produktów inwestycyjnych. Grupa celowa dla kategorii jest
bardzo wymagająca pod względem komunikacyjnym, więc oprócz precyzyjnego dotarcia istotna była silna orientacja
na gromadzenie i analizę danych.
Bezpośrednim celem było pozyskanie
leadów w internecie przez wykorzystanie
kanałów performance marketingu.
Policzalność i efektywność kosztowa są
podstawą planowania mediów dla bankowości. Mamy jednak coraz więcej
wyzwań związanych z prawidłową oceną
podjętych działań. Rozpoznanie właściwego momentu, który prowadzi do
decyzji zakupowej, definiuje analitykę
oraz narzędzia precyzyjnego kierowania
(Adwords, programmatic buying).
Rośnie liczba decyzji niezbędnych do
podjęcia w tym samym czasie oraz
danych, na których pracujemy. Na kilku
przykładach pokazujemy, jakie podjęliśmy kroki, aby porządkować zarządzanie
danymi.
WYZWANIE 1: ATRYBUCJA

Do monitoringu kampanii zdecydowaliśmy się wykorzystać adserwer
Doubleclick Campaign Manager.
Wykorzystanie jednego narzędzia pozwoliło zintegrować dane ze wszystkich
rodzajów aktywności kampanii – w tym
partnerów afiliacyjnych oraz wyszukiwarki Adwords. Dominujący na rynku
model last-click sprowadza złożoną
ścieżkę kontaktów z kampanią reklamową tylko do ostatniej pozycji, przypisując
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jej 100% wagi. W wielu wypadkach to
zbyt daleko idące uproszczenie, które nie
wyjaśnia, co przekonuje użytkownika do
zainteresowania się produktem.
Wykorzystując bezpośrednio tzw.
surowe dane z narzędzia Doubleclick
stworzyliśmy dedykowany model atrybucji opisujący zależności kampanii oraz
wspierający jej optymalizację. Jednym
z efektów jest mapa pokazująca rozkład
kanałów na wszystkich etapach ścieżki
konwersji. Na tej podstawie udało się
określić m.in.:
• wpływ remarketingu na wsparcie
Adwords,
• skalę wsparcia wysyłek mailingowych
przez reklamę display w obrębie jednego portalu,
• kanały, które generują konwersje
samodzielnie.
W przypadku ponad 40% ścieżek użytkownik miał wielokrotną styczność
z kampanią, z czego w 80% przypadków
następowało pojedyncze kliknięcie, poprzedzone kilkoma kontaktami z kam-

panią display bądź mailingiem. Prawie
80% użytkowników złożyło leada w przeciągu 24 godzin od pierwszego kontaktu
z reklamą. Te dane pozwoliły m.in. właściwie optymalizować remarketing oraz
split wysyłek mailingowych.
WYZWANIE 2: REMARKETING

W badaniu Zero Moment of Tr uth
(ZMOT, kwiecień 2011) Google opisał
w wielu wymiarach proces podejmowania
decyzji zakupowej w kategorii inwestycje.
• 13% osób podejmuje decyzję zakupową w ciągu 1 godziny od rozpoczęcia
poszukiwań,
• kolejne 10% osób kupuje w tym samym
dniu,
• 24% osób podejmuje decyzję zakupową
w ciągu 6 dni,
• Kolejne 24% osób podejmuje decyzję
przez następne 3 tygodnie.
Łącznie 71% osób dokonuje zakupu
w ciągu miesiąca od momentu, kiedy zaczęły poszukiwać informacji. To zainspirowało nas do zaplanowania remarketingu z wykorzystaniem kanału programma-
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Procent leadów vs. czas do pozyskania użytkownika do remarketingu
50%

Dashboard pozwala nie tylko na standardowe raportowanie leadów, ale i na dokładną analizę kosztów z dużą rozdzielczością dla wszystkich kanałów łącznie
z Adwords.
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Źródło: opracowanie własne Performics na podstawie danych kampanii

tic buying. Jednym z wymiarów było zaplanowanie osobnych grup kierowania
ograniczonych czasowo w następujących
przedziałach: do 1 godziny, powyżej
1 godziny do 1 dnia, powyżej 1 dnia do
1 tygodnia, powyżej 1 tygodnia do
1 miesiąca, powyżej 1 miesiąca.
Uzyskane wyniki są zbieżne z zaprezentowanymi w ZMOT. Główna różnica
dotyczy przedziału 8-30 dni, który miał
blisko 2-krotnie większy procentowy
udział liczby leadów. Może to być spowodowane krótszym okresem całej obserwacji w kampanii (Google prezentował dane do 1 roku).Wydzielenie poszczególnych grup umożliwiło zintensyfikowanie kampanii w szczególnie cennych przedziałach oraz optymalizację
kosztową całego remarketingu.
WYZWANIE 3: RAPORTOWANIE

Optymalizacja ROI wymaga szerokiego

Duplikat
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Poprawne

spojrzenia na działania mediowe i sprzedażowe oraz analizy danych w wielu wymiarach. W opisywanej kampanii od
początku planowaliśmy wykorzystanie
kilku źródeł danych, m.in.: adserwer,
Google Analytics, moduł e-commerce
klienta, call center oraz dane sprzedażowe. Praca na kilku narzędziach równocześnie angażuje wiele zasobów i wydłuża czas pracy po stronie zarówno agencji,
jak i klienta. Aby zwiększyć efektywność
raportowania oraz zminimalizować czas
reakcji, uspójniliśmy przekazywanie informacji pomiędzy systemami, co pozwoliło zbudować dashboard.
Główne założenia tego narzędzia to:
• maksymalna granulacja danych wszystkich mediów wykorzystywanych w kampanii,
• ocena efektywności w generowaniu lea-dów wzbogacona o statusy sprzedażowe,
• możliwość wizualizacji danych.

Niepoprawne

Brak ID

Efekty:
• skrócenie czasu potrzebnego na monitoring programów afiliacyjnych w celu
eliminacji fraudów,
• kontrola tempa realizacji budżetu dla
wszystkich kanałów jednocześnie,
• analiza „wypalania się” danego kanału,
czyli ocena, kiedy dany kanał zaczyna
tracić na początkowej efektywności,
• poprawne wyliczenie kosztu pozytywnie zweryfikowanego leada (optymalizacja na podstawie ROI),
• czas generowania raportu – 15 min.
(bez automatyzacji procesu – 6 godz.).
W dynamicznym środowisku, jakim są
media, szybkość oceny wskaźników oraz
podejmowanie decyzji w oparciu o dane
buduje efektywność. Automatyzacja procesów raportowania pozwala skupić się
na samych efektach oraz umożliwia pracę
na większej ilości wskaźników. Warto pamiętać, że u podstaw automatyzacji stoi
przede wszystkim strategia zarządzania
architekturą informacji, co w dłuższej
perspektywie daje też możliwość zestawienia w jednolity sposób danych historycznych bez dodatkowego zaangażowania.

Źródło: opracowanie własne Performics na podstawie danych kampanii
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Handel należy do liderów wydatków reklamowych online.
Komunikacja cyfrowa udostępnia szereg rozwiązań
wspierających zarówno tradycyjną sprzedaż, jak i dystrybucję
elektroniczną. Według badań IAB Polska, wartość e-commerce
w roku 2013 przekroczyła dziesięciokrotność wartości reklamy
online. Obserwowane trendy wskazują na dalszy wzrost roli
internetu w procesie sprzedaży – pośrednio i bezpośrednio.

Charakterystyka branży
Od 4 lat handel zajmuje trzecie miejsce wśród branż wydających najwięcej na komunikację cyfrową (IAB Polska/PwC AdEx). W tym czasie jedynie
2013 rok zakończył się dla niego nieznacznym spadkiem, jednak jego pozycja w pierwszej trójce jest niezagrożona, a udział w torcie reklamowym
online na poziomie 10-11% – stabilny. W 2014 roku branża ta ponownie
uzyskała prawie 11% udziału ze wzrostem wartości o 8% w porównaniu do
roku wcześniejszego.
Obok handlu tradycyjnego dynamicznie rozwija się także e-handel, obejmujący nie tylko typowo internetowych
sprzedawców, ale także tradycyjne
sklepy, które wykorzystują internet
do sprzedaży.

Zgodnie z badaniem IAB Polska digitalSCOPE wśród polskich internautów,
którzy w ciągu 6 miesięcy kupili dowolny z 17 badanych produktów, 85%
z nich opierało się na informacjach
znalezionych w sieci, a 70% dokonało
transakcji w internecie. W Polsce poziom konwersji i wskaźniki zakupowe są o kilka punktów procentowych
wyższe w porównaniu do ogólnych
trendów obserwowanych w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej. Prawie
⅔ polskich internautów zadeklarowało kupno czegokolwiek w sieci w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Najczęściej
były to: odzież, książki oraz produkty
i usługi telekomunikacyjne.
Z badania zrealizowanego przez PwC
dla IAB Polska w lipcu 2014 roku wynika, że internet pełni kluczową rolę

WSKAŹNIKI ZAKUPOWE (W CIĄGU OSTATNICH
6 MIESIĘCY) – DOWOLNY PRODUKT Z LISTY
17 BADANYCH KATEGORII
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nie tylko w zakupach prywatnych, ale
także w biznesie. 71% badanych firm
przyznało, że wykorzystuje kanały
elektroniczne do zakupów na potrzeby prowadzenia działalności. Wśród
nich dla co czwartej koszty zakupów
w sieci stanowią ponad 50% całkowitych kosztów zakupowych.1
IAB

Szerokie ujęcie
ścieżki użytkownika
w procesie zakupowym
Większość marketerów na pewno
spotkała się z opinią, zgodnie z którą „połowa pieniędzy przeznaczonych
na reklamę jest wyrzucona w błoto,
a problem polega na tym, że nie wiadomo, która to połowa”. John Wanamaker, pionier marketingu, wygłosił
tę opinię ponad 100 lat temu i przez
długi czas było w niej ziarno prawdy.
W obecnych czasach teza ta traci jednak na wartości. Marketing online
odgrywa ogromną rolę w handlu i jest
całkowicie mierzalny, zwłaszcza marketing efektywnościowy, który rozliczany jest na przejrzystych zasadach –
płatności za efekt.
Na dzień dzisiejszy na rynku istnieje
wiele narzędzi, które pomagają efektywnie mierzyć i optymalizować inwestycje w reklamę online. Jednym
z przełomowych działań było stworzenie programów partnerskich, które mają za zadanie mierzyć wszystkie
aktywności w kanale online i rozliczać
reklamodawców w modelu sprzedażowym. Z roku na rok w podmiotach
tych tworzone są kolejne mechanizmy mające optymalizować działania marketingowe. Dla reklamodawcy
kluczowe stało się poznawanie ścieżki
użytkownika, czyli to, jakie czynności
wykonuje on w procesie zakupowym
począwszy od pierwszego kontaktu
z marką, po moment w którym staje
się klientem.
Cały ten proces był mierzalny w sytuacji, w której użytkownik korzystał
z jednego urządzenia. Rynek mobile
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rośnie jednak z roku na rok. Dziś większość osób dysponuje laptopem, tabletem czy smartfonem i w zależności od
sytuacji bądź miejsca korzysta z danego urządzenia. Powoduje to, że marketing staje w obliczu tzw. cross device, czyli sytuacji, w której użytkownik
korzysta z wielu urządzeń, również
w procesie zakupowym. Obserwowany jest silny trend, zgodnie z którym
użytkownik bardzo często inicjuje
sprzedaż na smartfonie, a finalizuje
ją na laptopie czy PC. Potwierdza to
Google w raporcie „Multiscreening”,
z którego wynika, że 65% transakcji
rozpoczynanych jest na smartfonie,
a kontynuowanych na innych urządzeniach. Monitorowanie tej ścieżki stało się problematyczne w sytuacji, gdy użytkownik zmieniał jedno
urządzenie na drugie – powodowało
to bowiem utratę ciągłości zdarzeń.
W odpowiedzi na potrzeby partnerów stworzono więc dodatkowe narzędzia, które temu przeciwdziałają. Wykorzystując technologię typu
Cross Device Tracking można przypisać urządzenie do danego profilu użytkownika i prześledzić pełny obraz jego
ścieżki zakupowej, nawet jeśli korzystał on w tym czasie z kilku urządzeń.
Technologia ta rewolucjonizuje podejście do planowania mediów i ich
optymalizowania. Reklamodawcom
umożliwia bezpieczne i efektywne lokowanie budżetu marketingowego,
np. poprzez niewyświetlanie użytkownikowi reklamy produktu, który kupił już za pośrednictwem innego urządzenia. Zamiast tego można
zaproponować mu inny pasujący do
tego, który został już wcześniej zakupiony. Takie podejście sprzyja zadowoleniu konsumentów, którzy otrzymują tylko dopasowane oferty. M.P.

Nieustanna kampania –
programmatic jako
wsparcie sprzedaży
Do tej pory kampanie reklamowe były
ograniczone w czasie. Automatyzacja

PRODUKTY I USŁUGI KUPOWANE W SIECI
W CIĄGU OSTATNICH 6 MIESIĘCY
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procesu zakupu i sprzedaży reklamy
sprawiły jednak, że możliwe stało się
prowadzenie ciągłych kampanii stale
wspierających sprzedaż. Model ten
stosowany jest m.in. u klientów sklepów RTV/AGD. Specyfika tej branży
sprawia, że działania programmatic
są w niej szczególnie skuteczne. Producenci ze sprzedawcami wspierają
się bowiem nawzajem, co przejawia
się m.in. w łączeniu budżetów reklamowych. Programmatic pozwala jednak współdzielić nie tylko budżety, ale
też dane na temat profilu kupującego. Wynika to z faktu, że potencjalni
klienci przeglądają zarówno zakładki
produktowe na stronie sprzedawcy,
jak i informacje o ofercie na stronie
producenta. Zarządzanie taką kampanią powinno więc opierać się na
dotarciu do użytkowników, którzy
byli w jednym z tych miejsc i nie dublowaniu kontaktów z komunikatem.

Wsparcie sprzedaży
stacjonarnej
Przygotowując kampanię należy zweryfikować, czy dany sprzedawca ma
sklepy stacjonarne, a internet jest jego
jedynym kanałem sprzedaży. Znaczna część klientów, choć korzysta z zakupów online, woli pofatygować się
do punktu sprzedaży po odbiór produktu. W takim przypadku celem jest
poinformowanie o specjalnej ofercie
objętej promocją. Precyzyjne dotarcie do odbiorców możliwe jest dzięki
temu, że programmatic pozwala wyjść
poza targetowanie według demografii
i skupia się na intencjach zakupowych
czy ogólnym profilu zainteresowań.
Nauka na błędach
Programmatic umożliwia również
obserwację i optymalizację kampanii
w jej trakcie – nie wszystkie założenia
muszą okazać się trafne. Dowiadując
iab POLSKA
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ODSETEK INTERNAUTÓW KUPUJĄCYCH NA PODSTAWIE
INFORMACJI ZNALEZIONYCH W SIECI
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się kto wchodzi w interakcję z przekazem można dokonać korekt. To z perspektywy sprzedawców największa
przewaga tego modelu – na bieżąco
dostarcza informacji kto i dlaczego
reaguje na przekaz reklamowy. A.M.

Poza reklamą: inne
czynniki warunkujące
sukces w e-commerce

dedykowaną oddzielną aplikacją – zaczynają mieć tu dominujące znaczenie. Jak przyznają sami właściciele
eSklepów, jeszcze do niedawna przy
projektowaniu strony www przeprowadzano testy na ekranach komputerów, a dopiero w ostatniej chwili
sprawdzano, w jaki sposób prezentuje się ona na telefonie. Obecnie priorytety się zmieniają. W tym roku, po
raz pierwszy, wielu właścicieli polskich
przedsięwzięć e-commerce zauważyło przewagę klientów odwiedzających
ich strony z urządzeń mobilnych nad
tymi korzystającymi z desktopów.

Choć kluczem do sukcesu w e-commerce jest stosowanie strategii marketingowych cross-device, istotne są też
doświadczenia użytkownika w kontaktach z eSklepem. Powinny być one
nie tylko uniwersalne dla wszystkich
kanałów dotarcia, ale również kojarzyć UX ma znaczenie. Według danych BI
się z płynnością, wygodą i brakiem Intelligence aż ¾ potencjalnych transproblemów. Potrzeby te wymuszają akcji w sklepach internetowych nigdy
na twórcach eSklepów szczególną dba- nie dochodzi do skutku. Klienci eSklełość w projektowaniu serwisów. Te
pów wkładają towary do koszyków,
przestają być bowiem prostą witryną ale nie docierają z nimi do kasy. Tylko
budowaną według wzoru „cena + zdję- w tym roku stanie się tak z dobrami
cie towaru”. Na całość doświadczeń wartymi globalnie 4 bln dol. Zjawisko
użytkownika w kontakcie ze sklepem „porzuconych koszyków” wynika z wie(UX – user experience) składają się gra- lu powodów. Większość klientów chce
fika, nawigacja i płynne przejścia mię- sfinalizować zakup, jednak w międzydzy poszczególnymi elementami pro- czasie trafia im się inna oferta lub racesu zakupowego.
dykalnie zmieniają plany. Inni z kolei
traktują koszyk jako przechowalnię
Również sam eSklep postrzegany jest towarów w oczekiwaniu na jakąś prow znacznie szerszym kontekście, już mocję. Zdaniem BI Intelligence aż 63%
nie tylko jako serwis www. Urządze- z tych niezdecydowanych klientów
nia mobilne – z layoutem dostosowa- można zachęcić do zakupu. Niezbędnym do mniejszych ekranów, a także
ne do tego jest jednak odpowiednie
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zaprojektowanie wędrówki klienta
przez punkty krytyczne całego procesu, przede wszystkim „bezbolesne”
podanie danych oraz płynne i szybkie
dokonanie płatności (więcej na ten temat w studium przypadku opisanym
przez PayU). B.Ż.

Czego sieci handlowe
mogą nauczyć się
od e-commerce?
Co roku sieci handlowe wydają kilka miliardów gazetek reklamowych
w celu dotarcia do konsumentów. Format ten prawdopodobnie nie zniknie
w ciągu najbliższych 10-15 lat, gdyż
wciąż zbyt mały odsetek użytkowników bez problemów korzysta ze
smartfonów czy komputerów. Każda z sieci powinna jednak stopniowo
ograniczać publikację gazetek reklamowych na rzecz zbierania cyfrowej
bazy swoich użytkowników i aktywnej
komunikacji poprzez cyfrową prezentację oferty (strategia lead-oriented).
Drukowane gazetki powinny być kierowane jedynie do grupy odbiorców,
w której penetracja cyfrowa jest najmniejsza. Gazetki cyfrowe również
pozostawiają wiele do życzenia – od
kilkunastu lat praktycznie nie zmieniły się zarówno w formie, jak i sposobie dystrybucji. Zdarza się, że kampania w internecie kieruje do danej
broszury, ale za każdym razem trzeba wrócić do tego samego użytkownika i po raz kolejny zapłacić za kontakt z nim. Strategicznym celem sieci
handlowych w internecie powinno być
wykorzystanie i stworzenie mediów
własnych do późniejszego wspierania
decyzji zakupowych poprzez:
▪ e-mail,
▪ SMS,
▪ aplikację mobilną,
▪ portale społecznościowe.
Współczesne możliwości big data pozwalają na bardzo precyzyjne profilowanie użytkowników i wysyłanie im
dokładnie tego, czego mogą potrzebować. Stosując możliwości marketingu
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cyfrowego należy koncentrować się
przede wszystkim na performance
marketingu, który powoduje, że reklama internetowa przekłada się wprost
na realne korzyści nawet w biznesach
tak bardzo offline jak sieci handlowe.
Obecne sposoby emisji reklam i prowadzenia działań marketingowych
przez sieci handlowe często uniemożliwiają przypisanie wpływu tych działań zwiększeniu sprzedaży czy lojalności klientów, która w czasach tak dużej
konkurencji, powinna być czymś najważniejszym. M.M.

Cztery wyzwania
w marketingu online
Polski rynek e-commerce, choć jest
jednym z najdynamiczniej rozwijających się w Europie i na świecie, nadal
znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Jak podaje Ecommerce Europe tylko 4% całego handlu przechodzi przez online, w Niemczech – 9%,
w Wielkiej Brytanii – 12%. Przy planowaniu ekspansji na rynki CEE Polska jest zatem naturalnym pierwszym
wyborem dla globalnych graczy. Jak
więc polskie firmy są w stanie konkurować z gigantami zachodu? Jak mają
stawić opór dużym sieciom kojarzonym głównie ze sklepami stacjonarnymi, które dopiero zaczynają przygodę

z e-commerce? Poniżej wskazano cztery kluczowe wyzwania marketingu
online, które powinny być wspierane
przez każdego dużego gracza rynku
e-commerce myślącego o pozycji lidera w swojej kategorii.

Analityka internetowa
i zarządzanie danymi
Większość liderów rynku korzysta już
z rozwiniętych darmowych rozwiązań
Google Analytics, jednak tylko nieliczni wdrożenie analityki internetowej w firmie traktują jako szansę na
proces stałego zorientowania organizacji na cele i efekty. Zarządzanie
danymi staje się dziś jednym z fundamentów zwiększania efektywności sprzedaży, prowadzenia działań
reklamowych oraz budowania przewagi konkurencyjnej.
Jak podaje Marketing Profs w raporcie „The State of Marketing Analytics”,
kluczowe wyzwania stawiane przed
analityką internetową wśród marketerów to przede wszystkim zwiększenie
przychodów, wiedza dotycząca lejka
sprzedażowego, możliwość wyciągania
wniosków z korelacji danych z różnych
źródeł i mierzenie atrybucji pomiędzy
różnymi kanałami marketingowymi.
Platforma Doubleclick od Google jest

odpowiedzią na powyższe wyzwania.
W odróżnieniu od darmowego Google
Analytics , zbiera ona dane o użytkownikach, przetwarza je, a także analizuje dane o sprzedaży w czasie rzeczywistym, dzięki czemu te informacje stają
się bezcenne przy planowaniu i optymalizacji wydatków reklamowych.

Programmatic buying
i modelowanie atrybucji
Google szacuje, że w USA w 2020 roku
83% wydatków reklamowych online będzie przeznaczonych na zakup
w modelu programmatic. Wyzwaniem
jest znalezienie odpowiedzi na pytanie
o sposoby optymalizowania wydatków reklamowych nie tylko w oparciu
o ostatnie źródło konwersji (tzw. last
click), czyli wtedy, kiedy klient już kupuje, ale dużo wcześniej, na każdym
etapie jego doświadczeń w realizacji
potrzeby online. W oparciu o kody
doubleclick floodlight można zbierać 20
etykiet danych o użytkownikach i budować własne modele atrybucji, dzięki
którym optymalizacja działań przyniesie większe przychody.
Content marketing
i zarządzanie treścią
Obecnie w USA marki stają się wydawcami mediów internetowych. Te,

WYPOWIEDŹ EKSPERTA
PAWEŁ KLIMIUK,
Dyrektor komunikacji
korporacyjnej, Allegro

Sprzedaż w internecie, często
kojarzona jest z własnym sklepem,
aplikacją sprzedażową czy inwestycjami w SEM lub SEO. Trudno
podważyć zasadność takiego myślenia. Jeśli jednak zastanawiamy
się nad tym, jak efektywnie wpisać
się w ekosystem, z pomocą

przychodzą platformy handlowe i porównywarki cenowe
o ugruntowanej pozycji, takie jak
Allegro bądź Ceneo. Miesięcznie
odwiedza je od kilku do kilkunastu
milionów użytkowników. To oni są
realnymi konsumentami, szukającymi okazji do zakupów.
Platformy, takie jak Allegro to
alternatywa dla prowadzenia
własnego sklepu internetowego
albo kolejny kanał pozyskiwania
klientów dla swoich marek. Koszty
prowadzenia takiej sprzedaży są
tu znacząco niższe w porównaniu

z ceną zbudowania sklepu, pozycjonowania go w wyszukiwarce
i uzyskania w ten sposób ruchu.
Alternatywą dla typowego marketingu w wyszukiwarkach okazują
się być ads.allegro, które pozwalają wyróżnić ofertę w wynikach
wyszukiwania lub precyzyjnie targetowana kampania docierająca
do konsumentów poszukujących
produktu z danej kategorii. Dzięki
takim narzędziom można dotrzeć
do tych, którzy naprawdę są zainteresowani kupnem konkretnych
towarów. Po prostu są na zakupach, tyle że w sieci.
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które działają online rozumieją, że jeśli chcą być liderami, muszą opowiadać
najlepsze historie. Wykorzystują do
tego różne media – od tych płatnych
(np. reklama w TV, Google Adwords
czy sieciach reklamowych), poprzez
media własne (np. blogi firmowe lub
tematyczne, strony internetowe, kanały Youtube), po te, które mogą zdobyć (np. Facebook czy Twitter).
Efektywnie działający content marketing to dobrze zaplanowany proces: analizy potrzeb i zainteresowań
konsumenta, pomysłów na tworzenie
angażujących treści (od np. prostych
artykułów, infografik czy wideo, po
raporty eksperckie, aplikacje mobilne i seriale wideo), dystrybucji w różnych mediach i analizy skuteczności

osiągnięcia celów. Jak podaje Content Marketing Institute w swoim corocznym raporcie2 jedynie 27% firm
ma udokumentowaną strategię content marketingową i tylko 23% skutecznie mierzy zwrot z inwestycji ROI
(Return on Investment). To również
wpływa na przychody z Google, gdzie
efekt ten będzie widziany najszybciej, gdyż atrakcyjne i unikatowe treści w bardzo dużym stopniu wpływają
na ruch organiczny (tzw. SEO) z wyszukiwarek.

Mobile
Comscore podaje, że internautów mobilnych jest już więcej niż desktopowych. Równie dynamicznie rozwija
się m-commerce, a procent internautów deklarujących wykorzystywanie

PERSPEKTYWA REKLAMODAWCY
RAPORT GEMIUS „E-commerce

w Polsce 2015” potwierdza,
że zakupy online dokonywane
są w dużej mierze spontanicznie.
Z danych wynika, że internauci
dwukrotnie częściej dokonują
e-zakupów sprzętu RTV/AGD
niż deklarują, że je planują.
W tej sytuacji jeszcze większego
znaczenia nabiera dynamiczna
i różnorodna pod względem
narzędzi reklama, obejmująca
m.in. rozwiązania natywne. Tego
typu formaty wprowadzają balans pomiędzy klasyczną reklamą
a artykułami sponsorowanymi,
budując znaczącą wiarygodność
treści. Dla producentów bardzo
ważne jest też wspieranie promocji swoich produktów na stronach
retailerów – głównym kryterium
oceny jej efektywności jest liczba
przekierowań do kart produktowych w e-sklepach. W tych
działaniach rosnącą popularnością cieszą się kampanie RTB
realizowane wspólnie przez producentów i sprzedawców oraz
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systemy zakupu mediów typu
programmatic. Pozwalają one
marketerom na znaczące obniżenie kosztów emisji kampanii
display i wideo w serwisach premium, jak również na precyzyjne
dotarcie do grupy docelowej.
Co bardzo istotne, programmatic
dostarcza też wartościowych danych do wykorzystania podczas
planowania kolejnych kampanii
(nie tylko w internecie). Dzięki nim
możliwe jest np. określenie nowej,
bardziej odpowiedniej grupy docelowej niż ta, którą początkowo
zakładaliśmy w briefie. Tego typu
działania są najefektywniejsze,
jeśli zdecydujemy się na długotrwałą współpracę z dostawcą
usług programmatic – dzięki
temu gromadzona wiedza i dane
mogą być z łatwością wykorzystywane w kolejnych kampaniach, a działania reklamowe
są rzeczywiście dopasowane
do naszych potrzeb.
KAMIL RENTFLEJSZ, E-commerce Marketing
Specialist, LG Electronics Polska Sp. z o.o.

smartfonów w zakupach stale wzrasta. Google źle ocenia witryny, które
nie są dostosowane do wyświetleń na
urządzeniach mobilnych, co wpływa
na ich pozycję w Google (SEO). Wskazane jest także sprawdzenie strony
pod kątem użyteczności, zastosowanie wszelkich opcji typu click to call,
powiększenie przycisków, uproszczenie menu i nawigacji, a także zaprojektowanie aplikacji, o ile wzbudziłaby
ona zainteresowanie szerokiego grona najlojalniejszych klientów, którzy
by ją ściągnęli. K.D.

Rozwiązania SEM
dla sklepów internetowych
Search engine marketing otwiera właścicielom sklepów internetowych możliwość dotarcia oraz zaprezentowania
swoich produktów milionom potencjalnych klientów. Z reguły internauci sprawdzają tylko kilka pierwszych
wyników wyszukiwania wierząc, że
oznaczają one najlepszą ofertę. Z tego
powodu odpowiednio wysoki wynik
strony sklepu lub wykupienie linku
sponsorowanego w modelu PPC oznacza poprawę jej widoczności dla użytkownika, a co za tym idzie również
zwiększenie ruchu.
Jednym z podstawowych elementów,
na który powinni zwracać uwagę właściciele sklepów internetowych, jest
dobór słów kluczowych. Jest on jednym z najważniejszych elementów
pozycjonowania i optymalizacji strony, umożliwiając nie tylko zwiększenie
sprzedaży, ale także budowanie świadomości marki w sieci. Ogólne frazy,
tzw. money keywords, wykorzystywane są głównie do zwiększania ruchu na
stronie oraz ze względów wizerunkowych, natomiast niekoniecznie mogą
przyczynić się do wzrostu sprzedaży.
Do pozycjonowania sklepów internetowych z szeroką ofertą produktów
nadają się głównie tzw. long tail, czyli
frazy zawierające nazwę określonego
produktu. Ruch z takich niszowych
haseł jest znacznie niższy, ale za to
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CUSTOMER JOURNEY ONLINE

KANAŁY MARKETINGOWE WYKORZYSTYWANE PRZEZ E-SKLEPY
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54%

platformy e-commerce
47%

profil, fanpage w serwisach społecznościowych
44%

pozycjonowanie w wyszukiwarkach
37%

reklama w serwisach społecznościowych

35%

marketing szeptany
30%

newsletter

29%

płatna reklama w wyszukiwarkach

28%

wyszukiwarki firm

28%

porównywarki cenowe
19%

współpraca z bloggerami

19%
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17%

działania z zakresu PR, e-PR

15%

e-mail marketing (bazy zewnętrzne)
content marketing

9%

remarketing, retargeting

9%
7%

marketing w urządzeniach mobilnych
sieci kontekstowe

60%

5%

serwisy zakupów grupowych

4%

partnerski program sprzedażowy

4%

conversion optimisation

3%

e-couponning

3%

ŹRÓDŁO: IAB Polska/IIBR, sierpień 2014; N=115.

ma wyższą konwersję. Promując hasło
„drzwi przesuwne wewnętrzne mahoń”
zdobędziemy znacznie mniej odwiedzających niż przy promowaniu frazy „drzwi wewnętrzne”. Jeśli jednak
użytkownik precyzyjnie określi w wyszukiwarce czego szuka, to trafi bezpośrednio na stronę sklepu oferującego konkretny produkt. Wtedy szansa
na finalizację transakcji jest znacznie
wyższa niż w przypadku fraz o dużym
stopniu ogólności.
Właściciele sklepów internetowych
powinni korzystać z dedykowanego
im narzędzia Google Shopping, które
umożliwia emisję reklam z listą produktów. Przekazując pełne informacje o ofercie, sklep internetowy jest
w stanie zaprezentować wyszukującym odpowiednio spersonalizowane

reklamy wraz z kompletem istotnych
dla nich informacji takich jak: zdjęcie,
cena, stan oraz dostępność. Reklamy
z listą produktów pojawiają się, gdy
ktoś szuka ich na stronie google.pl.
Wyszukiwarka wyświetla klientowi
zdjęcie, cenę produktu i nazwę sklepu. Po kliknięciu w reklamę użytkownik jest kierowany do witryny, gdzie
może zakupić określony produkt. Aby
korzystać z tego rozwiązania, należy
posiadać konta AdWords i Merchant
Center.
Bardzo skutecznym narzędziem jest
remarketing, umożliwiający podtrzymywanie relacji z klientami, którzy
odwiedzili stronę sklepu. Jego reklamy mogą ukazać się użytkownikowi
podczas przeglądania witryn należących do sieci reklamowej Google lub

wpisywania w wyszukiwarkę terminów związanych z oferowanymi przez
sklep produktami. Aby efektywniej
posługiwać się tym narzędziem, warto korzystać z tzw. list remarketingowych – osobnej dla tych użytkowników, którzy odwiedzili witrynę i tych,
którzy sfinalizowali transakcję. Dzięki
temu można zorganizować kampanię
remarketingową dla potencjalnych
klientów, którzy dodali coś do koszyka, jednak nie zdecydowali się na zakup. Jest to dużo efektywniejsze niż
jednolita kampania skierowana do
wszystkich, którą praktykują mniej
doświadczone agencje. Ł.I.
1. IAB Polska „Wpływ internetu na gospodarkę w Polsce”, „Harvard Business Review
Polska”, 2014.
2. B2C Content Marketing 2015:
Benchmarks, Budgets, and Trends.
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Efekt ROPO w e-commerce
branży RTV/AGD osiąga prawie 80%!
Oznacza to, iż 8 z 10 konsumentów oglądających produkty elektroniki użytkowej w Internecie
realizuje finalny zakup w sklepie tradycyjnym. Jednocześnie ROPO branży RTV/AGD cechuje
ponadprzeciętny udział użytkowników mobilnych.

E
Zbigniew
Nowicki
CEO
opiniac.com

fekt ROPO (Research Online,
Purchase Offline), znany też pod
skrótem O2S (Online to Store), to
schemat działania towarzyszący wielokanałowemu e-commerce. Polega na podejmowaniu przez konsumentów decyzji
o zakupie produktu w tradycyjnym sklepie na podstawie informacji znalezionych
w Sieci. W maju 2015 roku opiniac.com
przeprowadził kolejną edycję kompleksowego badania zjawiska ROPO dla 7
segmentów e-commerce.
Blisko 14 tysiecy wypełnionych ankiet
dostarczyło dogłębnej wiedzy na temat
preferencji i zwyczajów zakupowych
polskich konsumentów, dla których consumer journey jest zbiorem przenikających
się doświadczeń na styku e-commerce
i wizyt w sklepach tradycyjnych.

Przeprowadzenie sondażu możliwe było
dzięki współpracy z partnerami badania
( Decathlon, Dbam o Zdrowie, e-Commerce Polska, Leroy Merlin, Play, Rainbow Tours, Rossmann oraz portal
Onet.pl ), których zasięg umożliwił dotarcie do ponad 250 tysięcy konsumentów w kilku segmentach branżowych
polskiego e-commerce.

Wyniki przeprowadzonego przez opiniac.com pomiaru doświadczeń dostarczyły wartościowych biznesowo danych oraz pozwoliły poznać bliżej skale
efektu ROPO na naszym rynku.
Odpowiedzi konsumentów potwierdziły
hipotezę, iż Internet ma wyjątkowo
istotny wpływ na decyzje podejmowane przy zakupach offline: prawie 70%
konsumentów podejmując decyzję
o zakupie produktu w tradycyjnym
sklepie sugerowało się informacjami
znalezionymi wcześniej w Sieci.
Sondaż wykazał także, że konsumenci
sprawdzający produkty w Internecie
przed zakupem tradycyjnym są bardziej
świadomi i wymagający. Wedle deklaracji ankietowanych na 4 zakupy online
przypada 5 zakupów offline inspirowanych informacjami i opiniami z Sieci.
Przez Internet najwięcej osób dokonywało zakupu produktów z segmentu
RTV/AGD – 27,29%, a najmniejszy zanotowaliśmy dla branży DIY – 6,72%.
W zakupach tradycyjnych liderem są
„Leki, kosmetyki” oraz artykuły sportowe, które kupił blisko co drugi respondent. I choć najmniejszy udział zakupów offline obserwujemy w branży
turystycznej –13,20%, to prawie 90%
respondentów poprzedza zakup
wycieczki lub wyjazdu wakacyjnego poszukiwaniem opinii i wskazówek od innych użytkowników Internetu.

Konsumenci niechętnie udają się do
sklepu tradycyjnego w przypadku zakupu książek, filmów lub muzyki.
Najmniejszą potrzebę poszukiwania
i porównania produktów online wykazali respondenci dokonujący zakup
artykułów sportowych. Mimo to branża sportowa wykazuje duży potencjał
na najbliższe 12 miesięcy, ponieważ
co trzeci ankietowany zadeklarował
realizację przyszłych zakupów na
styku sklepu tradycyjnego oraz internetowego. Szansą zwiększania
biznesu jest przestrzeń dla komunikacji, kampanii marketingowych
i promocji sprzedaży na styku
e-commerce i handlu tradycyjnego.
W naszych badaniach uwzględniliśmy także platformy mobilne: zakupy
na telefonie/smartfonie (6,04%) są nieco popularniejsze niż na tabletach
(4,94%). Natomiast wpływ informacji
znalezionych na urządzeniach przenośnych silniejszy jest tam, gdzie
praktyczne jest ich sprawdzenie i kontekstowe wykorzystanie na miejscu, w sklepie tradycyjnym, w trakcie zakupów.
Jednoczesnie ROPO branży RTV/AGD
charakteryzuje się większą od pozostałych branż liczbą użytkowników
urządzeń mobilnych.
Wskaźnik NPS (Net Promoter Score) –
wspólny mianownik badania, miara
zadowolenia i chęci polecenia znajomym lub rodzinie zakupów w sklepie
tradycyjnym i internetowym.

Zakupy w Internecie w oczach
respondentów są godne polecenia znajomym. Wszystkie
badane branże notują dodatni
wynik NPS pomiędzy 20 a 54.

Na 4 zakupy online dokonane
w ostatnim czasie przypadło 6
zakupów tradycyjnych, w tym
5 inspirowanych informacjami
i opiniami pochodzącymi z Sieci.

Jak wyjaśnia Maciej Gałecki, CEO
Bluerank: „…silny efekt ROPO w branży elektronicznej wynika że specyfiki
produktów należących do tej katego-

pów przez Internet branża ta, w opinii
konsumentów, notuje najwyższy wskaźnik lojalności (53,44) oraz największe
zadowolenie z obsługi klienta. Pozy-

rii. Towary o relatywnie dużej wartości
i ściśle zdefiniowanych parametrach
oznaczają, że porównywanie ich
między sobą czy poszukiwanie najlepszej oferty jest łatwe i opłacalne nawet
dla osób, które korzystają z Internetu
mniej regularnie.”

tywne oceny NPS dotyczą także
innych badanych segmentów –
NPS jest średnio 5 razy wyższy dla
zakupów w Internecie, niż w handlu
tradycyjnym.

W badanych segmentach produktowych dokonaliśmy pomiaru chęci
polecenia przez wskaźnik Net Promoter Score (konsument deklaruje subiektywną chęć polecenia w jedenastopunktowej skali od 0 do 10, gdzie
wartość NPS wyrażana jest w przedziale od -100 do 100, zgodnie z metodyką Satmetrix). Średnio co drugi ankietowany jest lojalnym klientem –
Promotorem – dla zakupów tradycyjnych w segmencie turystyki.
Najgorszy wskaźnik lojalności (-1,65)
obserwujemy w przypadku handlu
tradycyjnego dla branży artykułów
takich jak „książki, filmy i muzyka”.
Oznacza to, że w tym segmencie dominują doświadczenia negatywne. Choć
sklepy tradycyjne (salony z multimediami i księgarnie) nie spełniają oczekiwań
konsumentów, to w przypadku zaku87% ankietowanych deklaruje, że
klasyczny komputer był urządzeniem wykorzystywanym podczas
ostatnich zakupów internetowych.

Jak wynika z naszych badań, doświadczenia konsumentów silnie zależą od
specyfiki danej branży. Trudne jest
więc precyzyjne zdefiniowanie czy
nakreślenie uniwersalnej charakterystyki i zasad postępowania w kontekście efektu ROPO oraz wynikowego consumer journey.
„W związku z tym, aby kompleksowo
oszacować ROI (Return of Investment
– zwrot inwestycji) dla szeroko
rozumianych internetowych działań
marketingowych, należy badać regularnie specyfikę konkretnej branży
i powiązanej grupy docelowej.
Dla poszczególnych segmentów
istotna jest również dogłębna analiza
indywidualnych schematów motywacji
i decyzji wraz z uwzględnieniem
danych demograficznych, wykorzystywanych urządzeń dostępowych oraz
przyzwyczajeń i preferencji zakupowych.
Bezpłatny raport ROPO 2015
możecie Państwo pobrać tutaj:
http://opiniac.com/2015ROPO.pdf
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Zestawione wraz ze wskaźnikami referencyjnymi dane stanowią wówczas
realną wartość biznesową.” – podsumowuje badanie Piotr Wojnarowicz,
CTO, opiniac.com.
Badania Consumer
Experience:
http://opiniac.com/
Kontakt do autora:
LinkedIn: zbigniewnowicki
znowicki@opiniac.com
Informacje dostępne i znalezione
w Internecie mają znaczący wpływ
na decyzję zakupową zarówno w Sieci jak i w sklepie tradycyjnym.

Piotr
Wojnarowicz
CTO
opiniac.com

eCommerce

Miliony z porzuconych
koszyków można odzyskać
WOJCIECH CZAJKOWSKI, Członek Zarządu, B2C Managing Director w PayU

Klienci w internecie chętnie
zapełniają wirtualne koszyki,
ale tylko w jednym przypadku
na cztery idą z nimi do kasy. W ten
sposób nawet średniej wielkości
eSklep traci rocznie setki tysięcy
złotych. Na szczęście potrafimy
przeciwdziałać temu zjawisku.

W tradycyjnym handlu tzw. porzucony koszyk to ewenement.
Skutek nagłej sytuacji, gdy klient w pośpiechu wybiega ze sklepu. W handlu internetowym to codzienność. Według analiz firmy
Barilliance, w eSklepach z roku na rok rośnie liczba porzuconych
koszyków. W 2011 było to 69 proc., zaś w 2013 roku – już 74 proc.
wszystkich. Najczęściej zdarza się to w przypadku sklepów sprzedających elektronikę oraz ubrania, rzadziej dla kategorii „akcesoria sportowe” oraz „zdrowie i uroda”. Eksperci uważają, że ten trend się utrzyma
wraz z rosnącą popularnością zakupów online oraz upowszechnianiem
się urządzeń mobilnych, których użytkownicy są co prawda spontaniczni w decyzjach, ale też podatni na rozpraszanie uwagi.

Strata czy szansa?

Co jeszcze można zrobić?

Ponieważ zjawisko jest tak masowe, działający w eCommerce
powinni nauczyć się traktować je nie jako stracony zarobek,
lecz jako szansę na lepsze dotarcie do klienta – twierdzą analitycy Business Insider Intelligence (BII) w specjalnym raporcie
na ten temat. Już samo umieszczenie produktu w koszyku jest
deklaracją zainteresowania nim lub – szerzej jeszcze – marką czy
kategorią produktów przez klienta. Ta deklaracja powinna dopiero
inicjować cały szereg działań marketingowych, które ostatecznie
skutkują finalizacją transakcji. Jak szacuje BII, rocznie na całym
świecie w porzucanych eKoszykach „przepadają” nawet 4 biliony
dolarów. Z tego nawet 67 proc. to kwota potencjalnie do odzyskania przez eSklepy. Jak?

W raporcie BII wymieniono szereg powodów porzucania koszyków
przez klientów. Najważniejszym – dotyczy aż 56 proc. przypadków –
jest irytacja spowodowana pojawieniem się niespodziewanych wcześniej kosztów (np. dopłata za transakcję kartą, wniesienie towaru
itp.). Klient od początku chce wiedzieć, ile będzie musiał wydać.
Wspomniany „window shopping” to kolejny ważny powód porzucania koszyków – dotyczy 37 proc. użytkowników, zaś 25 proc. z nich
po prostu zmieniało zdanie i w ogóle rezygnowało z zakupu. Wszystkim niezdecydowanym pomóc mogą retargetowane kampanie reklamowe, skoncentrowane na produktach, markach lub kategoriach,
które ich interesują. Jeżeli użytkownika udało się rozpoznać i sklep
ma jego adres, należy wysyłać spersonalizowane e-maile ze specjalną
ofertą czy kuponem zniżkowym. Pierwsza taka komunikacja powinna
nastąpić bardzo szybko, kolejne próby – w ciągu kilku dni. Według BII,
e-mail wysłany do kilku godzin po niedokończonej wizycie w eSklepie,
został przeczytany przez 40 proc. adresatów, zaś 20 proc. zdecydowało się wrócić i raz jeszcze rozważyć ofertę.

Najpierw trzeba ustalić, co było prawdziwą intencją użytkownika.
Dla części klientów porzucanie koszyka to zjawisko naturalne –
tak naprawdę nigdy nie mieli zamiaru kupić tych towarów. Uprawiają wirtualną odmianę „window shopping” – oglądania wystaw
i buszowania po półkach sklepowych. Przeglądanie oferty jest
dla nich dopiero pierwszym krokiem, często poszukiwaniem
inspiracji. Dlatego wartość porzucanych koszyków jest zazwyczaj
wyższa niż tych kupowanych – umieszczane są w nich produkty
traktowane aspiracyjnie. Spora część klientów w ogóle uznaje koszyk za przechowalnię interesujących towarów. Dlatego umieszczenie znanego z wielu serwisów przycisku „lista życzeń” (wish
list) w okolicy „dodaj do koszyka” jest niezłym rozwiązaniem.
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Kłopoty techniczne wciąż są przeszkodą co czwartego użytkownika,
choć niewykluczone, że problem może leżeć po stronie dostawcy
usług internetowych (szczególnie w przypadku urządzeń mobilnych).
Tym, którzy w trakcie zakupów stracili pewność bezpieczeństwa, powinno pomóc umieszczenie, w widocznym miejscu, polityki zwrotów,
gwarancji satysfakcji (lub zwrotu pieniędzy), logotypów organizacji
finansowych, potwierdzających bezpieczeństwo rozliczeń.
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Porzucone miliony
Powody, dla których klienci porzucają koszyk
w eSklepach, nie finalizując zakupu:
W ostatniej chwili pojawiły się nowe, niespodziewane koszty

56 %

Tylko sobie oglądałem/-łam towary

37 %

Znalazłem/-łam lepszą cenę gdzie indziej

36 %

Cena łączna koszyka okazała się dla mnie zbyt wysoka

32 %

Zrezygnowałem/-łam w ogóle z zakupu

26 %

Zbyt skomplikowana obsługa / nawigacja eSklepu

25 %

Awaria techniczna – strona sklepu padła lub coś się popsuło

24 %

Całe zakupy zabierały zbyt dużo czasu

21 %

Zbyt wiele dodatkowych zabezpieczeń przy płatności

18 %

Nie byłem/-łam pewien/pewna czy to bezpieczne

17 %

Nie odpowiadały mi opcje dostawy

16 %

Strona sklepu zawiesiła się

15 %

Wyświetlona cena towaru była w obcej walucie

13 %

Operator odrzucił moją płatność

11 %

Źródło: WorldPay / Business Insider Intelligence

Wielka wygoda
Wśród powodów porzucenia koszyka bardzo ważną kategorię
stanowią te, które składają się na UX – user experience użytkownika sklepu. Co czwarty zrezygnował z zakupów, bo nawigacja
po stronie i sam proces kupowania były dla niego zbyt męczące. Co piątego zniechęcił zbyt długi czas potrzebny na finalizację
transakcji i niewygodny proces płatności.
Dlatego kluczowe jest odpowiednie zaprojektowanie końcowego
etapu – tych kilku ostatnich kroków, które dzielą klienta od skompletowania zamówienia do zapłacenia za nie. Tzw. checkout powinien być intuicyjny i błyskawiczny, a liczba formularzy do wypełnienia – sprowadzona do minimum. W idealnym świecie zakup
powinien odbywać się jednym kliknięciem – wszystko jedno,
czy myszką na ekranie komputera, czy palcem w aplikacji mobilnej.
Tak zbudowały swą pozycję Amazon i inni giganci eCommerce.
Ma to jeszcze większe znaczenie na niewielkim ekranie smartfona,
gdzie uzupełnianie formularzy jest wyjątkowo uciążliwe.
Rozwiązaniem, które dla swych partnerów przygotowało PayU,
jest PayU | Express, czyli płatność wykonywana za pomocą
jednego kliknięcia. Dla rozwiązań mobilnych jest zaś PayU
| PayTouch, który dzięki dodaniu kilku linijek kodu, integruje
płatność bezpośrednio w aplikacji (co sprawia, że użytkownik płacąc nie ma konieczności jej opuszczenia). Jak to działa
w praktyce i czy jest skuteczne?
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Płatność 1-click: szybciej i bezpieczniej
W polskiej branży eCommerce wciąż najpopularniejszą metodą
płatności są pay-by-linki, czyli bezpośrednie przejście ze strony
sklepu do serwisu banku, gdzie jest już przygotowany formularz
z odpowiednimi danymi. Ich wadą jest konieczność każdorazowego logowania na stronę banku (oraz weryfikacja – kod jednorazowy, sms itp.). Płatność kartami, choć teoretycznie wygodniejsza od pay-by-linków, w roku 2014 wciąż stanowiła 10 proc.
wszystkich transakcji online. Tu zniechęcająca jest konieczność
wpisywania 16-cyfrowego numeru karty, wyboru daty ważności,
wpisanie kodu CVV2.
Tymczasem raz zapisane dane karty lub konta bankowego mogą
być wykorzystywane do każdej kolejnej transakcji. Ze strony
klienta oznacza to znaczne przyspieszenie płatności w sklepie –
wystarczy wybrać odpowiednią ikonę i… już. Po wprowadzeniu
przez PayU usługi zapisywania karty, Allegro wspólnie z Visa
przeprowadziło akcję promującą płatności Express. Pierwsze
wyniki są bardzo obiecujące. Wykorzystanie jednego kliknięcia skróciło czas wymagany od użytkownika do… pół sekundy,
co daje oszczędność średnio 2 minut przy procesie płatności.
W porównaniu do standardowej ścieżki płatności klienta
(podanie numeru karty lub logowanie do banku), takie uproszczenie obsługi oznaczało dla Allegro 4,4 proc. mniej porzuconych
koszyków. Przy dużej skali działalności – to bezcenne.
Zarówno dla sklepu, jak i organizacji finansowych, użycie już
zachowanych danych klienta to również obniżenie ryzyka
transakcji fraudowych. Usługę PayU Express na polskim rynku
wspierają: Visa, MasterCard, Bank Pekao, mBank, BGŻ BNP
Paribas, T-Mobile Usługi Bankowe, Orange, Alior, Getin i Noble
Bank. Wspólnie z nimi pomagamy polskim eBiznesom zdobywać
lojalnych konsumentów, dzięki dostarczeniu wygodnej i intuicyjnej metody płatności. Najprostszej, bo jednym kliknięciem.

Case Study:
PayU | Express i Allegro
Wprowadzenie płatności typu 1-click, w których klient wykorzystuje kartę wcześniej już zapamiętaną w systemie, zwiększyła liczbę pozytywnie zakończonych ścieżek zakupowych
o 4,4 proc. Dzięki łatwej i błyskawicznej płatności udało się
zmniejszyć liczbę porzucanych koszyków.

4,4 %
Inne
metody
płatności

Zwykła
płatność
kartą

Płatność
PayU | Express
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Internet połączył w jednym miejscu cały ekosystem związany
z rynkiem nieruchomości – kupujących, sprzedających,
deweloperów, banki i innych uczestników procesu zakupu
mieszkań. Rozwój cyfrowego marketingu sprawił, że branża
ta zyskała narzędzia skuteczniejsze od tradycyjnych rozwiązań.
Dzięki temu jest jednym z bardziej aktywnych reklamodawców.

Charakterystyka branży

Do podstawowych narzędzi marketingu online, które są przydatne internautom w procesie zakupowym należy
reklama graficzna na stronach www,
reklama w mailach i linki w wyszukiwarkach. Wśród witryn www pomocnych w poszukiwaniu informacji znalazły się serwisy specjalistyczne. IAB

Według IAB Polska/PwC AdEx nieruchomości to branża, która – pomijając nieznaczne spowolnienie w 2013
roku – sukcesywnie zwiększa nakłady
na wydatki reklamowe online rosnąc
w dwucyfrowym tempie. W 2014 roku
pozyskała ona 8% tortu reklamowego
online z dynamiką wzrostu na poziomie 10% rok do roku, zajmując czwarte miejsce w rankingu wartości branż.
Ze względu na specyfikę oferowanych
dóbr, segment ten charakteryzuje się
dość niskimi wskaźnikami konwersji
online. Zgodnie z badaniem IAB Polska
Consumer Journey Online przeprowadzonym wśród polskich internautów,
którzy w ciągu 12 miesięcy wydali pieniądze na produkty bądź usługi tej kategorii, ⅓ opierała się na informacjach
znalezionych w sieci, a 14% dokonało
transakcji w internecie.

Perspektywy
marketingu online
Rynek sprzedaży mieszkań i lokali
użytkowych przez wiele lat był kojarzony z tradycyjnym modelem sprzedaży i długo opierał się wpływom internetowej rewolucji. Zmiany w strategii
marketingowej deweloperów wymusili jednak sami kupujący, dla których
internet stał się kluczowym medium
wpływającym na decyzję o zakupie nowego mieszkania. Z uwagi na oszczędność czasu oraz wygodę, poszukiwanie

REKLAMOWE ŹRÓDŁA WIEDZY
NA TEMAT NIERUCHOMOŚCI
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40

204_Nieruchomosci.indd 40

35%

40%

i poznawanie lokalizacji inwestycji następuje przy monitorze. Szczególnie
w dużych miastach, gdzie podaż mieszkań jest duża, użytkownik chce uzyskać jak najwięcej informacji, zanim
odwiedzi inwestycję.
Z perspektywy marketingowej największa zmiana dotyczy strategicznego podejścia do działań w internecie.
Proces zakupowy przy kupnie mieszkania może trwać wiele miesięcy,
a deweloper na każdym etapie musi
się dobrze prezentować. Strategia digitalowa obejmuje więc szeroki wachlarz działań, które mają wpływ na
to, czy klient zainteresuje się mieszkaniem, m.in. stworzenie strony wizerunkowej dewelopera oraz inwestycji,
które mają nakłonić potencjalnego
nabywcę do pozostawienia danych
kontaktowych, pozycjonowanie strony www w wyszukiwarkach oraz kampanie reklamowe prowadzone głównie w modelach efektywnościowych.
Nie bez znaczenia jest opinia na temat
dewelopera i inwestycji. Popełnione
błędy czy konflikty z poprzednimi
klientami mogą nadszarpnąć wizerunek dewelopera i wpłynąć na decyzje zakupowe. Firmy decydują się zatem na monitoring informacji w sieci,
działania wizerunkowe i komunikacyjne z wykorzystaniem social media.
Ostatnie lata przyniosły wiele zmian
na rynku reklamy online. Deweloperom zależy na precyzyjnym dotarciu
do określonej grupy docelowej z dopasowanym komunikatem. Nowym
i efektywnym narzędziem wykorzystywanym w branży jest tzw. pretargeting. Umożliwia on deweloperowi
dotarcie do użytkowników, którzy nie
byli jeszcze na jego stronie internetowej, ale są skłonni zapoznać się z ofertą lub zależy im na kupnie mieszkania.
Reklamodawca dociera do nich z przekazem w miejscu, gdzie poszukują informacji (np. oferty mieszkaniowe lub
porady dotyczące zakupu mieszkania). Obecnie w ośmiu największych
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miastach w kraju ponad 2% mieszkań jest sprzedanych dzięki wsparciu
BrainJuice RED. Równie ważny dla
firm jest proces zbierania i zarządzania
leadami sprzedażowymi. Zapytania od
klientów są agregowane w systemach
CRM. Dzięki takim działaniom istnieje
realna możliwość mierzenia efektywności kanałów dotarcia do klienta oraz
ewentualna szybka zmiana komunikatów reklamowych (np. wraz z etapami
inwestycji lub uzależniona od konkretnej grupy docelowej. K.K.

Reklama małych
i średnich firm
Świat cyfrowy otworzył przed polskimi przedsiębiorcami możliwości
prezentacji oferty swoich firm wśród
atrakcyjnej grupy klientów. Sam sektor budowlany to najliczniejszy segment rynku, liczący ok. 300 tys. małych i średnich firm1, które dostarczają
szeroki zakres produktów i usług. Na
ogół są to nieduże firmy, które nie
mają czasu na samodzielne planowanie i kształtowanie promocji w świecie
cyfrowym. Wykorzystują one internet
do budowania wizerunku online i pozycjonowania w wyszukiwarce. Jednocześnie, według danych Panoramy
Firm, zainteresowanie internautów
tematyką budowlaną utrzymuje się na
wysokim poziomie – największe serwisy odwiedza niemal 20% internautów,
a najczęściej wyszukiwane są materiały budowlane, okna i meble. Średnio
w miesiącu daje to około 70 tys. wyszukań konkretnych firm, co przekłada się na wzrost o ponad 15% rok do
roku. Internauci poszukują głównie informacji i porównań, które pomogą im
wybrać właściwe produkty lub usługi,
a następnie odpowiedniego dostawcę.
W obliczu mnogości doradców oferujących różne rozwiązania reklamowe, wypromowanie własnej marki
jest trudnym zadaniem. Firmy te potrzebują kompleksowego wsparcia,
od przygotowania strony internetowej lub wizytówki w wyszukiwarkach,

aż po działania pozwalające klientom
znaleźć tę firmę w sieci (pozycjonowanie) czy budujące wizerunek firmy (reklamy display, wideo). Obecnie około
5% firm budowlanych inwestuje w reklamę pakietową oferowaną przez Panoramę Firm. M.W.

Działania w social media
Media społecznościowe mają wielki
potencjał reklamowy. Wśród nich należy wyróżnić Facebooka, który pozwala na bardzo dokładne targetowanie odbiorców. Pod koniec ubiegłego
roku łączna liczba użytkowników tego
serwisu wyniosła w Polsce 16,8 mln.2
Obecnie napływ nowych użytkowników spowolnił, jednak trend wzrostowy nadal się utrzymuje. Dzięki tak
dużej liczbie odbiorców oraz różnym
możliwościom targetowania bez trudu można znaleźć odpowiednią grupę
docelową. Wśród dostępnych narzędzi warto wyróżnić promocję postów,
fan page, kierowanie użytkowników
do własnej strony, zachęcanie ich do
instalowania aplikacji, obejrzenia wideo, uczestnictwa w wydarzeniu itp.
Aby prowadzone działania były efektywne – poza dobrymi kreacjami graficznymi i tekstami reklam – najważniejsze jest odpowiednie targetowanie.
Warto więc na początek określić grupę docelową – wiek, status społeczny,
stan cywilny, miejsce zamieszkania
oraz zainteresowania. Przykładowo

reklamy można kierować tylko do
osób, które niedawno zawarły związek
małżeński i interesują się kredytem
mieszkaniowym. Warto też zastosować retargeting – przypominać o sobie
tym, którzy już byli na stronie reklamodawcy, ale nie wykonali pożądanej
akcji, np. wypełnienia formularza kontaktowego. Jest on bardzo efektywny
w branżach, w których proces zakupowy trwa długo – zanim klient podejmie decyzję, zapoznaje się z wieloma
ofertami, które wnikliwie analizuje.
Kampanię warto podzielić na kilka reklam z różnymi przekazami i kreacjami, aby móc monitorować ich skuteczność. Chcąc pozyskać leady, na stronie
z podziękowaniem za wypełnienie
danych powinno się umieścić piksel
konwersji – fragment kodu umieszczany w źródle strony. Jeśli ofertą jest
sprzedaż mieszkania, należy pamiętać o tzw. USP, czyli o sygnalizowaniu
zalet inwestycji, które wyróżniają ją
na tle konkurencji. Mając wiele argumentów, można stworzyć kilka wersji reklam i sprawdzać na bieżąco ich
skuteczność. Wykluczy to nieskuteczne grupy czy treści reklam.3 M.N.
1. 14,5 tys. z nich to reklamodawcy PF,
inwestujący rocznie ok. 20 mln zł netto.
2. Megapanel PBI/Gemius,
dane za grudzień 2013/2014.
3. Więcej o optymalizacji w rozdziale
„Narzędzia marketingu online”.

PERSPEKTYWA REKLAMODAWCY
ZNACZNĄ CZĘŚĆ budżetu mar-

ketingowego przeznaczamy
na promocję naszych projektów
w sieci, gdyż tam właśnie znajduje się nasz klient i tam najłatwiej
nam do niego dotrzeć. Kampanie
Adwords są jednym z najbardziej
efektywnych narzędzi marketingowych wspierających sprzedaż.
Dobrze zaplanowana kampania
pozwala dotrzeć do użytkownika,
który faktycznie jest zainteresowany zakupem produktu w czasie,

w którym aktualnie go poszukuje.
Jest to również najbardziej mierzalne źródło kontaktów bezpośrednio
przekładających się na sprzedaż.
Dziś prowadzenie jakichkolwiek
działań marketingowych bez
obecności w internecie nie ma
najmniejszego sensu. Jak najbardziej prawdziwe jest stwierdzenie,
że tych, których nie ma w sieci,
nie ma ich w ogóle.
ILONA KOPAŁ, Manager ds. marketingu,
Echo Investment S.A.
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Branża telekomunikacyjna przechodzi stopniową
transformację – widoczna jest ona w coraz większej
dominacji rozwiązań cyfrowych nad konsumpcją
tradycyjnych usług takich jak rozmowy czy wiadomości
tekstowe. Dalszy rozwój komunikacji digitalowej w tym
segmencie uzależniony będzie przede wszystkim
od reklamy wizerunkowej, modelu programmatic
buying oraz synchronizacji z reklamą telewizyjną.

Charakterystyka branży

wśród polskich internautów, którzy
w ciągu 6 miesięcy kupili produkty
tej kategorii, pokazują, że ponad połowa z nich opierała się na informacjach znalezionych w sieci, a prawie
40% dokonało transakcji w internecie. Wskaźniki zakupowe notowane
w Polsce są wyższe od tych, które obserwuje się w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

Według IAB Polska/PwC AdEx branża
telekomunikacyjna znajduje się wśród
liderów wydatków reklamowych online. Od 4 lat odnotowuje jednak spowolnienie inwestycji, w wyniku czego z drugiego miejsca, zajmowanego
w latach 2007–2011 w rankingu cyfrowych reklamodawców, spadła na
piątą pozycję, na której utrzymuje się
do tej pory. W 2014 roku segment ten
pozyskał 7% tortu reklamowego online z dynamiką wzrostu na poziomie
-5% rok do roku.

Do podstawowych narzędzi marketingu online, które są przydatne internautom w procesie zakupowym
należy reklama graficzna oraz reklama w e-mailach. Szczególnie pomocnymi w poszukiwaniu informacji witrynami są przede wszystkim strony
internetowe marek. IAB

Branża telekomunikacyjna charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami konwersji online. Wyniki badania IAB Polska digitalSCOPE przeprowadzonego

WSKAŹNIKI ZAKUPOWE (W CIĄGU OSTATNICH
6 MIESIĘCY) W KATEGORII „TELEKOMUNIKACJA”
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ŹRÓDŁO: IAB Polska digitalSCOPE’2014; internauci w wieku 16+, IV kw. 2014.

205_Telekomunikacja.indd 42

60%

Internet i telekomunikacja od zawsze
wzajemnie się przenikały i wpływały
na swój rozwój. To właśnie branża telekomunikacyjna przyczyniła się do
dynamicznego rozwoju sieci, która
obecnie stanowi jeden z najważniejszych filarów biznesowych tego sektora. Internet stał się dla konsumentów
niezbędnym narzędziem służącym do
poszukiwania informacji o produktach i usługach, porównywania ich
cen czy w końcu dokonywania zakupu.
W opinii użytkowników internet jest
wiarygodnym medium, a informacje
w nim zawarte są przydatne w procesie zakupowym.
Intensywny rozwój internetu i technologii mobilnych widoczny jest w statystykach. Według GUS w połowie bieżącego roku w Polsce było 58,4 mln
aktywnych kart SIM. Szacuje się, że
ponad 70% populacji posiada telefon
komórkowy, z czego ponad 50% użytkowników korzysta z urządzeń typu
smartfon.1 Ze względu na specyfikę
technologii mobilnej operatorzy dysponują dokładną wiedzą m.in. o:
▪ demografii użytkowników
(w umowach z operatorami znajdują się dokładne dane demograficzne, np.: płeć, wiek, miejsce
zamieszkania),
▪ lokalizacji użytkowników, a tym
samym o ich przyzwyczajeniach
(co daje możliwość tworzenia
profili behawioralnych),
▪ rodzaju i wielkości firmy
(w przypadku ofert B2B).

30%

zakup na podstawie
informacji znalezionych
w sieci

42

50%

Perspektywy
marketingu online

Jest to ogromna baza informacji, która
odpowiednio wykorzystana ma szansę zrewolucjonizować komunikację
z konsumentem. Niezbędnym warunkiem jest jednak jest zgoda samych
użytkowników na takie działania.
Mimo istniejących perspektyw rozwojowych widoczne są też pewne bariery. W Polsce dane o użytkownikach
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mobilnych znajdują się w bazach czterech operatorów: Orange, Plus, Play
i T-Mobile, gdzie każdy z nich korzysta z innych rozwiązań technologicznych. Co więcej, dane te są mocno
rozproszone, gdyż w przypadku użytkowników telefonów komórkowych
nie występuje zjawisko współużytkowania (rzadko kto posiada kilka telefonów z aktywacjami różnych operatorów). Idealnym rozwiązaniem dla
wszystkich uczestników polskiego
rynku (użytkowników, operatorów,
marketerów, wydawców) byłoby stworzenie przez telekomy jednolitej platformy uwzględniającej dane wszystkich operatorów – bazy informacji
o użytkownikach mobilnych, którzy
wyrazili zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych. W przeciwnym wypadku może się okazać, że
i w tej dziedzinie ostatecznie rolę liderów przejmą platformy typu Facebook
czy Alphabet (Google). D.C.

Programmatic buying
Branża telekomunikacyjna odpowiada
w dużym stopniu za wzrost wydatków
w modelu programmatic buying. Połączenie nowoczesnych narzędzi analityki internetowej z marketingiem
pozwala na w pełni zautomatyzowane i efektywne dotarcie ze spersonalizowanym komunikatem do każdej
z grup konsumenckich. Można np.
wyświetlić użytkownikowi (o którym
wiadomo, że zapoznał się z kilkoma
testami smartfonów i rankingiem
mobilnego internetu) pojedynczą odsłonę reklamy w konkretnym miejscu
z uwzględnieniem widoczności kreacji. Z tego powodu display w zakupie automatycznym jest liderem pod
względem konwersji.
Kluczem do sukcesu są dane i ich odpowiednie wykorzystanie. Firmy telekomunikacyjne w Polsce i na świecie
zwiększają wydatki na programmatic
buying, głównie z użyciem tzw. first-party data (dane własne o użytkownikach). Według badań Rocket Fuel,

REKLAMOWE ŹRÓDŁA WIEDZY NA TEMAT
PRODUKTÓW I USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
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78% reklamodawców z branży telekomunikacyjnej planuje w kolejnym
roku zwiększyć swoje wydatki w tym
modelu. Ponadto 95% marketerów
z tej branży uważa, że użycie first-party data pomoże im podjąć właściwe decyzje biznesowe, ale tylko 38%
aktualnie z tego korzysta. Mierzenie,
ocena, raportowanie i wnioskowanie
to kluczowe elementy programmatic,
gdzie dane pobierane są z wielu źródeł. Prawo nie nadąża za tymi rozwiązaniami, więc marketerzy i agencje
wciąż czekają na regulacje dotyczące
zasad pracy z danymi w ramach tego
modelu.
W Polsce najwięcej konwersji generowanych jest w ramach RTB w targetowaniu kontekstowym związanym
z wartością użytkownika. Najmniej natomiast, podobnie jak w innych branżach, generuje wideo, do którego zadań
należy osiąganie efektów wizerunkowych, edukacyjnych i umacniających
pozycję marki. Najwięcej udanych kliknięć generują polscy użytkownicy serwisów zagranicznych z treściami wideo, gdyż lokalni wydawcy wciąż mają
wysoki popyt na VoD i udostępniają

niewielką część tej powierzchni pod
zakup programmatic. Z badania firmy Cadreon prowadzącej kampanie
na rynkach CEE wynika, że w Europie Centralnej największe konwersje
notowane są w poniedziałki i środy
w godzinach 18.00–21.00, przed południem w przedziale 10.00–11.00 w środy i między 11.00 a 14.00 w poniedziałki. Pierwsza połowa tygodnia wypada
więc znacznie lepiej niż druga. Patrząc
wyłącznie na przedział czasowy, do
sprzedaży w branży telekomunikacyjnej dochodzi dopiero po 9.00, zaś po
22.00 widoczny jest duży jej spadek,
czyli odwrotnie niż np. w branży automotive, w której konwersje gwałtownie rosną o północy.
Wciąż wielu konsumentów decyduje
się na zakup abonamentu czy ofert
pre-paid w sklepach stacjonarnych,
ale wysoki wzrost transakcji online
nie może pozostać bez odpowiedzi
kampanii z udziałem programmatic
buying. Ten model zakupu rozwija się
w Polsce równie intensywnie jak reklama mobilna i tutaj także należy szukać
jak najwięcej wspólnych rozwiązań.
Według Magna Global do 2017 roku
iab POLSKA
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aż 88% budżetów przeznaczanych na
kampanie mobilne będzie kupowanych w modelu programmatic. Nową
perspektywę otwiera także cyfryzacja
telewizji. A.G.

Synchronizacja działań
w telewizji i internecie
Do korzystania z internetu na laptopie, tablecie lub w telefonie w trakcie oglądania telewizji przyznaje się
już 76% polskich internautów.2 Nie

zawsze to, co robią w sieci jest stricte
związane z treścią, która akurat jest
wyświetlana na ekranie telewizora,
jednak istnieje coraz więcej programów, których celem jest zaangażowanie widzów poprzez tzw. drugi ekran.
Najlepszym przykładem są programy typu talent show, ale równie często spontanicznie na Facebooku czy
Twitterze komentowane są seriale,
wydarzenia sportowe czy debaty, np.
polityczne. Socjologicznie ujmując,

MIEJSCE KUPOWANIA PRODUKTÓW I USŁUG
TELEFONII KOMÓRKOWEJ PRZEZ INTERNAUTÓW
wyłącznie
w internecie 5%
raczej
w internecie 10%
w internecie
i poza nim 21%
raczej poza
internetem 23%
wyłącznie poza
internetem 36%

ŹRÓDŁO: IAB Polska Consumer Journey Online;
polscy internauci w wieku 15+, N=734.

trudno
powiedzieć 4%

zjawisko to, zwane Social TV, polega
na zależności między bodźcem (oglądana w telewizji treść wywołuje jakieś
emocje) a reakcją (widz w naturalny
sposób chce podzielić się opinią). Internet daje możliwość interakcji już
nie tylko z osobą, która fizycznie ogląda program obok, ale również z całą
rzeszą internautow zaangażowanych
w to samo wydarzenie czy treść. Mechanizm ten może być wykorzystywany przez marki w celu zwiększania
skuteczności działań reklamowych,
gdyż potencjalnie poszerza przestrzeń
komunikacyjną.
Komunikacja w tradycyjnym kanale
telewizyjnym jest bodźcem, a jednoczesna emisja reklamy display na urządzeniach mobilnych lub desktopach
może być dodatkowym czynnikiem
mającym na celu wywołanie reakcji.
Dla branży telekomunikacyjnej zsynchronizowana z telewizją reklama graficzna online może zachęcać do wypełnienia formularza kontaktowego,
podnosząc tym samym efektywność
generowania leadów dzięki synergii
obu kanałów. W obszarze e-sprzedaży
synchronizacja reklamy telewizyjnej
oraz internetowej oznacza tworzenie
kampanii, które przeprowadzą widza
bezpośrednio ze statycznego kanału

PERSPEKTYWA REKLAMODAWCY
POLKOMTEL systematycznie zwiększa wydatki mediowe na online.
To rezultat analizy zachowań
konsumentów i trendów rynkowych, dynamicznego rozwoju
mediów społecznościowych oraz
rosnącego znaczenia urządzeń
mobilnych. Dziś smartfon, agregując szereg różnych funkcji, staje
się centrum zarządzania światem
dla naszych klientów.

Inwestycje w digital rosną także
ze względu na coraz większy
udział sprzedaży w e-sklepie.
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Internet zyskuje jednak na znaczeniu nie tylko jako kanał sprzedażowy, ale także jako narzędzie wzmacniające wizerunek
marki i jej wiarygodność oraz
ułatwiające bieżący kontakt
z konsumentami.
W planowaniu działań digitalowych dla marek Polkomtelu
szczególną wagę przykładamy
do budowania ich zauważalności
i skuteczności, a także synergii
działań internetowych z działaniami offline (przede wszystkim

z telewizją i outdoorem). Coraz
lepsze wyniki w e-sklepie osiągamy dzięki współpracy z sieciami
afiliacyjnymi, optymalizacji działań
SEM, ale również monetyzacji
potencjału użytkowników w naszych mediach społecznościach.
W przypadku Polkomtelu duże
znaczenie ma także efektywne
wykorzystanie własnych kanałów
komunikacji online dostępnych
w ramach grupy.
KATARZYNA WYSZOMIRSKA-WIERCZEWSKA,
Dyrektor Departamentu Komunikacji
Marketingowej, Polkomtel i Cyfrowy Polsat
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do sklepu internetowego, w którym
sfinalizuje on transakcję.

Zakup automatyczny
Do synchronizacji reklamy internetowej z telewizyjną wystarczy emisja banerów w czasie emisji reklamy
w telewizji, co można było zrobić praktycznie od chwili powstania reklamy
internetowej. Reklamodawcy uzależnieni byli jednak od tradycyjnych dostawców internetowych, wymagając
od nich pracochłonnych ustawień, co
w praktyce mogło skutkować dopłatami. Bariery te zostały przełamane
dzięki upowszechnieniu narzędzi z zakresu programmatic buying. Dzięki
nim całe zasoby (inventory) dostępne są w jednym miejscu i dają możliwość samodzielnego wdrożenia ustawień potrzebnych do synchronizacji
z telewizją.
Reklama online jest uruchamiana
zasięgowo w momencie, gdy w jednej ze stacji telewizyjnych pojawia
się spot. Synchronizacja w dotychczasowym rozumieniu daje wyłącznie możliwość emisji reklamy online
w momencie pojawienia się reklamy
w telewizji. Mając bardzo intensywną
kampanię TV można synchronizować
reklamę w internecie praktycznie cały
czas, jednak – biorąc pod uwagę wysokość ratingów spotów telewizyjnych oraz zasięgi możliwe do zbudowania w internecie w zawężonych
przedziałach czasowych – synchronizacja nie przełamała jeszcze najsilniejszych barier związanych z wyborem
właściwej widowni do emisji reklamy.
Można je jednak przełamywać dopasowując do emisji w internecie odpowiednią grupę celową, jak również tak
dobierać parametry techniczne emisji,
aby zmaksymalizować szansę na wykorzystanie internetu jako drugiego
urządzenia obok telewizji.

Perspektywy rozwojowe
Rozpoznawanie spotu TV w synchronizacji odbywało się dotąd „centralnie”

INTERNETOWE ŹRÓDŁA WIEDZY NA TEMAT
PRODUKTÓW I USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
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ŹRÓDŁO: IAB Polska Consumer Journey Online;
polscy internauci w wieku 15+, N=734.

dla całego kanału TV, a emisja była
uaktywniana w danym przedziale czasowym. Nie jest to jednak koniec ewolucji synchronizacji. Kwestią czasu
było wprowadzenie reklamy online
wyłącznie do użytkowników, którzy
mają styczność z reklamą TV. Informacja o emitowanym kanale i programie jest zapisana w urządzeniu, które
odpowiada za jego emisję (smart TV
lub dekoder). Żeby zrealizować spersonalizowaną emisję synchronizowaną wystarczyło połączyć urządzenie
TV z laptopem lub smartfonem, na
którym wyświetlona miałaby być reklama. Dzięki ich połączeniu stało się
możliwe emitowanie kampanii synchronizowanej tylko konkretnym osobom, a korzystając z DMP również
późniejsze modelowanie „podroży” takiego użytkownika aż do wykonania
konkretnej akcji online (w niektórych
przypadkach również offline). Oprócz
znacznego rozszerzenia kontroli nad
consumer journey rozwiązanie takie

pozwala też ograniczyć liczbę nietrafionych kontaktów reklamowych i otwiera nowe możliwości kreatywne.

Studium przypadku
Przykładem zastosowania synchronizacji reklamy telewizyjnej oraz display
może być kampania online zrealizowana przez OMD dla marki UPC w modelu programmatic. W jej ramach zrealizowano dwie emisje – jedna była
zsynchronizowana z wysoko ratingowymi spotami w tradycyjnej telewizji
(grupa testowa), a druga niezależna
od nich. Obydwie emisje zrealizowano w tym samym czasie, w marcu 2015
roku. Efektem był 1,81 większy wskaźnik klikalności (CTR), o 31% niższa
cena za kliknięcie (CPC) oraz 1,66 więcej leadów. M.G.
1. Więcej: „Perspektywy rozwojowe
mobile online w Polsce”, „Harvard
Business Review Polska”, 2015.
2. IAB Polska digitalSCOPE,
październik 2014, N=3575.
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ŻYWNOŚĆ
AUTORZY:
ROBERT PLESKO,
Dyrektor
Zarządzający, OMD,
MACROSCOPE
SEBASTIAN
ŚWIDERSKI, Head
of Client Service
& Publishers Sales,
Experience TEN

Personalizacja
w sektorze QSR

Żywność to kategoria produktów, która stanowi ogromne
wyzwanie dla marketingu. Aby znalazły się one w koszyku
potencjalnych marek, komunikacja z klientem powinna
opierać się przede wszystkim na budowaniu zaangażowania
i lojalności. Internet oferuje wiele sposobów osiągnięcia tych
celów. Obserwowane trendy pozwalają prognozować dalszy,
stopniowy rozwój marketingu online w tej branży.

Charakterystyka branży
Branża spożywcza nie przeznacza
dużych nakładów na reklamę online,
koncentrując się głównie na mediach
tradycyjnych.1 Dane IAB Polska/PwC
AdEx wskazują jednak, że kategoria
ta od 2013 roku odnotowuje znaczny
wzrost, awansując tym samym w zestawieniu cyfrowych reklamodawców. W 2014 roku pozyskała 6% tortu
reklamowego online z dynamiką na
poziomie 5% rok do roku zajmując
szóste miejsce w rankingu najwięcej
wydających branż.
Segment ten, należący do kategorii
produktów impulsowych, charakteryzuje się niskimi wskaźnikami konwersji online. Zgodnie z badaniem

IAB Polska digitalSCOPE wśród polskich internautów, którzy w ciągu 6
miesięcy kupili produkty tej kategorii, ¼ z nich opierała się na informacjach znalezionych w sieci, a jedynie
12% dokonało transakcji w internecie.
Podobny poziom konwersji obserwowany jest w całym regionie Europy
Środkowo-Wschodniej.
Do podstawowych narzędzi marketingu online, które są przydatne internautom w procesie zakupowym
należy reklama graficzna (w tym wideo online) oraz reklama w e-mailach.
Wśród witryn szczególnie pomocnych
w poszukiwaniu informacji znalazły
się przede wszystkim strony internetowe marek. IAB

10%

20%

30%

40%

56%
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PLAY RATE: stosunek liczby odsłon
banerów inicjujących do liczby kliknięć
wywołujących warstwę (expand).

7%
7%

CTR: stosunek liczby kliknięć w otwartej
warstwie (expand) do liczby wywołań.
Europa Śr.-Wsch.

ŹRÓDŁO: IAB Polska digitalSCOPE’2014; internauci w wieku 16+, IV kw. 2014.
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Marketing w tej kampanii nie podszedł do przygotowania nowej oferty

DWELL-TIME

12%

Polska

46

50%

57%

zakup gdziekolwiek

McDonald’s, chcąc zmierzyć się z wyzwaniem rosnącej popularności restauracji z żywnością typu fast, postanowił zaangażować konsumentów
w tworzenie własnej oferty. Celem
było przekonanie pokolenia millennialsów2, którzy przyczynili się do
rozpowszechnienia mody na burgery,
że kanapki premium to specjalność
McDonald’s, a w restauracjach marki
nie wszystko podlega standaryzacji.

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI
WIDEO RICH MEDIA

WSKAŹNIKI ZAKUPOWE (W CIĄGU OSTATNICH
6 MIESIĘCY) W KATEGORII „ŻYWNOŚĆ”
0%

Cechami charakterystycznymi dzisiejszych czasów są: ogromna dynamika
rynku, zażarta konkurencja i spadająca lojalność konsumentów. Aby stworzyć trwałą przewagę konkurencyjną,
konieczne jest odwołanie się do indywidualnych potrzeb i preferencji
konsumenta. Rozwój nowoczesnych
technologii oraz upowszechnienie internetu zapoczątkowały trend personalizacji w marketingu, którego prekursorami były takie marki jak: Nike,
Volvo oraz Dell. Dziś w tym kierunku
coraz odważniej podążają marketerzy
z sektora FMCG.

DWELL-TIME: średni czas oglądania
spotu wideo (w sekundach).
ŹRÓDŁO: kampanie TEN.media, 2012–2015.
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w sposób typowy (opierając się na badaniach konsumenckich). Kluczem
do sukcesu miało być zaplanowanie
komunikacji, która pozwoli odbiorcom na wyrażenie ich indywidualnych
preferencji smakowych. Mechanizm
przełomowy w promocji „My Burger”
umożliwiał stworzenie kanapki według własnego pomysłu i polegał na
zgłoszeniu go do konkursu poprzez
dedykowaną aplikację. Marka szczególny nacisk postawiła na social media i mobile. Internauci kreowali burgery i angażowali się w budowanie
rzeszy fanów swojej propozycji. Zwycięskie cztery burgery trafiły do sprzedaży z imieniem, nazwiskiem i autorską nazwą. Ten nowy sposób, mający

REKLAMOWE ŹRÓDŁA WIEDZY
NA TEMAT ŻYWNOŚCI
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ŹRÓDŁO: IAB Polska Consumer Journey Online; polscy internauci w wieku 15+, N=875.

PERSPEKTYWA REKLAMODAWCY
DLA WIELU KONSUMENTÓW, szczególnie tych po 35. roku życia, E.Wedel
jest ikoną branży cukierniczej.
Pamiętane z dzieciństwa smaki
pianek Ptasie Mleczko® czy czekolady Wedel do dziś determinują
wybory przy półkach sklepowych.
Przybywa natomiast dwudziesto-,
trzydziestolatków, którzy marki z
niczym nie utożsamiają, a historia
jej nie jest im znana. To pokolenie,
które dorastało w momencie, gdy
w Polsce wszyscy zachłysnęli się
tym, co zachodnie. Największym
wyzwaniem dla E.Wedel jest więc
zaskarbienie sobie młodszych konsumentów, pozostając jednocześnie autentycznym wobec tych
starszych, lojalnych. Podobnie jak
wielu graczy branży FMCG, stajemy przed wyzwaniem dopasowania komunikacji i mediamiksu
do obu tych segmentów.

Z tego powodu zdecydowaliśmy się na wykorzystanie trendu
popularnego wśród wszystkich
grup, niezależnie od wieku, czyli
gotowania, które nie jest już tylko
obowiązkiem, ale coraz częściej

również przyjemnością. Nie ograniczyliśmy się jednak jedynie
do spotu o gotowaniu. Wiemy,
że masowe dotarcie do konsumentów, które gwarantuje kampania spotowa w telewizji, to nie
wszystko. Do starszego segmentu
trafiliśmy z programem kulinarnym
złożonym z 20 odcinków – „Słodko i Wytrawnie” – emitowanym
w TVP, jednak to digital odegrał
kluczową rolę. W komunikacji
do młodych wykorzystaliśmy właśnie to medium, będące dla nich
źródłem inspiracji oraz nośnikiem,
który jest przez nich najchętniej
i najlepiej konsumowany, w dowolnym miejscu i czasie – wideo.
Doszliśmy do wniosku, że wyprodukowanie treści „o gotowaniu” z przepisami nie byłoby
wystarczające. Wiedzieliśmy też,
że w internecie dominują vlogerzy,
a młodzi mają swoich internetowych bohaterów oraz ulubione
kanały na YouTube. Stworzyliśmy
więc kulinarny pojedynek między
vlogerami oparty na produktach
Wedla. Komunikacja jednocześnie

wybijała się spośród działań
konkurencji i świetnie pokazywała
trendy, które dominują w młodej
grupie. Z moich doświadczeń przy
projekcie „W kuchni z Wedlem”
z popularnymi vlogerami wynika,
że dobrze wygenerowany content wideo nie tylko dobudowuje
telewizyjne zasięgi, ale przede
wszystkim tworzy wizerunek
marki, znacząco podnosi słupki
świadomości oraz, co równie
ważne, sprzedaż Wydaje mi się
jednak, że największą zaletą
działań w internecie dla kategorii
„Żywność” jest możliwość pokazania produktów w ich naturalnym otoczeniu i z wiarygodnym
przekazem – poprzez aktywność
na YouTube. Efektywność kampanii internetowych wzrasta wraz
z rozwojem technologii i stwarza
coraz lepsze możliwości dotarcia.
Zakładam, że wzajemnie przenikający się świat telewizji i digitalu
w ciągu najbliższego roku zostanie
„odkryty” dla większości marketerów z branży FMCG.
MAGDALENA KOSIŃSKA, Head of
Marketing and PR at LOTTE Wedel
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na celu wyrażenie osobistych preferencji, był odpowiedzią na potrzeby
konsumentów. Potwierdziły to liczby – do konkursu zgłoszono ponad
127 000 burgerów a na autorskie kanapki internauci oddali ponad 2 272
500 głosów.

Była to pierwsza akcja, która tak emocjonalnie zaangażowała konsumentów. Warty odnotowania jest również fakt, iż w kategorii restauracji
szybkiej obsługi do tej pory nie było
rozwiązania tak daleko ingerującego
w produkt i logistykę prowadzonych

INTERNETOWE ŹRÓDŁA WIEDZY
NA TEMAT ŻYWNOŚCI
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ŹRÓDŁO: IAB Polska Consumer Journey Online; polscy internauci w wieku 15+, N=875.

MIEJSCE KUPOWANIA PRODUKTÓW
SPOŻYWCZYCH PRZEZ INTERNAUTÓW
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ŹRÓDŁO: IAB Polska Consumer Journey Online; polscy internauci w wieku 15+, N=875.
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restauracji. Przełamanie tej największej bariery akcji zadecydowało o jej
sukcesie. Dzięki temu, marketingowi
udało się zerwać z piętnem „wystandaryzowanych produktów”, a grupa
docelowa millennialsów doceniła, że
McDonald’s podąża za ich potrzebami. Kampania „My Burger” została
zrealizowana przy współpracy agencji OMD, DDB i 24/7. R.P.

Skuteczne budowanie
zaangażowania –
wideo rich media
Szybkie tempo życia przekłada się
również na sposób konsumpcji żywności. Z jednej strony ludziom brakuje czasu na przygotowywanie posiłków, z drugiej natomiast coraz
większą wagę przywiązują do tego,
co jedzą – oceniają kaloryczność produktów, ich wartość odżywczą czy
zawartość konserwantów. Szybkość
zmian, jaka następuje na tym polu,
to jedno z największych wyzwań dla
branży FMCG. Odpowiedzią na nie
są w znacznej mierze rozwiązania
wideo rich media. W bardzo prosty,
szybki i mało inwazyjny sposób pozwalają one przekazać konsumentom
odpowiednią informację, jedocześnie
budując zaangażowanie i wywołując
pozytywne emocje. Głównymi cechami, jakie powinny być podkreślane są:
przyjemność, smak, emocje, walory
zdrowotne, a także bezpieczeństwo
produktu. W przypadku kampanii
kierowanych do dzieci dochodzą do
tego i inne czynniki, np. dobra zabawa, użycie postaci z bajek i filmów
oraz interaktywność kreacji (np. wykorzystanie gry). S.Ś.
Szczegółowe informacje dotyczące wideo
online znalazły się w rozdziale „Narzędzia marketingu online” niniejszego raportu. Wskazano w nim m.in. najważniejsze zalety tego formatu reklamowego.
1. Por.: dane Starlink.
2. Najczęściej określa się w ten sposób
osoby urodzone w ostatnich dwóch
dekadach XX wieku.
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graficzna na stronach www. Wśród
witryn, które są szczególnie pomocne w poszukiwaniu informacji znalazły się przede wszystkim sklepy internetowe oraz witryny marek. IAB

Choć wskaźniki zakupowe kosmetyków w Polsce są
jednymi z najwyższych w Europie Środkowo-Wschodniej,
w ciągu ostatnich 5 lat wydatki na marketing online w tej
branży znacznie wyhamowały. Segment ten wymaga
szczególnego podejścia do segmentacji klientów
i dotarcia z odpowiednią komunikacją do konkretnej
grupy docelowej.

Charakterystyka branży
„Higiena i pielęgnacja” należy do branż,
które przeznaczają dość niskie nakłady na reklamę online, koncentrując się
przede wszystkim na telewizji.1 Według IAB Polska/PwC AdEx kategoria
ta w latach 2010–2011 notowała wysoką dwucyfrową dynamikę wzrostu
(22–42%), jednak w ciągu kolejnych
dwóch lat wyhamowała, a w roku 2014
zanotowała znaczący spadek na poziomie 21%. Nie utraciła ona co prawda
dziewiątej pozycji w rankingu wydatków reklamowych online z udziałem
na poziomie prawie 4%, jednak – jeśli
w bieżącym roku utrzymają się obserwowane trendy – możliwe, że wyprzedzi ją branża odzieżowa, która od lat
rośnie dwucyfrowo.

Segmentacja
i personalizacja treści

Segment ten charakteryzuje się przeciętnymi wskaźnikami konwersji online. Zgodnie z badaniem IAB Polska
digitalSCOPE wśród polskich internautów, którzy w ciągu ostatnich 6
miesięcy kupili produkty tej kategorii,
37% opierało się na informacjach znalezionych w sieci, a co czwarty dokonał transakcji w internecie. Podobny
poziom konwersji obserwowany jest
w pozostałej części Europy Środkowo-Wschodniej, natomiast wskaźniki zakupowe notowane w Polsce są wyższe
na tle całego regionu.
Do podstawowych narzędzi marketingu online przydatnych internautom w procesie zakupowym należy
reklama w e-mailach oraz reklama

WSKAŹNIKI ZAKUPOWE (W CIĄGU OSTATNICH
6 MIESIĘCY) W KATEGORII „KOSMETYKI”
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ŹRÓDŁO: IAB Polska digitalSCOPE’2014; internauci w wieku 16+, IV kw. 2014.
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Dynamika rynku i wysoki poziom konkurencji w Polsce sprawiają, że firmy,
które pragną rozwijać swoją działalność stawiają na nowoczesne metody komunikacji takie jak: social media i e-mail marketing. W działalności
firm z branży kosmetycznej szczególnie warto podkreślić rolę drugiego ze
wspomnianych kanałów. Do istotnych
działań e-mail marketingowych, stopniowo wprowadzanych w ramach komunikacji, należy zaliczyć:
▪ budowę listy subskrybentów,
▪ personalizację,
▪ segmentację,
▪ automatyzację komunikacji.2

MICHAŁ
LESZCZYŃSKI,
Content Marketing
Manager,
GetResponse
JAKUB
KWACZYŃSKI,
Strategic Planner,
GoldenSubmarine

Wśród efektywnych rozwiązań warto
wyróżnić następujące elementy:
▪ formularze zapisu typu light-box
informujące użytkowników odwiedzających e-sklep o możliwości zapisu do listy subskrybentów
i oferujących konkretne benefity
(np. bony na pierwsze zakupy),
▪ cykl automatycznie wysyłanych
wiadomości do nowych subskrybentów zawierających konkretne
korzyści (np. wiadomość powitalna ze zniżką na zakupy, porady
dotyczące pielęgnacji),
▪ personalizację z uwzględnieniem zmiennych demograficznych oraz profilowych w tematach
wiadomości (np. płeć oraz rodzaj
włosów),
▪ segmentację odbiorców z podziałem na demografię i historię użytkownika (np. płeć oraz poprzednio kupowane produkty).
Dzięki wspomnianym działaniom
możliwe jest osiągnięcie wymiernych
efektów marketingowych, w postaci:3
iab POLSKA
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▪ wzrostu liczby nowych subskrybentów dołączających do listy
mailingowej (ponad 50%),
▪ większej efektywności automatycznie wysyłanych wiadomości w stosunku do regularnych kampanii promocyjnych
(w postaci wzrostu wskaźników
otwarć o ponad 60% i kliknięć
o ponad 11%),
▪ wzrostu transakcji oraz ruchu
pochodzącego z kampanii
e-mail marketingowych:
▪ odsłon sklepu: o ponad 60%,
▪ sesji: o ponad 30%,
▪ czasu trwania sesji:
o ponad 60%,
▪ transakcji: o ponad 30%. M.L.

REKLAMOWE ŹRÓDŁA WIEDZY NA TEMAT
PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH
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Marketing dla mężczyzn
Pomimo rozwoju rynku męskich kosmetyków, nadal obserwuje się istnienie stereotypów związanych ze stosowaniem tego typu produktów przez tę
grupę docelową. W walce z uprzedzeniami producenci starają się zbliżyć do
konsumenta także w digital marketingu, stosując typowe dla tego medium
formy dotarcia. W kontekście tego
segmentu istotna jest nie tylko forma,
ale również dopasowana tematyka –
pośrednio traktująca o kosmetykach,
a zarazem atrakcyjna i odpowiadająca

ŹRÓDŁO: IAB Polska Consumer Journey Online; polscy internauci w wieku 15+, N=767.

zainteresowaniom mężczyzn w internecie (patrz: tabela). Poniżej przedstawiono przykładowe obszary zastosowania.
Wideo online. Mężczyźni preferują
w sieci z reguły krótkie formy. Trend
ten wykorzystała marka NIVEA MEN,
tworząc serię filmików z tzw. lifehackami4. Kosmetyk przyjął w nich rolę

narzędzia do osiągnięcia konkretnego celu (w tym przypadku zainteresowania partnerki). Poza trikami na
udaną randkę, przemycono tam również informacje dotyczące pielęgnacji
skóry, nadając całości kreatywną formę. Mężczyźni stanowią 70% zainteresowanych tematem lifehackingu,
co świadczy o dobrym dopasowaniu
kontekstu do grupy docelowej.5

PERSPEKTYWA REKLAMODAWCY
KOSMETYKI NIVEA MEN to niezawodne i skutecznie działające
produkty do pielęgnacji męskiej
skóry. Wiemy, że takich prostych
i efektywnych rozwiązań mężczyźni szukają także w innych
obszarach, nie tylko związanych
z dbałością o siebie. Koncepcja „hakowania” rzeczywistości
odpowiada na takie potrzeby,
proponując jednocześnie proste,
ale i nietypowe sposoby radzenia
sobie z codziennymi wyzwaniami.
Nasze lifehacki w swojej formie
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(krótkie wideo pełne wskazówek
z odpowiednią dawką humoru)
doskonale wpisują się w męski
sposób konsumowania treści i poruszania się w cyfrowym świecie –
mają być zabawne, a jednocześnie konkretne i przydatne. NIVEA
MEN, promując hasło „zacznij
działać”, daje wskazówki, w jaki
sposób uwolnić swój potencjał,
również w codziennych czynnościach, dodając do nich odrobinę zaskoczenia. Jak fachowo
się spakować, jak „po męsku”

okiełznać kuchnię czy jak wygodnie podróżować autem – to tylko
niektóre z tematów, które „hakujemy”. Co ciekawe, propozycja
lifehacków w wykonaniu NIVEA
MEN przyjęła się nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach, m.in.
w Wielkiej Brytanii i Niemczech.
Niezależnie bowiem od ewentualnych różnic kulturowych, wszystkich mężczyzn łączy poszukiwanie
prostych i skutecznych rozwiązań.
ZUZANNA FILIPOWSKA, Junior Digital
Communication Manager, NIVEA Polska
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Blogosfera i social media. Viralowy sukces Old Spice kolejny raz pokazał, że humor i komunikacja męskich
kosmetyków doskonale do siebie pasują. Również czołowi vlogerzy, pełniąc rolę liderów opinii, wplatają
w tworzone treści precyzyjny i dopasowany komunikat reklamowy, jak
np. zrobił to na zlecenie Gillette Abstrachuje TV, którego publika jest dopasowana do grupy docelowej marki
(61% użytkowników zainteresowanych kanałem to mężczyźni).6
Mobile. Strategią komunikacji marki
L’Oreal Men Expert jest racjonalizacja stosowania kosmetyków poprzez
sportowy kontekst wysiłku fizycznego – według marki, pielęgnacja ciała
jest pozycjonowana jako uzupełnienie
treningu. Jednym z działań taktycznych był tzw. challenge Men Expert
w dopasowanej do grupy docelowej
społeczności Endomondo (który wyniósł wysoki indeks dopasowania do
mężczyzn – 140,317). Mechanizm
„grywalizacji” budował świadomość
marki towarzysząc podczas uprawiania sportu.
W przeciwieństwie do komunikacji
kosmetyków dla kobiet, gdzie ważne są właściwości produktu i sposób

INTERNETOWE ŹRÓDŁA WIEDZY NA TEMAT
PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH
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ŹRÓDŁO: IAB Polska Consumer Journey Online; polscy internauci w wieku 15+, N=767.

jego użycia, w komunikacji masowej
kosmetyków męskich w sieci ważne
jest „opakowanie” części produktowej – nadanie atrakcyjnej formy i męskiego kontekstu – celem odwrócenia
uwagi od jego kluczowych właściwości pielęgnacyjnych. J.K.
1. Por.: dane SMG.

marketingu” w: „Perspektywy rozwojowe
reklamy online w Polsce”, „Harvard Business
Review Polska”, 2014.
3. Dane dotyczą kampanii Hairstore.
pl zrealizowanej przez GetResponse,
I półrocze 2015.
4. Porady ułatwiające codzienne życie.
5. Za: Facebook Audience Insights.
6. J.w.
7. Za: Gemius Megapanel, marzec 2015,
analiza oglądalności grupy docelowej
mężczyźni 15-50 r.ż.

2. Więcej na temat generowania
leadów w: „Lead nurturing w e-mail

TABELA 1. KONTEKSTY TEMATYCZNE W KOMUNIKACJI KOSMETYKÓW MĘSKICH
NA PODSTAWIE ZAINTERESOWAŃ MĘŻCZYZN W INTERNECIE – PRZYKŁADOWE DOMENY
WĘZEŁ TEMATYCZNY

UŻYTKOWNICY
(REAL USERS)

AFFINITY INDEX (INDEKS DOPASOWANIA)
DLA GRUPY DOCELOWEJ MĘŻCZYZN 15-50 R.Ż.

1

Erotyka

3 971 885

136,80

2

Motoryzacja

5 012 055

123,47

3

Sport

4 499 838

112,16

4

Nowe technologie

6 328 714

108,19

5

Hosting

3 559 264

107,35

6

Praca

2 422 774

106,56

7

Mapy i lokalizatory

3 914 852

105,60

ŹRÓDŁO: Gemius Megapanel, 03.2015, analiza oglądalności grupy docelowej mężczyźni 15-50 r.ż.
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ODZIEŻ
AUTORZY:
ZBIGNIEW NOWICKI,
Managing Director,
Bluerank
MAREK
WŁODARCZYK, Sales
Director, optivo
GmbH/ Sp. z o.o.
MARTA GRODNER,
Senior Marketing
Manager, Ad!Vice

W porównaniu do tradycyjnych kanałów reklamowych
wydatki na digital w branży odzieżowej są nadal dość skromne,
mimo że rosną w bardzo szybkim tempie. Nie bez znaczenia jest
fakt, iż internet stał się istotnym kanałem dystrybucji tego typu
produktów. Marketing online udostępnia całą gamę narzędzi,
które pozwalają na przyciągnięcie i zaangażowanie klienta,
a także towarzyszą mu w całym procesie zakupowym.

Charakterystyka branży

kupili produkty tej kategorii, 47%
opierało się na informacjach znalezionych w sieci, a 40% dokonało transakcji w internecie. Podobny poziom konwersji obserwowany jest w pozostałej
części Europy Środkowo-Wschodniej.

Marketerzy z branży odzieżowej większość swoich budżetów nadal przeznaczają na media tradycyjne, jednak wydatki na komunikację cyfrową rosną
w coraz szybszym tempie. Według IAB
Polska/PwC AdEx kategoria ta – poza
nieznacznym spowolnieniem w 2012
roku – w ostatnich pięciu latach notuje
dwucyfrowy wzrost wydatków na reklamę w internecie. W 2014 roku, dzięki dynamice na poziomie 29%, ulokowała się na drugim miejscu wśród
najszybciej wzrastających branż. Jej
udział w torcie reklamowym online
wynosi prawie 4%.

Wśród podstawowych narzędzi marketingu online, które są przydatne
internautom w procesie zakupowym
znajdują się reklama w e-mailach oraz
reklama graficzna na stronach www.
Szczególnie pomocnymi w poszukiwaniu informacji witrynami są przede
wszystkim sklepy internetowe. IAB

Omnichannel
W erze powszechnego dostępu do internetu mobilnego i coraz popularniejszego multiscreeningu, dynamicznie
zmieniają się ścieżki zakupowe klientów. Odpowiedzią na te zmiany jest

Segment ten charakteryzuje się dość
wysokimi wskaźnikami konwersji online. Zgodnie z badaniem IAB Polska
digitalSCOPE wśród polskich internautów, którzy w ciągu 6 miesięcy

WSKAŹNIKI ZAKUPOWE (W CIĄGU OSTATNICH
6 MIESIĘCY) W KATEGORII „ODZIEŻ”
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ŹRÓDŁO: IAB Polska digitalSCOPE’2014; internauci w wieku 16+, IV kw. 2014.
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Coraz więcej firm dostrzega potencjał
uporządkowanej strategii omnichannel. Widać to wyraźnie na przykładzie firmy Kazar, która wykorzystuje
różne kanały komunikacji z klientami. Marka jest obecnie aktywna i w
offline (prasa, telewizja, eventy itp.),
i online (social media, blogosfera, ePR,
wyszukiwarki, display itp.). Wszystkie te kanały mają przekonać klienta do dokonania zakupu. Prowadzi
to do efektu synergii pomiędzy sklepem internetowym a sklepami stacjonarnymi. Z perspektywy oczekiwań
klientów w tym zakresie najważniejsza jest spójność komunikacji marketingowej, gdzie oferta, ceny, promocje, kampanie reklamowe oraz inne
działania powinny być homogeniczne
w offline i online. Tym samym klienci mają możliwość sami decydować,
gdzie wolą dokonać zakupu. Równie
ważna jest możliwość odbioru zamówienia internetowego w sklepie stacjonarnym. Dzięki temu klient może
przymierzyć buty w salonie, uzyskać
fachową poradę od obsługi lub ewentualnie wymienić rozmiar. Wspomniana marka poszła o krok dalej. Obok
klasycznego modelu zamówienia online, klient ma możliwość sprawdzenia,
czy dany produkt znajduje się w wybranym sklepie stacjonarnym, a jeśli
nie – może zamówić go do wybranego
salonu. Rezerwacje w e-sklepie Kazar
wynoszą ok. 20% wszystkich transakcji i – co ciekawe – częściej dokonują
ich mężczyźni.

25%

Polska

52

60%

strategia omnichannel, która ma za
zadanie zachować spójność w kreowaniu doświadczenia zakupowego niezależnie od kanału kontaktu z marką. W przypadku branży obuwniczej
klienci coraz chętniej kupują buty
przez internet, mimo że ich dopasowanie bez wcześniejszego przymierzania jest trudne.

W przypadku obuwia, zwłaszcza ekskluzywnego, duże znaczenie ma czas
przeznaczony na decyzję zakupową.

iab POLSKA

20.10.2015 16:29

CUSTOMER JOURNEY ONLINE

Konsumenci wiele razy wracają do
sklepu internetowego z różnych urządzeń oglądając te same modele. Widoczne jest to w wyszukiwaniu nazw,
numerów oraz znaczącej liczbie wejść
bezpośrednich i organicznych na karty
produktów. Aby przekonać niezdecydowanego klienta do dokonania zakupu, należy umiejętnie wykorzystać
dostępną wielokanałowość komunikacji. Przed branżą obuwniczą stoją dwa
wyzwania. Z jednej strony – budowanie spójnego doświadczenia zakupowego niezależnie od kanału kontaktu, a z drugiej – mierzenie wszystkich
punktów styku klienta z marką, by
zrozumieć, jak zoptymalizować strategię omnichannel. Z.N.

E-mail marketing –
dobre praktyki
Przemysł modowy zawsze należał do
bardzo konkurencyjnych. Niezwykle
istotny jest tu bezpośredni, stały kontakt z klientem. Skutecznie realizowany e-mail marketing umożliwia
prowadzenie w pełni spersonalizowanej komunikacji one-to-one. Poniżej
przedstawiono w jaki sposób prowadzić tego typu działania.
▪ E-mail marketing powinien opierać się na wysokiej trafności,
a jego podstawą jest dobra baza
danych zawierająca odpowiednio
zbudowane profile klientów. Dzięki temu możliwa jest dokładna
segmentacja bazy odbiorców. Profilowanie klienta zaczyna się od
momentu subskrypcji newslettera. Standardowy button „zapisz”
można zastąpić opcją „kobieta”/
„mężczyzna”, która daje możliwość
wstępnej segmentacji bazy w oparciu o płeć. Rozwiązanie to stosuje
np. firma ASOS.com. Segmentację
umożliwia także śledzenie kliknięć
i tzw. preference center, które pozwala użytkownikom na określenie swoich oczekiwań dotyczących
interesujących ich tematów, częstotliwości otrzymywania e-maili,
miasta, wieku, daty urodzin itd.

REKLAMOWE ŹRÓDŁA WIEDZY NA TEMAT ODZIEŻY
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ŹRÓDŁO: IAB Polska Consumer Journey Online; polscy internauci w wieku 15+, N=915.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA
PAWEŁ KLIMIUK,
Dyrektor komunikacji
korporacyjnej, Allegro

Kupowanie w internecie deklaruje
75% internautów. To potężna siła
zakupowa, biorąc pod uwagę,
że – według badań Gemiusa –
z sieci korzysta ponad 24 mln Polaków, a blisko 25% z nich robi zakupy na urządzeniach mobilnych.
Showrooming – zjawisko znane
w klasycznych zakupach – znalazło swoje odzwierciedlenie w cyfrowej rzeczywistości. Jak pokazuje badanie „mShopper. Polacy
na mobilnych zakupach” dotyczy

▪ E-mail marketing w branży e-commerce powinien opierać się na cyklu życia klienta. Należy wysyłać
inne e-maile klientom potencjalnym (np. serie powitalne), nowo
pozyskanym (np. rabat za pierwsze zakupy), stałym (np. kupony, e-maile urodzinowe) oraz
nieaktywnym (kampanie reaktywacyjne). Nie można zapominać o automatycznych e-mailach

ono ponad 35% konsumentów posiadających urządzenie mobilne.
Kobiety częściej wykorzystują je
do realizacji kuponu rabatowego
(26%) i poszukiwania inspiracji
zakupowych (27%), natomiast
mężczyźni częściej skanują kody
produktów w sklepach, żeby
zdobyć dodatkowe informacje
o produkcie, nieco częściej też
płacą za pomocą telefonu. Bardzo wysoki odsetek konsumentów,
niezależnie od płci, robi w sklepie
zdjęcia, aby skonsultować zakupy z bliskimi. Warto zauważyć,
że czynności okołozakupowe
na urządzeniach mobilnych
nie dotyczą tylko 11% mężczyzn
i 14% kobiet. Jest to więc pole
do kontaktu z konsumentem
i wykorzystania sprzedażowego
dla wielu marek.

transakcyjnych, mailach porzuconego koszyka i rekomendacjach
na podstawie zachowań i preferencji użytkowników.
▪ Tworzenie treści newsletterów
w branży odzieżowej powinno się
opierać na zmodyfikowanej klasycznej zasadzie 4P: prices, percentages, products & people. Zadbanie o stronę graficzną newslettera
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jest tu niezwykle istotne. Wiadomości powinny być atrakcyjne wizualnie. Należy zadbać o dobrej
jakości zdjęcia, przedstawianie
produktów za pomocą animowanych gifów czy filmów wideo, a także o specjalne symbole
w temacie wiadomości. Zaangażowanie subskrybentów należy
budować poprzez zapraszanie ich
do udziału w konkursach, śledzenie profilu firmy w social media
oraz kierowanie do forum.
▪ Zainteresowanie użytkowników można wzbudzać poprzez
wysyłanie mailingów z rabatami
ograniczonymi czasowo, np.: dziś
20%, jutro 15% (lub w zależności
od wartości koszyka). Okazjami
mogą być nie tylko Dzień Matki
czy Dzień Ojca ale także te mniej
oczywiste, np. Dzień św. Patryka
czy piątek 13-tego. M.W.

Mobile
Dzięki technologii mobilnej konsument może wybierać oraz kupować
produkty w każdym miejscu i o każdej

porze. Kampanie mobilne angażują,
dostarczają nowych doświadczeń i budują trwałą relację z klientem. W dobie
Marketingu 3.0 mobile marketing powinien stanowić nieodłączny element
strategii promocji firm odzieżowych
nastawionych na rozwój. Potencjał
jest ogromny – wygoda użytkowania,
możliwość natychmiastowej aktualizacji ofert, stały dialog z konsumentem. Warto przytoczyć tu badanie
przeprowadzone przez Columbia Business School w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, które potwierdza rolę
urządzeń mobilnych w procesie zakupowym. 63% „m-shoppers” będąc
w sklepie odzieżowym poszukuje informacji na temat oglądanych produktów w telefonie komórkowym.1
Z badania IAB Polska Mobile 2014’Q4
wynika natomiast, że już niemal co
trzeci użytkownik smartfona sprawdza informacje na temat produktów
w swym inteligentnym telefonie.2 Jednocześnie, według raportu przeprowadzonego przez Gemius, 80% Polaków
robiących zakupy w sieci zakupiło produkty z kategorii odzież, dodatki i akcesoria przez internet.3

WYPOWIEDŹ EKSPERTA
JACEK DYMKOWSKI,
Mobile Marketing
Manager,
ZenithOptimedia
Group

Modne ubrania i smartfon to
symbole zamożności i towarzyskiej
popularności. Zaczęli dostrzegać
to także marketerzy, którzy coraz
chętniej traktują mobile nie jako
dodatek, ale centralną oś komunikacji marketingowej. Mobile jest
syntezą najlepszych cech narzędzi
komunikacji online i offline. Smartfon, non stop podłączony do internetu, pozostaje jednocześnie
w niecyfrowym kontekście domu,
biura czy sklepu.
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Branża odzieżowa chętnie testuje
nowości. Aplikacja mobilna, strona RWD, beacony czy WiFi marketing to obecnie standard dla
wielu sieciowych sprzedawców.
Pojawia się coraz więcej wdrożeń
wykorzystujących crossmediowość
i multiscreening, a w kolejce czeka
„sharing economy”, która wkracza
także do branży odzieżowej. Milennialsi, których nie stać na ubrania
topowych marek, korzystają z aplikacji typu Rent the Runway czy Le
Tote, pozwalających wypożyczać
na kilka dni czy godzin ubrania
od innych użytkowników. Zadowoleni są nie tylko klienci, ale również
ekskluzywne marki, które zwiększają sprzedaż, zmniejszają wolumen
zwracanych towarów i podnoszą
znajomość marki.

Technologia mobilna oferuje rozwiązania o wysokim stopniu interaktywności, dostarczając użytkownikom więcej
wrażeń niż klasyczne media: geolokalizację, augmented reality, kupony promocyjne, marketing SMS/MMS, kampanie display, rich media, kody QR,
advergaming, kampanie z użyciem
wearable devices. Ze względu na charakterystykę nowych mediów oraz występowanie zjawiska multiscreeningu,
zalecane jest wsparcie kampanii mobilnej innymi mediami. Spójna strategia crossmediowa z kolei wzmacnia
efekt wizerunkowy kampanii oraz pozytywnie wpływa na jej efektywność
poprzez zaangażowanie odbiorcy.
Marki odzieżowe, by utrzymać pozycję, muszą szybko reagować na zmiany na rynku dopasowując się do oczekiwań klientów. Branża ta cechuje się
również relatywnie mniejszą lojalnością klienta, który nie ogranicza swojego wyboru do kilku marek. Dlatego
też szczególną rolę odgrywają działania promocyjne marki – w przypadku
kampanii mobilnej kluczowe jest błyskawiczne dostarczenie informacji na
temat produktu oraz jego dostępności,
zachęcanie do zakupu poprzez spersonalizowane kupony promocyjne czy
umożliwienie skorzystania z wirtualnej przymierzalni. Pomocnym narzędziem w zwiększaniu konwersji
sprzedażowej może być retargeting.
Wzrasta także popularność content
marketingu w obszarze mobile, również w obrębie promocji produktów
odzieżowych.
Popularyzacja mobile marketingu to
efekt systematycznego zwiększania
funkcjonalności smartfonów przy ich
malejącej cenie oraz wzrostu globalnego ruchu w sieciach mobilnych. Eksperci Cisco prognozują do 2019 roku
10-krotny wzrost globalnego ruchu
w sieciach mobilnych w skali 5 lat.4 Powyższe czynniki, obok stabilnej sytuacji na rynku odzieży oraz wzrostowej
tendencji na wydatki reklamowe online w tej branży, wskazują na ogromny
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potencjał rozwiązań mobilnych w promocji produktów z tej kategorii.

Przykłady rozwiązań
w kampaniach mobilnych
1. Augmented Reality:
aplikacja Converse Sampler –
aplikacja w postaci wirtualnego
showroomu pozwala na „przymierzenie” dowolnego modelu
buta oraz zakupy online.
2. iBeacon: aplikacja American
Eagle Outfitters shopBeacon –
beacon łączy się z urządzeniem
mobilnym za pomocą Bluetooth.
Marka udostępniła aplikację,
która wyświetlała klientom
w sklepie najnowsze promocje
i specjalne oferty.
3. Kod QR: Oxfam – firma w sklepach w Londynie dodała kody
QR do metek. Po jego wczytaniu
na urządzeniu mobilnym wyświetlał się film z wypowiedziami celebrytów o ich ubraniach.
4. Advergaming: aplikacja
Converse Chucks 360 – umożliwia spojrzenie na świat oczami
bohaterów kampanii w nietypowych sytuacjach. Aplikacja
spójna z kampanią prowadzoną w innych mediach.
5. Społecznościowe: Gap
StyleMixer – aplikacja tworząca
zestawy ubrań złożonych z produktów marki i własnej odzieży.
Potrząsanie smartfonem losowo
wybiera różne elementy garderoby. Łączy się z portalami społecznościowymi. M.G.
1. Showrooming and the rise of the mobile-assisted shopper, Columbia Business
School oraz Aimia, wrzesień 2013.
2. IAB Polska, Mobile 2014'Q4, n=1897.
3. Gemius, e-Commerce w Polsce 2014,
n=1500.
4. Cisco, Visual Networking Index
Mobile Forecast 2014-2019.

INTERNETOWE ŹRÓDŁA WIEDZY NA TEMAT ODZIEŻY
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ŹRÓDŁO: IAB Polska Consumer Journey Online; polscy internauci w wieku 15+, N=915.

PERSPEKTYWA REKLAMODAWCY
CHOĆ POLACY WYDAJĄ w sklepach
wirtualnych znacznie mniej pieniędzy niż Brytyjczycy czy Niemcy, optymizmem napawa fakt,
że przeganiamy oba te państwa
pod względem tempa rozwoju
handlu w internecie. Oznacza
to bardzo dobre perspektywy rozwoju e-commerce w Polsce. Przy
równoczesnych pesymistycznych
prognozach dotyczących handlu
w formule tradycyjnej (-0,6%
dla Polski wg internetretailing.net),
internet wydaje się być naturalnym kierunkiem dla znakomitej
większości firm handlowych.

Jednocześnie należy mieć świadomość, ze rynek e-handlu jest
mocno nasycony i konkurencyjny. W Polsce funkcjonuje ponad
14 tys. sklepów internetowych,
znalezienie kolejnej niszy rynkowej
nie jest łatwym zadaniem, a poprzeczkę podnoszą duże sieci
handlowe (polskie i zagraniczne),
które wkraczają do e-commerce
z adekwatnymi budżetami marketingowymi. Na obecnym etapie,

aby osiągnąć oczekiwane wyniki,
nie wystarczy otworzyć sklepu
w internecie. Trzeba mieć wizję
i strategię, w jaki sposób pozyskać
i utrzymać klienta online.
Coraz częściej docierają
do mnie pozytywne opinie
klientów na temat zakupu butów
w internecie. Wypierają one
powtarzane wcześniej, a często
wciąż jeszcze aktualne, obawy
dotyczące doboru rozmiaru,
konieczności mierzenia butów
czy niedogodności związanej
ze zwrotem towaru. Staramy się
przełamywać te obawy, oferując
klientom profesjonalne doradztwo w doborze modelu i rozmiaru,
odbiór zamówienia i wygodny
zwrot w salonie. Jednocześnie
dbamy, aby niezależnie od preferencji kanału kontaktu z Kazar,
klient miał jedno, spójne doświadczenie – obcowania z marką
premium.
MAŁGORZATA OLSZEWSKA,
e-Commerce &Customer Care
Manager, KAZAR Footwear Sp. z o.o.
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BUSINESS TO BUSINESS
AUTORZY:
MARCIN
ADAMCZYK, Senior
Digital Advertising
Specialist, They.pl
ANDRZEJ
TOMASZEWSKI,
Senior Web
Analyst, OMD

Według badań IAB Polska segment usług dla biznesu rozwija
się wyjątkowo dynamicznie. Wśród obserwowanych trendów
warto zwrócić uwagę na działania efektywnościowe,
ponieważ są szczególnie ważne w przypadku docierania
do wąskich grup użytkowników. W kontekście zdobywania
grupy docelowej trzeba również podkreślić rolę analityki,
która staje się nieodzownym narzędziem marketingu online.

Charakterystyka branży

Wyniki jego pokazują, że jedynie 5%
badanych przedsiębiorców nie korzysta z elektronicznych kanałów
kontaktu z klientami, a niecałe 30%
nie dokonuje w nich zakupów na potrzeby firmy. Dane te jednoznacznie
potwierdzają wagę internetu w biznesie. Jest on niezwykle istotny zarówno jako kanał komunikacji, jak
i sprzedaży. IAB

Branża usług dla biznesu, z udziałem
na poziomie niecałych 4% (według
IAB/PwC AdEx), znajduje się poza
pierwszą dziesiątką w rankingu wartości wydatków reklamowych online.
Jest to jednak segment, który notuje
dwucyfrowy wzrost, a w 2014 roku
osiągnął najwyższą dynamikę wśród
wszystkich monitorowanych branż,
rosnąc rok do roku o 38%.

Rozwój działań
efektywnościowych

Biorąc pod uwagę obserwowane trendy, należy spodziewać się dalszego
dynamicznego rozwoju usług dla biznesu. Badanie zrealizowane dla IAB
Polska przez PwC w 2014 roku ukazało kluczową rolę internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Rynek B2B w Polsce jest bardzo specyficzny. Osoby zainteresowane tymi
usługami czy też produktami z reguły ograniczają się do poszukiwania ich w wyszukiwarce internetowej,
wpisując ogólne (generyczne) słowa

WYKORZYSTYWANE KANAŁY KOMUNIKACJI
Z KLIENTAMI WŚRÓD POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW
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ŹRÓDŁO: IAB Polska/PwC/IIBR, sierpień 2014; CAWI, N=300 polskich przedsiębiorców.
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kluczowe, i wybierają te firmy, które
znajdują się na pierwszej stronie wyników wyszukiwania. W takim przypadku bardzo rzadko można więc mówić
o ścieżkach wielokanałowych czy spersonalizowanym retargetingu. Działania reklamodawców ograniczają się
bowiem do walki o jak najwyższe pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania.
Istnieją jednak narzędzia, np. Facebook Ads, które pozwalają dotrzeć do
dowolnej grupy z segmentu B2B, poczynając od lokalnych przedsiębiorców, a kończąc na prezesach dużych
firm. W połączeniu ze standardowymi działaniami w wyszukiwarce dają
one ogromne możliwości. Precyzyjne
targetowanie reklam gwarantuje też
coraz popularniejszy w Polsce portal
LinkedIn, kierując je do osób znajdujących się w wybranej lokalizacji, określonym wieku, a nawet pracujących
w konkretnej firmie na danym stanowisku. Takie rozwiązanie pozwala dotrzeć z przekazem do niszowej grupy
odbiorców.
Działania reklamowe skierowane do
klientów B2B wymagają przygotowania specjalnego przekazu oraz odpowiednich kreacji graficznych. Jeżeli
użytkownik z segmentu B2B zainteresuje się ofertą, warto skrócić ścieżkę
konwersji i skierować go na landing
page, gdzie będą dostępne wszystkie
najważniejsze informacje oraz możliwość zakupu czy też pozostawienia
danych kontaktowych. Zastosowanie
odpowiedniego przekazu, a także kreacji graficznej może skutkować dwukrotnie wyższym współczynnikiem
konwersji niż ma to miejsce w wyszukiwarce. M.A.

Efektywnośćdziałań online
Wyzwaniem dla marketerów jest sprawienie, aby zbierane przez nich dane
z aktywności online były użyteczne,
szczególnie w przypadku działań sektora B2B z zaawansowanymi, dedykowanymi produktami, które trafiają do
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wąskiej grupy celowej. Analiza efektywności ruchu na stronie, która ma
być przesłanką do podejmowania decyzji biznesowych, musi opierać się na
danych, które nie budzą zastrzeżeń.
Wśród często popełnianych błędów
w wykorzystywaniu systemu Google
Analytics, będącego dominującym narzędziem analitycznym, są:
▪ brak zdefiniowanego celu
i pomiaru konwersji,
▪ implementacja skryptu na części podstron serwisu skutkująca
brakami w danych,
▪ podwójne zapytanie do Google
Analytics, które sztucznie obniżając współczynnik odrzuceń daje
fałszywy obraz sytuacji,
▪ brak śledzenia wewnętrznej
wyszukiwarki,
▪ brak filtrów wykluczających wizyty z własnego bądź firmowego IP
czy ruch spamerskich botów.

Konwersja danego serwisu związana
jest przede wszystkim z jego użytecznością i wynika z poprawnie zaprojektowanych ścieżek interakcji. Analiza
ścieżki konwersji umożliwia zidentyfikowanie etapów, które są barierą, a realny współczynnik odrzuceń – uzyskany dzięki modyfikacji standardowego
kodu Google Analytics – pozwala na
bardziej miarodajną ewaluację ruchu.
Monitoring zapytań wewnętrznej wyszukiwarki może być źródłem cennej
wiedzy o potencjalnym kliencie. Jest
ona ważna ze względu na dostarczanie informacji o rzeczywistych jego
potrzebach w realnym środowisku, nie
zaś na poziomie deklaratywnej ankiety.
W przypadku optymalizacji ruchu kierowanego do serwisu wskazane jest
dokonanie segmentacji w poszukiwaniu specyficznych cech. Współczynnik
konwersji oscyluje zwykle wokół 1-3%,
nie powinno się zatem ignorować

pozostałych 98% osób. Z pomocą
przychodzi tu pomiar mikrokonwersji (np. śledzenie formularzy, zbieranie danych na temat subskrypcji czy
scrollowania) pomagający wskazać
użytkowników, którzy wprawdzie nie
dokonali transakcji, jednak wykazali
wstępne zaangażowanie i mogą stać
się potencjalnymi klientami.
Optymalizacja działań marketingowych powinna być powiązana z analizą dochodowości produktów. Może
się bowiem okazać, że wzrost globalnego współczynnika konwersji dotyczy np. aplikacji testowych (trial), na
których firma nie zarabia bezpośrednio i w takim przypadku działania
marketingowe nie przełożą się na rozwój biznesu. Odpowiednia segmentacja pozwoli zidentyfikować źródła,
których zasilenie zapewni wzrost parametrów powiązanych z celami biznesowymi przedsiębiorstwa. A.T.

PERSPEKTYWA REKLAMODAWCY
TECHNOLOGIE wywołały niespotykaną dotychczas transformację
w sposobie komunikacji marek
z klientami i prowadzenia działań marketingowych. Otworzyły
nowe, mobilne kanały wymiany
informacji, dostępu do treści oraz
interakcji z odbiorcami. Marketing online szybko ugruntował
swoją pozycję, gdyż gwarantuje
on marketerom wymierne korzyści.
Pozwala w bardzo precyzyjny
sposób targetować odbiorców
w oparciu o przetwarzanie danych behawioralnych tworzonych
na bazie zachowań i upodobań
użytkowników, a także umożliwia
budowanie ich zaangażowania.

Dziś, jak nigdy dotąd, należy
zabiegać o uwagę odbiorcy.
Personalizacja przekazu i tworzenie unikalnych ofert (dla konkretnych segmentów i indywidualnych klientów) to jeden

z wiodących trendów. Drugi
to dostosowanie treści i formy
komunikatu do rodzaju urządzeń,
na jakich są one konsumowane.
Aplikacje mobilne, w tym gry,
stanowią ciekawe i wciąż jeszcze
niestosowane powszechnie
narzędzia, które mogą uzupełniać
działania digitalowe.
Zasadniczą rolą marketingu jest
jednak kreowanie rynku i wspieranie realizacji strategii biznesowej.
Dlatego też, w mojej ocenie,
kluczowym obszarem wzrostu
i zainteresowania będzie analityka w marketingu. Skoro wiemy,
że prezentacja treści w określonym kontekście zapewnia zdecydowany wzrost konwersji i w efekcie zwrot z inwestycji w działania
marketingowe, to chcemy mieć
możliwość każdorazowego
mierzenia ROI w odniesieniu
do naszych kampanii. W dalszym

ciągu wykorzystujemy zaledwie
ułamek wiedzy o rynku i naszych
odbiorcach, gdyż nie posiadamy narzędzi niezbędnych
do przetwarzania i analizy zbiorów
danych, często rozproszonych
i nieustrukturyzowanych.
Podobny wniosek wyłania się
z badań przeprowadzonych
w ubiegłym roku przez Microsoft we współpracy z IAB Polska.
Aż 83% dyrektorów marketingu
przyznało w nich, że odczuwa
rosnącą presję na wykazanie
wymiernych wartości podejmowanych działań. Rodzi to konieczność dalszej adaptacji narzędzi
analitycznych, które pozwalają
na błyskawiczne mierzenie efektów kampanii online oraz skuteczne wdrażanie i testowanie kolejnych inicjatyw w tym obszarze.
AGNIESZKA RYNKOWSKA, Dyrektor działu
Marketing & Operations, Microsoft
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ZDROWIE
AUTORZY:
MAGDA PATORSKA,
Senior Account
Manager,
Agora | Adplayer
PIOTR KWINTA,
SEM Manager,
Semahead,
agencja SEM
Grupy Interia

Witrynami, które są szczególnie pomocne w poszukiwaniu informacji są
przede wszystkim serwisy z opiniami,
fora oraz blogi. IAB

Marketing w branży farmaceutycznej to jedno z większych
wyzwań stojących przed reklamodawcami w Polsce.
W grę wchodzą tu bowiem liczne ograniczenia prawne,
często wykraczające poza wymagania UE, a także
niedoskonałość poszczególnych narzędzi analitycznych.
Biorąc pod uwagę wydatki reklamowe, segment ten jest
mało aktywny w internecie. Warto jednak podkreślić,
że informacje znalezione w sieci są bardziej wiarygodne
niż te przekazywane przez tradycyjne media.

Charakterystyka branży
Farmacja należy do branż, które koncentrują się głównie na mediach tradycyjnych1 i nie przeznaczają znaczących nakładów na reklamę online.
Badanie IAB Polska/PwC AdEx pokazuje jednak, że kategoria ta w latach
2010–2013 notowała nieprzerwaną
dwucyfrową dynamikę wzrostu, tym
samym awansując w zestawieniu cyfrowych reklamodawców z miejsca 16
na 11. W 2014 roku tempo jej wzrostu nieco wyhamowało, do 4% rok do
roku, co pozwoliło na pozyskanie 3%
wartości tortu reklamowego online.
Branża farmaceutyczna charakteryzuje się niskimi wskaźnikami konwersji

Kampanie wideo branży
farmaceutycznej

online, jednak Polacy – na tle regionu – dość często kupują leki. Zgodnie
z badaniem IAB Polska digitalSCOPE
przeprowadzonym wśród polskich internautów, którzy w ciągu 6 miesięcy kupili produkty tej kategorii, 30%
z nich opierało się na informacjach
znalezionych w sieci, a co piąty dokonał transakcji w internecie. Podobny
poziom konwersji obserwowany jest
w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Do podstawowych narzędzi marketingu online, które są przydatne internautom w procesie zakupowym
należą reklama w e-mailach oraz reklama graficzna na stronach www.

WSKAŹNIKI ZAKUPOWE (W CIĄGU OSTATNICH
6 MIESIĘCY) W KATEGORII „ZDROWIE”
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ŹRÓDŁO: IAB Polska digitalSCOPE’2014; internauci w wieku 16+, IV kw. 2014.
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Podstawowe zagadnienia dotyczące
reklamy produktów farmaceutycznych reguluje prawo farmaceutyczne,
do którego odwołuje się również ustawa o radiofonii i telewizji. Regulacje
dopuszczają reklamę produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
z wyjątkiem leków sprzedawanych
na receptę, zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe
oraz preparatów umieszczonych w wykazach leków refundowanych. Na reklamowym polu pozostają leki z segmentu OTC (over the counter drugs –
leki dostępne bez recepty), suplementy diety oraz dermokosmetyki. Z tych
trzech kategorii jedynie produkty OTC
podlegają wytycznym prawa farmaceutycznego, co oznacza, że można
je reklamować, jednak z uwzględnieniem ustawowych restrykcji.
Istotnym wyróżnikiem branży farmaceutycznej jest sezonowość reklam
w tym segmencie. Wśród produktów
znajdujących zastosowanie w określonej porze roku najważniejszą grupę
stanowią leki przeciwprzeziębieniowe,
choć kategorię tę uzupełniają również
preparaty dla alergików i niektóre kosmetyki. Z kolei leki przeciwbólowe nie
podlegają sezonowości, a z racji dużej
konkurencji widoczne są intensywne
działania poszczególnych graczy realizowane właściwie przez cały rok.
Odrębną grupę stanowią produkty
dla dzieci, których reklama kierowana
jest do rodziców, przede wszystkim
matek. W kategorii tej widać skłonność do samoograniczania się normami wynikającymi z prawa farmaceutycznego, nawet jeśli promowane
produkty formalnie nie podlegają tym
ograniczeniom.
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Wszystkie wspomniane produkty coraz częściej goszczą ze swoimi reklamami przy treściach wideo w sieci,
a co za tym idzie, z każdym rokiem
wydają więcej na tego typu promocję (w przypadku Adplayera, od początku istnienia sieci odnotowano ich
kilkukrotny wzrost). Takie podejście
pozwala dotrzeć do internautów, którzy nie korzystają z telewizji, a także wzmocnić swój przekaz i zaangażować tych, którzy z niej korzystają.
Ze względu na tzw. clutter reklamy
farmaceutyków coraz częściej wychodzi się poza in-stream, np. za sprawą
sekcji sponsorowanych VoD, sponsoringów serii czy branded content
programów wideo o korespondującej tematyce. Sama reklama spotowa
bywa urozmaicana poprzez brandingi
playera, overlayery, w które można
wpisać hasło reklamowe marki w celu
ominięcia reszty spotu. Najprostszym
sposobem na wyjście z clutteru pozostaje jednak korzystanie z ofert dostawców, którzy przed materiałem
wideo emitują jeden spot. M.P.

6 kroków do zwycięstwa
Strategia działania w branży farmaceutycznej powinna być bardzo dobrze
przemyślana, gdyż istniejące bariery
prawne z jednej strony ograniczają

REKLAMOWE ŹRÓDŁA WIEDZY NA TEMAT PRODUKTÓW
I USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ FARMACEUTYCZNYCH
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ŹRÓDŁO: IAB Polska Consumer Journey Online;
polscy internauci w wieku 15+, N=752.

możliwość podejmowania określonych kroków, z drugiej natomiast
mogą być wielką szansą dla organizacji. Warunkiem jest szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w internecie i uwzględnianie jego stale
rosnącego potencjału. Poniżej przedstawione zostały działania, które zakładają, że reklamowane leki nie mogą

być prezentowane przez osoby znane, z wykształceniem medycznym czy
też sugerujące fakt jego posiadania.
W treści takiej reklamy nie można
również dawać odbiorcom do zrozumienia, że dzięki stosowaniu określonego preparatu możliwe będzie
uniknięcie wizyty u lekarza lub samodzielne zdiagnozowanie się.

w targecie oraz dokładnie
kontrolować liczbę kontaktów.
Oba te wskaźniki definiuje idea
programmatic buying, dzięki której klient kupuje tylko te reklamy,
które spełniają jego wymagania.

deals. Według raportu „IAB Europe Programmatic Market Sizing”
z września 2014 roku, reklama
wideo programmatic w ciągu
najbliższych lat będzie utrzymywać dynamikę wzrostu na poziomie przekraczającym 80%.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA
RAFAŁ MUCIŃSKI,
Head of AOD,
Performics
(ZenithOptimedia
Group)

Dla branży farmaceutycznej
reklama wideo online jest znakomitym uzupełnieniem budowania
zasięgu w telewizji. Dzięki technologii pozwala w bardziej precyzyjny sposób dotrzeć do grupy
odbiorców znajdujących się

W docelowym modelu jednolita
platforma DSP (demand side
platform) umożliwia zintegrowanie powierzchni wideo dostępnej
w otwartych aukcjach (m.in.
YouTube) oraz zakup placementów premium wiodących
wydawców dzięki tzw. private

Programmatic wideo daje możliwość uniknięcia duplikowania
zasięgu pomiędzy wydawcami.
Dzięki temu precyzyjne budowanie częstotliwości w grupie
celowej staje się łatwiejsze niż
kiedykolwiek.
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INTERNETOWE ŹRÓDŁA WIEDZY NA TEMAT PRODUKTÓW
I USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ FARMACEUTYCZNYCH
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fora, grupy dyskusyjne,
serwisy z opiniami

Określ poziom
prawnego ryzyka
Regulacje prawne nie uwzględniają
wielu nowych mediów i kanałów, co
w praktyce powoduje, że producenci
leków OTC oraz apteki w różny sposób je interpretują. Poziom ryzyka będzie odzwierciedlał użyte do promocji
kanały i narzędzia oraz konkretną komunikację. Przykładowo content marketing i SEO będą mniej ryzykowne
niż kampania display. Pamiętać należy także o tzw. formułce legal („Przed
użyciem zapoznaj się z ulotką…”).
Zgodnie z ustawą taka nota musi stanowić co najmniej 20% powierzchni
komunikatu reklamowego, co w internecie jest problematyczne – mnogość
formatów nie ułatwia tworzenia takich kreacji. Do tej kwestii elastycznie
podchodzi np. Gripex, który umieścił
formułkę tylko w jednym miejscu –
w opisie profilu na Facebooku.
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ŹRÓDŁO: IAB Polska Consumer Journey Online;
polscy internauci w wieku 15+, N=752.

Zadbaj o analitykę
W farmacji większość działań jest bardziej wizerunkowych niż bezpośrednio sprzedażowych, stąd duże znaczenie ma badanie wpływu różnych
operacji na wynik końcowy. Dobrą

SEZONOWOŚĆ: WYSZUKIWANIE HASŁA
„LEKI NA GRYPĘ” W UJĘCIU CZASOWYM
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praktyką jest rozpoczęcie od audytu
potrzeb, dzięki któremu będzie można zaplanować właściwe rozwiązania techniczne. Należy oskryptować
wszystkie strony i kampanie, aby gromadziły dane potrzebne do wartościowej analizy. Dzięki modelowaniu
atrybucji łatwo można ocenić, które
działanie najlepiej wpływa na efektywność kampanii, a w które nie ma
sensu inwestować. Warto też wykorzystać wszelkie nowinki od Google,
np. badania świadomości marki realizowane na YouTube.

Planowanie zacznij
o content marketingu
Content marketing wydaje się być
najbezpieczniejszym kanałem w branży farmaceutycznej. Najważniejsze bowiem to zapewnić użytkownikom korzyść – w tym przypadku mogą to być
porady, ciekawe informacje czy przestrzeń dla wzajemnej inspiracji. Theraflu robi to za pomocą interaktywnej
mapy zachorowań na przeziębienie
i grypę, do której dane są codziennie
aktualizowane na podstawie informacji sprzedażowych. Innym przykładem jest wysoko oceniana aplikacja na
smartfony od firmy Dermaveel.
Doceń siłę social media
Warto zaangażować się w aktywną
obecność na Facebooku i YouTube.
Bardzo dobre efekty osiąga Hepatil
(Strefa Detoxu Hepatil ma 17 816 fanów), który oprócz rzeczowej informacji o produkcie, inspiruje również
fanów do podawania własnych sposobów na detoks. Jeśli chodzi o YouTube – najchętniej wybieraną formą
promocji jest współpraca ze znanymi
youtuberami. Przykładem może być
odcinek Polimatów o rzucaniu palenia,
który był sponsorowany przez markę
Niquitin. Popularne jest także tworzenie osobnych kanałów, np. telewizja
beauty marki Cetaphil. Na szczególną
uwagę zasługuje Twitter, gdzie Polacy najczęściej komunikują zbliżającą
się chorobę czy złe samopoczucie.2

Forma twitterowa wymusza jednak
kreatywność (np. przez brak możliwości wklejania formułki legal). Przykładem zastosowania mogą być rozwiązania Apteka Zdrowie 24.

Korzystaj z SEO
SEO to z jednej strony najmniej kontrowersyjne prawnie narzędzie (nie ma
wykładni przedstawiającej wprost SEO
jako reklamę), z drugiej natomiast –
baza innych działań, niezwykle istotna np. w podejmowaniu kroków na
YouTube, gdzie dobre opisanie filmu
i stworzenie tytułu w oparciu o to, czego szukają internauci, zapewnia bezpłatną promocję.

Pamiętaj o AdWords
i Facebook Ads
W tym przypadku czytelność regulaminów nie pozostawia wątpliwości, jakie można podjąć działania z uwzględnieniem ograniczeń prawa polskiego.
Najlepiej sprawdzają się tu dedykowane strony docelowe, które nie zawierają w swojej domenie słowa „apteka”.
Jeśli dochowa się tych warunków, istnieje spora szansa, że można będzie
prowadzić płatną kampanię, choćby
w ograniczonym zakresie. P.K.
1. Por.: dane Starlink.
2. Za: Instytut Monitorowania Mediów,
dane z monitoringu mediów społecznościowych z okresu 20.10.-20.11.2014.

PERSPEKTYWA REKLAMODAWCY
TRUDNO ZAPRZECZYĆ, że digital jako
medium zyskuje na znaczeniu,
również w branży farmaceutycznej. Przede wszystkim obserwujemy ciągły wzrost penetracji internetu – zarówno wśród pacjentów,
jak i lekarzy. Niemal wszyscy
lekarze specjaliści i ponad 80% lekarzy POZ ma dostęp do internetu
w domu lub pracy. Na znaczeniu
zyskuje komunikacja suplementów
diety i leków OTC, gdzie przekaz
kierowany jest przede wszystkim
do pacjentów, ale pojawiają się
też możliwości dotarcia do lekarzy
z informacjami dotyczącymi
leków na receptę. Obserwowane
trendy mają odzwierciedlenie
w wydatkach na reklamę internetową, które rosną w sposób
zrównoważony, w przeciwieństwie
do reklamy telewizyjnej, gdzie
odnotowuje się spadki.

Najbardziej widoczny jest wzrost
zainteresowania podstawowymi
narzędziami digitalowymi takimi
jak SEM. Mowa tu zarówno o pozycjonowaniu organicznym SEO,
jak i płatnym, poprzez Adwords.
Branża farmaceutyczna coraz

lepiej rozumie, że należy odpowiadać na zapytania pacjentów, którzy – jak pokazują liczne
raporty – zanim pójdą do lekarza
najpierw w sieci szukają informacji
o ewentualnych chorobach. Kolejnym wykorzystywanym narzędziem jest wideo online. Wzrost
znaczenia tego formatu jest
naturalny – młodsi pacjenci coraz
rzadziej oglądają telewizję, korzystając przede wszystkim z internetu. Pozwala on efektywnie
dobudować zasięg TV i zwiększyć
częstotliwość dotarcia do młodszych grup wiekowych.
Poza budowaniem wizerunku
internet powinien służyć jako
kanał edukacyjny. Jest to miejsce,
w którym można przekazywać
znacznie więcej informacji niż jest
to możliwe za pośrednictwem
standardowej reklamy telewizyjnej lub radiowej. Uważam,
że przyszłość internetu dla branży
farmaceutycznej będzie opierać
się na content marketingu.
MAGDALENA DRYŃKOWSKA,
Kierownik ds. Nowych Kanałów
Komunikacji, Grupa Adamed

iab POLSKA

210_Farmacja 2.indd 61

61

20.10.2015 16:34

CASE STUDY

W poszukiwaniu
Tajemniczego Składnika
–––––
Kampania „Tajemniczy Składnik” dla Electrolux

Gotowanie stało się istotną częścią naszego stylu życia. Jako społeczeństwo jesteśmy kulinarnie świadomi, uwielbiamy
gotować. Kuchnia jest sercem każdego
domu, miejscem idealnym na wspólne
doświadczenia z rodziną i znajomymi.
Otwartość na nowe doznania i trendy kulinarne przełożyła się na popularność magazynów, serwisów, blogów oraz programów kulinarnych.
Współczesny konsument-odkrywca aktywnie poszukuje nowych informacji
i doświadczeń. W czasach, w których codziennie trafia na tysiące przekazów reklamowych, jedynie użyteczny i dopasowany content ma szansę zwrócić jego uwagę.
Marketerzy oprócz promocji produktów
powinni więc skupiać się na inspirowaniu
do korzystania z nich. Tymi trendami kierowaliśmy się przy budowaniu strategii
kampanii „Tajemniczy Składnik” dla
marki Electrolux.
TAJEMNICZY SKŁADNIK

Punktem wyjścia dla strategii kampanii
„Tajemniczy Skladnik” była globalna
platforma komunikacyjna marki Secret
Ingredient. Tajemniczym Składnikiem,
dzięki któremu potrawy smakują wyjątkowo, mogą być wysokiej jakości produkty, ich zaskakujące połączenia lub technika przygotowania, jak np. programy
parowe lub metoda sous-vide.
Prawdziwym wyzwaniem był dla nas
niski poziom wiedzy na temat właściwości programów parowych w piekarnikach
oraz ograniczone możliwości spróbowania potraw przygotowanych tą metodą.
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Katarzyna Ejdys-Kalwasińska
Head of Newcast
ZenithOptimedia Group

Łukasz Paw
Communication Media Manager
ZenithOptimedia Group

Strategię podzieliliśmy na dwie fazy:
Inspiracji i Budowania doświadczeń.
FAZA INSPIRACJI

W pierwszej kolejności chcieliśmy dostarczyć konsumentom wiedzy i inspiracji
w zakresie wykorzystania technik gotowania na parze. Stworzyliśmy unikalny
content, który był spoiwem dla wszystkich działań mediowych. Osią kampanii
był program „Tajemniczy Składnik”.
Wspólnie z telewizją Polsat przygotowaliśmy 10-odcinkowy program
„Tajemniczy Składnik”, emitowany
w ramówce wiosennej 2015.
Prowadząca – Joanna Koroniewska –
odkrywała sekrety znanych, popularnych
szefów kuchni i blogerów. Każdy odcinek
miał swój temat wiodący, nawiązujący do
najbardziej aktualnych trendów kulinarnych (np. pieczenie chleba, surf&turf, od
nosa do ogona itd.).
Rozwinięciem programu był własny
kanał na YouTube z dodatkowymi materiałami wideo dotyczącymi danego odcinka, podzielonymi na trzy sekcje tematyczne: „Uratuj to!” – jak w prosty sposób
uratować dania, gdy coś po drodze „nie
wyszło”, „Danie w 5 minut!” – oryginalne
i wartościowe danie przyrządzane dosłownie w 5 minut „Ciekawostki
o gościu” – dodatkowy materiał niepublikowany w głównym odcinku, dotyczący
gościa programu. Format YouTube
Infocards i interaktywne plansze na
koniec każdego z filmów pozwalały płynnie przechodzić pomiędzy poszczególnymi odcinkami i tematami.

Wykorzystane media (display, wideo, tv,
prasa, mobile, social media, blogi oraz projekty niestandardowe – Food Truck, warsztaty) przenikały się i wzajemnie uzupełniały. Nasz content dystrybuowany był w mediach społecznościowych (Facebook,
Instagram, Pinterest), blogosferze, prasie
i portalach kulinarnych, kobiecych i wnętrzarskich, gdzie kreacje dostosowaliśmy
do tematyki pisma oraz emitowanych
w danym miesiącu odcinków. Dodatkowo
w takich pismach jak „Food & Friends”
oraz „Kuchnia” mieliśmy sekcje partnerskie, które nawiązywały do głównych haseł
kampanii.
W kampanii została wykorzystana również
aplikacja gamifikacyjna „Tajemniczy
składnik”, angażująca widzów naszego
programu telewizyjnego w internecie. Aby
powiązać działania online z telewizją, content dostępny dla użytkowników aktualizowany był co tydzień. Przez 10 tygodni
trwania kampanii stworzyliśmy 10 misji.
Tematyka każdej powiązana była z programem telewizyjnym, w którym edukowaliśmy m.in. na temat kuchni bezglutenowej,
pieczenia chleba, różnych gatunków mięs
czy gotowania na parze. Misje uruchamiały
się wraz z premierą każdego odcinka programu w telewizji, o czym informowaliśmy
użytkowników powiadomieniem push
w aplikacji Facebook. Lista zadań obejmowała obejrzenie materiałów dodatkowych
na YouTube stanowiących rozwinięcie
treści programu, odpowiedzi na pytania
dotyczące obejrzanego odcinka, zapoznanie się z treścią strony produktowej czy ułożenie puzzli zawierających obrazy z programu. Część odpowiedzi ukryta była w od-
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w odcinkach oraz w dodatkowych materiałach udostępnianych na kanale
YouTube marki Electrolux. Za rozwiązanie zadań użytkownicy otrzymywali
punkty, których liczba była uzależniona
od różnych zmiennych, np. szybkości odpowiedzi czy liczby podejść. Zdobyte
punkty można było wymienić na produkty Electrolux podczas licytacji.
Licytacje trwały do momentu, kiedy
żaden z użytkowników nie wyrażał chęci
dalszej rywalizacji o wybrany produkt po
upływie 1 minuty.
Edukacja oraz rozrywka nie ograniczyła
się tylko do Facebooka. Poszliśmy o krok
dalej i wykorzystaliśmy trend multiscreeningu. Jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy aplikację mobilną, która łączyła
grywalizację, media społecznościowe
oraz telewizję w oparciu o technologię
rozpoznawania obrazu. W każdym odcinku „Tajemniczego Składnika” umieściliśmy specjalny komunikat, będący
jednocześnie markerem dla systemu rozpoznawania obrazu. Zadaniem użytkownika było zeskanowanie markera za
pomocą telefonu. Mógł za to zyskać dodatkowe punkty, które zwiększały szansę
na zdobycie jednej z nagród dostępnych
w aplikacji. Warto podkreślić, że marker
pojawiał się tylko w materiałach emitowanych w telewizji i nie był dostępny dla
użytkowników po emisji odcinka.
FAZA BUDOWANIA DOŚWIADCZEŃ

Nie poprzestaliśmy tylko na edukacji

konsumentów – kolejnym krokiem było
budowanie ich doświadczenia ze sprzętem i daniami na parze. W miesiącach
wakacyjnych wyruszaliśmy w Polskę
w poszukiwaniu Tajemniczego Składnika. Byliśmy obecni tam, gdzie nasi
konsumenci – w miejscowościach nadmorskich oraz na największych wydarzeniach kulinarnych w Polsce.
W nadmorskich kurortach wspólnie
z TVN stworzyliśmy strefę kulinarną,
w której organizowaliśmy warsztaty kulinarne prowadzone przez Karinę Zuchorę
i zaproszonych gości. W „Dzień dobry
Wakacje” nasi goście (szefowie kuchni,
blogerzy) zdradzali tajemnicze składniki
przygotowanych dań.
Nasz Food Truck objechał najważniejsze
kulinarne eventy w Polsce, pozwalając
bezpośrednio doświadczyć, jak smakują
dania przygotowane przy pomocy piekarnika Electrolux CombiSteam. Food
Truck odwiedzany był przez blogerów
z całej Polski, którzy oprócz zaproszenia
do spróbowania dań przygotowanych na
parze zachęcali do wzięcia udziału w konkursie „Złap Food Trucka” zorganizowanym na Instagramie.
Dzięki przyjętej strategii byliśmy obecni
na wszystkich etapach ścieżki zakupowej
konsumenta. Edukowaliśmy i inspirowaliśmy do budowania swoich doświadczeń
w kuchni, co przeniosło się na wyniki
kampanii.

207 tys.

widzów każdego odcinka programu
z naszej grupy docelowej

785 tys.

widzów każdego odcinka z targetu
ogólnego

1158
75,5%

GRP wygenerowanych podczas
kampanii
to zasięg łączny 1+, jaki osiągnęliśmy
w naszej grupie docelowej

3,5 mln

wyświetleń materiałów wideo online

6 do14%

wzrost świadomość funkcji
parowych w piekarnikach marki
Electrolux

6 do13%

wzrost na wymiarach istotnych dla
fazy decyzyjnej (wprowadzenie na
shortlistę zakupową), przy
stwierdzeniu „jedyny brand, który
wziąłbym pod uwagę przy zakupie”

200 tys.

osób miało kontakt ze strefą
kulinarną podczas „Projektu Plaża”
oraz z Food Truckiem

z

z

1,5 tys.
1tys.

osób wzięło udział w warsztatach
kulinarnych podczas „Projektu Plaża”
uczestników zostawiło maile lub
numery telefonów

14 tys.

użytkowników aplikacji
grywalizacyjnej

62 tys.

zadań wykonanych w aplikacji
grywalizacyjnej

3 mln
6,5 h
74h

punktów zebranych przez
użytkowników grywalizacji
tyle średnio spędził w aplikacji każdy
z użytkowników

trwała najdłuższa licytacja

Za pomysł i realizację kampanii odpowiadają
agencje ZenithOptimedia Group:
Newcast (koncepcja kreatywna, content), Zenith
(koordynacja kampanii oraz planowanie i zakup
mediów), Performics (SEM, działania efektywnościowe i zakup mediów w modelu AOD) oraz
DriveR (badania).
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Producenci i usługodawcy związani z wykończeniem
i wyposażeniem wnętrz przeznaczają stosunkowo niskie
nakłady na reklamę (Starlink), również w internecie
(AdEx). Biorąc jednak pod uwagę trendy obserwowane
w marketingu online, m.in. rolę sieci w procesie zakupowym,
dwucyfrowy wzrost wydatków reklamowych oraz szerokie
portfolio rozwiązań, można się spodziewać umacniania
pozycji internetu w komunikacji marek w tym segmencie.

Charakterystyka branży
Według IAB Polska/PwC AdEx branża wnętrzarska należy do jednej z najmniej wydających na reklamę cyfrową.
W 2014 roku pozyskała 3% tortu reklamowego online z dynamiką wzrostu na poziomie 11% rok do roku. Segment ten charakteryzuje się jednak
dość dobrymi wskaźnikami konwersji online. Zgodnie z badaniem IAB
Polska digitalSCOPE wśród polskich
internautów, którzy w ciągu 6 miesięcy kupili produkty bądź usługi tej
kategorii, ponad 40% opierało się
na informacjach znalezionych w sieci,
a 28% dokonało transakcji w internecie. Podobny poziom konwersji obserwowany jest w całym regionie Europy
Środkowo-Wschodniej.

Podstawowymi narzędziami marketingu online przydatnymi internautom w procesie zakupowym są reklama graficzna na stronach www oraz
e-mail marketing, natomiast wśród
witryn www, szczególnie pomocnych
w poszukiwaniu informacji, znajdują się przede wszystkim sklepy internetowe.
Obok branży wnętrzarskiej warto także zwrócić uwagę na kategorię produktów i usług związaną z pracami
remontowymi i wykończeniowymi.
Wskaźniki zakupowe w tym segmencie, jak również ranking przydatności
narzędzi marketingu online, są bardzo
zbliżone do wyników osiąganych przez
segment wyposażenia wnętrz. Różny

WSKAŹNIKI ZAKUPOWE (W CIĄGU OSTATNICH 6 MIESIĘCY) W KATEGORII „PRODUKTY WYPOSAŻENIA DOMU”
0%
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15%

20%

26%

zakup gdziekolwiek

28%

zakup na podstawie
informacji znalezionych
w sieci

zakup w sieci

11%
13%
7%
8%
Polska

Europa Śr.-Wsch.

ŹRÓDŁO: IAB Polska digitalSCOPE’2014; internauci w wieku 16+, IV kw. 2014.
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25%

30%

jest jednak stopień przydatności poszczególnych serwisów www – mniejszą rolę odgrywają tu e-sklepy, podczas
gdy bardziej istotne stają się witryny
marek, serwisy z opiniami oraz specjalistyczne strony www. IAB

Rola internetu
w procesie zakupowym

Dzięki badaniom IAB Polska1 wiadomo,
że 76% użytkowników użytkowników
sieci kupujących produkty z branży
wnętrzarskiej swoją podróż zakupową
rozpoczyna w internecie. Według badanych informacje znalezione w sieci
są bardziej wiarygodne niż te pozyskane dzięki mediom tradycyjnym. Chociaż zaledwie 37% z ankietowanych
kupuje takie dobra bezpośrednio przez
internet (ostateczna decyzja o zakupie
bardzo często zapada po bezpośrednim obejrzeniu produktu), klient trafia
do sklepu stacjonarnego dzięki informacjom oraz inspiracjom, które znalazł w sieci – zgodnie z efektem ROPO.

Content marketing
Wśród narzędzi komunikacji cyfrowej stosowanych w branży wnętrzarskiej w szczególności należy podkreślić
istotną rolę działań content marketingowych. Ich celem jest zainspirowanie konsumenta – poprzez atrakcyjne visuale i silnie oddziałujące na
wyobraźnię treści, praktyczne porady
i rozwiązania – już na etapie budowania wstępnej wizji swojego wymarzonego wnętrza, która może powstawać na długo przed jej realizacją. Tym
samym marki stają się kreatorami
trendów. Prowadzą w tym kierunku
aktywne działania onsite oraz rozbudowują treści w ramach własnych
serwisów, zamieszczając porady inspirujące do pomysłów, content wideo,
a także liczne konfiguratory i aplikacje umożliwiajace zaprojektowanie
własnego produktu bądź wnętrza.
Przykładem tworzonego w ten właśnie sposób user generated content
może być serwis http://www.meble.
vox.pl/projekty-voxbox.

iab POLSKA
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Platformy
Marki wnętrzarskie są również aktywne w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest). O rosnącym zapotrzebowaniu
na inspirujące treści i zainteresowaniu wystrojem wnętrz oraz szeroko
pojętym designem świadczy sukces
platformy Homebook. Uruchomiona w 2013 roku ma obecnie ponad
700 tys. obserwatorów na Facebooku,
a pod względem liczby fanów zaczyna
doganiać fan page IKEI.
Dla firm z tej branży bardzo ważna jest
współpraca z blogosferą i zewnętrznymi portalami wnętrzarskimi, a także prowadzenie własnych platform
contentowych (np. http://tytuurzadzisz.pl/). Dobrym tego przykładem
są zintegrowane działania firmy Black
Red White, które zbudowano wokół
myśli przewodniej odzwierciedlonej
w haśle „Moja planeta. Dom”. Marka współpracuje z polską blogosferą,
tworzy treści na serwisach zewnętrznych, a także angażuje się w działania
w mediach społecznościowych. W ciągu zaledwie 3 miesięcy zdobyła ponad
38 tys. fanów na Facebooku.
Duży popyt wśród użytkowników na
treści o charakterze wnętrzarskim to
znak dla całej branży, że firmy powinny budować swoją pozycję w internecie jako wydawcy unikatowego contentu. Biorąc pod uwagę prognozowany

REKLAMOWE ŹRÓDŁA WIEDZY NA TEMAT
PRODUKTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ
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32%
29%

reklamy graficzne
na stronach www

26%
27%

reklamy w mailach
20%
22%

linki w wyszukiwarkach

17%

obecność marek w serwisach
społecznościowych

13%
16%

wideo – reklama
w postaci filmów

19%
12%

linki w treści artykułów

17%

8%
9%

reklamy w aplikacjach,
oprogramowaniu

produkty wyposażenia domu
materiały remontowe, wykończeniowe
ŹRÓDŁO: IAB Polska Consumer Journey Online; polscy internauci w wieku 15+,
wyposażenie wnętrz: N=598, materiały remontowe: N=571.

wzrost liczby użytkowników kupujących produkty online, zyska ten, kto
będzie skutecznie inspirował, angażował oraz wyznaczał nowe trendy dzięki treściom najwyższej jakości. A.K.P.

Wielonarzędziowa
strategia – big data,
technologia i celebryci
Przykładem zintegrowanej kampanii
z segmentu DIY („Zrób to sam”) jest

akcja Dekoral Fashion „Kolorowa Polska”, opracowana i zrealizowana przez
agencję Biuro Podróży Reklamy. Kampania miała na celu wzrost świadomości i rozpoznawalności nazw odcieni
farb Dekoral Fashion oraz uczynienie
z marki eksperta numer jeden w zakresie kolorystyki. Akcja składała się
z: projektu badawczego KolorowaPolska.pl, tzw. High Tech Ambient OOH
oraz konkursu.

PERSPEKTYWA REKLAMODAWCY
KLASYCZNY ZESTAW narzędzi marketingowych takich jak: strona
internetowa, profile w mediach
społecznościowych oraz kampanie banerowe to obecnie
standard, który niekoniecznie
porusza odbiorców. Naszym celem jest zdobycie większej wiedzy
o konsumentach oraz wykorzystywanie nowych metod dotarcia
do nich. Znając zainteresowania

odbiorców, mamy możliwość
dostosować przekaz do ich
oczekiwań.
Dzisiejsza technologia pozwala
nam na agregowanie ogromnej
liczby danych, które zwiększają
naszą wiedzę o potrzebach i preferencjach konsumentów. Wykorzystywanie ich będzie prawdopodobnie w przyszłości stałym

elementem marketingu digitalowego. Nowatorskie rozwiązania,
synergia i osiąganie efektu skali
przy jednoczesnej konsekwentnej komunikacji to droga, którą
staramy się podążać. Duże marki
stawiają obecnie na wielonarzędziowe, oryginalne i dopasowane do celów strategie.
WOJCIECH KAPELUSZ,
Online Marketing Manager, PPG AC EMEA
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INTERNETOWE ŹRÓDŁA WIEDZY NA TEMAT PRODUKTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ
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29%

14%
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opinie na blogach,
wideo-blogach

13%
12%
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produkty wyposażenia domu
materiały remontowe, wykończeniowe
ŹRÓDŁO: IAB Polska Consumer Journey Online; polscy internauci w wieku 15+,
wyposażenie wnętrz: N=598, materiały remontowe: N=571.

Pierwszy z nich, oparty na wykorzystaniu big data, polegał na gromadzeniu danych o preferencjach kolorystycznych Polaków. Za pomocą
publikacji PR i banerów użytkownicy przekierowywani byli na stronę
www.kolorowapolska.pl i zachęcani
do udziału w badaniu ankietowym
składającym się z ponad 40 rozbudowanych pytań. Każdy użytkownik
logował się przez konto na Facebooku i udostępniał niektóre dane, które były korelowane z odpowiedziami
w ankiecie. Dzięki temu powstało solidne i oparte na dużej próbie badanie
na temat kolorów. Agregowane dane
były następnie prezentowane na stronie projektu w czasie rzeczywistym
w formie automatycznie aktualizujących się infografik. Pozostałe zebrane
w trakcie badania informacje zostały
wykorzystane do stworzenia artykułów tematycznych i infografik na różne okazje medialne, np. Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Boże Narodzenie
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itp. Media chętnie publikowały dane
na temat kolorów i infografiki, które
zawierały branding Dekoral Fashion.
Drugim elementem kampanii był ambient technologiczny oparty na neuromarketingu. Pod hasłem „Poznaj
kolor swojego wnętrza” przygotowano specjalną instalację, która składała
się z encefalografu, świetlnego kubika
o wymiarach 3×3×3 m oraz aplikacji,
która „obliczała” stan emocjonalny
osoby badanej oraz wyświetlała wynik na ekranach. W trakcie badania
kubik w czasie rzeczywistym świecił
kolorami, którymi myślała dana osoba. Trzecim elementem projektu był
konkurs „Metamorfozy”, którego jurorami zostali Olivier Janiak i Karolina Malinowska. Polegał on na stworzeniu najlepszej aranżacji wnętrza.
Dodatkowym elementem kampanii
był „List do AdBustera” – realizowany w ramach tzw. real time marketingu – który powstał jako odpowiedź

na niekorzystne wizerunkowo wideo
znanego vlogera AdBustera. Celem
tekstu, który został opublikowany
w mediach społecznościowych, było
odparcie negatywnej opinii. Zabawny i ironiczny, ale równocześnie profesjonalny i rzetelny materiał okazał
się odzwierciedleniem dokładnie tych
cech, jakie w marce chcieliby dostrzegać konsumenci. List wygenerował
dużą liczbę pozytywnych komentarzy
i udostępnień.
Kampania posiadała 10 partnerów
medialnych. Jej efektem były: 3 tys.
wypełnionych ankiet, 3 tys. przebadanych osób w ambientach, ponad 150
tys. wizyt na stronie marki, 1,3 tys.
naturalnych udostępnień strony na
Facebooku, prawie 1 mln wyświetleń
materiałów wideo, ponad 300 publikacji PR o akcji oraz dotarcie do ponad
4 mln odbiorców. R.S.
1. „E-konsumenci – Consumer Journey
Online”, Część V: DOM; styczeń 2015.
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CUSTOMER JOURNEY ONLINE –
BADANIA IAB POLSKA
Wyniki badania zaprezentowane w niniejszym raporcie
stanowią podsumowanie kilkuletnich doświadczeń badawczych
zdobytych za pomocą autorskiej metodologii badawczej
wypracowanej przez IAB Polska na podstawie modelu
marketingowego stworzonego przez McKinsey & Company.
Od trzech lat pomiar jest kontynuowany zarówno w Polsce,
jak i na rynkach europejskich.

Podłoże badawcze
Przed dwoma laty Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
postanowił zrealizować projekt badawczy, który dostarczyłby kompleksowej informacji dotyczącej wpływu
internetu na proces zakupowy w poszczególnych branżach. Dotychczas
dostępne opracowania dotyczyły bądź
wąskiego zakresu branżowego, bądź
koncentrowały się ogólnie na ścieżce
zakupowej z pominięciem informacji na temat konkretnych produktów
i usług. Dzięki przyjętej w badaniu
IAB Polska metodzie, dużej próbie
(11 tys. wywiadów), a także progresywnemu modelowi losowania kategorii do oceny, zrealizowano 17 niezależnych pomiarów na poszczególnych
etapach ścieżki zakupowej danej kategorii produktów bądź usług.

Model badawczy
Punktem wyjścia badania był model
„Consumer Decision Journey” stworzony przez McKinsey & Company,
który jest z kolei modyfikacją klasycznego schematu marketingowego służącego do opisu kondycji marki
na poszczególnych etapach procesu
zakupowego.1 W badaniu IAB Polska w pierwszej kolejności określono
wagę, jaką internet posiada w porównaniu do innych punktów styku internautów z markami oraz oceniono
wiarygodność tych źródeł pod kątem

informacji, które z nich pochodzą. Na
kolejnym etapie zmierzono źródła
wiedzy, z których internauci korzystają w sposób aktywny poszukując
informacji na temat interesującej kategorii bądź konkretnej marki. Sam
zakup został zmierzony za pomocą
kilku wskaźników.

badania digitalSCOPE, zrealizowanego przez IAB Polska w ośmiu krajach
Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Macedonii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i Turcji. Wyniki zostały przedstawione w raportach
przygotowanych przez lokalne biura
IAB uczestniczące w projekcie, stając
się bazą do analiz marketingu online
oraz e-commerce na płaszczyźnie międzynarodowej.

Drugi pomiar badania został zrealizowany w maju 2014 roku. Uzyskane
w nim dane pozwoliły na porównanie wskaźników zakupowych rok do
roku. Szczegółowe wyniki obydwu pomiarów znalazły się w cyklu raportów
wydawanych od jesieni 2014 roku do
wiosny roku bieżącego.
W kolejnym pomiarze model badawczy
zaadaptowano do międzynarodowego

1. Zob. http://www.mckinsey.com/
insights/marketing_sales/the_consumer_
decision_journey
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Metodologia
Pomiary zostały zrealizowane przez
wiele instytutów badawczych. W Polsce były to: Interaktywny Instytut
Badań Rynku (IIBR), Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy
Instytut Badawczy (OPI) oraz Polskie
Badania Internetu (PBI). W badaniu
wykorzystano technikę CAWI (Computer Assisted Web Interviewing – wywiady online realizowane za pomocą
komputerów), a badanymi były osoby w wieku 15 i więcej lat (w przypadku badania międzynarodowego
dolna granica wieku wyniosła 16 lat).
Zaproszenia do ankiet emitowano
na przestrzeni wydawców internetowych obejmujących łącznym zasięgiem 90–100% polskich internautów,
w zależności od pomiaru. W grupie
wydawców znaleźli się: Advice, atmedia, Gazeta.pl, GG, Goldbach Audience, Grupa Wirtualna Polska, IDMnet,
Interia, Onet oraz Pkt.pl. Aby dane
były reprezentatywne, odpowiedzi
badanych analizowano z wykorzystaniem wagi analitycznej skonstruowanej na podstawie danych o płci i wieku internautów oraz o częstotliwości
korzystania z sieci.

Wyniki pierwszego badania – zrealizowanego w kwietniu 2013 roku – ukazały się w raporcie „E-konsumenci:
Consumer Journey Online”. Wyjaśniono w nim m.in. pojęcie „konsumenci w sieci” wykorzystywane często
w raportach rynkowych. W badaniu
IAB Polska, rozumiejąc szeroko proces zakupowy i uwzględniając wszystkie możliwe zachowania zakupowe, za
e-konsumentów przyjęto internautów, którzy wydali pieniądze na dowolny produkt lub usługę, niekoniecznie w internecie.
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Interactive Advertising Bureau istnieje na polskim rynku interaktywnym, technologicznym i reklamowym od
2000 roku. Od 2007 roku działa jako Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Wśród jego członków znajdują się m.in. największe portale internetowe,
sieci reklamowe, domy mediowe i agencje interaktywne.
Jednym z ważniejszych zadań związku jest szeroko pojęta
edukacja rynku w zakresie metod wykorzystania internetu. IAB ma za zadanie informować o jego potencjale reklamowym, pokazywać skuteczne rozwiązania, tworzyć i prezentować standardy jakościowe, uświadamiać klientom,
czego powinni oczekiwać od tego medium i rynku usług
internetowych oraz jakie wymagania powinni stawiać
agencjom świadczącym te usługi. Działania związku mają
tworzyć forum prezentacji najnowszych światowych publikacji dotyczących efektywnego wykorzystania internetu.
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