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Właściciel agencji marketingowej: 0101marketing
● 14+ lat doświadczeń w skutecznym pozyskiwaniu klientów.
● 5+ lat pracy na stanowisku Dyrektora Marketingu w
międzynarodowych firmach IT – jedna z nich zdobyła nagrodę:
Diament Forbesa.
● 70+ firm z sukcesem wprowadziło swoje produkty na rynek,
dzięki naszej pomocy.
● 500+ mln zł wygenerowanego przychodu z marketingu dla
naszych klientów.
● 6 mln osób w 12 krajach, zainteresowało się napisanymi przez
nas reklamami.
● 11+ lat pracy jako wykładowca marketingu, w tym na studiach
MBA.

dr Wojciech Idzikowski
Właściciel 0101marketing: Agencja Marketingowa
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Wstęp
Chciałem napisać e-booka, który mógłby być pomocny w czasach
wielkich zmian społeczno-ekonomicznych, dla:
● przedsiębiorców (szczególnie z branż IT&Tech),
● CEO, CMO, CTO, PM i inwestorów, oraz
● wszystkich kluczowych pracowników organizacji,
którzy chcą poszukiwać odpowiedzi na pytanie, co może się wydarzyć
na rynku i jakie działania można podjąć, aby przetrwać i wygrywać.
Pandemia COVID-19 była dla mnie przyczyną do wielu nieprzespanych
nocy i jak sądzę, każdy z nas stara się teraz przewidzieć, co się
wydarzy.
Od tego, jakie decyzje podejmiemy teraz, będzie zależała przyszłość
naszych organizacji.
Jakość podejmowanych decyzji teraz zaważy o zajmowanej pozycji
rynkowej w przeciągu najbliższego roku - dwóch. Dlatego, po
przebyciu licznych narad, spotkań, rozmów wewnątrz zespołu,
wymiany spostrzeżeń z przedsiębiorcami, z którymi pracujemy na co
dzień, staramy się przygotować odpowiedź na pytanie: co można
teraz zrobić, żeby lepiej przewidywać potrzeby klientów? Tym
samym,

zdobywać

lepszą

wiedzę

o

zupełnie

nowych

zachowaniach rynkowych i szybciej na nie odpowiadać.
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Zrozumieć ekonomiczny szok
spowodowany COVID-19
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Bardzo dużo się pisze o COVID-19, w aspekcie liczby zachorowań.

Bardzo mało się pisze, o tym co powinny robić firmy, żeby nie
wypaść z rynku?

To krytyczne pytanie, dla naszej gospodarki, ale też dla nas
indywidualnie. Dlatego, warto rozpocząć od przyjętych założeń
względem nowej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Informacje, które docierają do nas w firmie - agencji
marketingowej:

● Od czasu ogłoszenia pandemii otrzymujemy co najmniej kilka
telefonów dziennie od przedsiębiorców, którzy opowiadają nam
swoją sytuację i oczekują szczerej rozmowy oraz przedstawienia
możliwości rozwiązania. W historiach tych dokładnie analizujemy
przyjmowane przez nich taktyki, dzielimy się, zidentyfikowanymi
przez nas, naszymi najlepszymi praktykami i często łączymy się
powtórnie, żeby sprawdzić: „co działa”? Przeprowadzamy w ciągu
tygodnia dziesiątki eksperymentów.
● Obecnie blisko pracujemy z firmami z Polski, Irlandii i USA, w
których odpowiadamy całościowo za marketing. Jesteśmy na
bieżąco - zarządzając ich budżetem na reklamę. Dzięki temu
szybciej niż inni obserwujemy zmiany ekonomiczno-społeczne,
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biznesowe.

Pracujemy

z

firmami

głównie

z

branż

IT

i

technologicznych.
● Mimo tego, że nie podzielimy się tutaj dokładnymi informacjami
o

podejmowanych

przez

nas

działaniach,

chcemy

na

wystarczającym poziomie ogólności, odpowiedzieć na pytanie co
można zrobić, żeby wygrywać na obecnym rynku. I co my
robimy, dla siebie i dla naszych klientów, żeby przetrwać i
wygrywać.
● Dodatkowo w naszym zespole dużo czasu poświęciliśmy na
analizę danych historycznych i staraliśmy się zaobserwować
trendy biznesowe, podczas tak dużych społecznych przeobrażeń
(wojny, poprzednie zarazy).

Wspólnie z zespołem przyjmujemy tezę:

Obecny czas pandemii COVID-19, to
czas wielkich zmian, podczas których
część

firm

zarobi

fortunę,

część

zbankrutuje.
● Przyjmujemy wnioski: albo znajdziesz się na trendzie rosnącym,
albo przepadniesz w czeluściach. W biznesie nie będzie środka.
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Niektóre branże wymrą jak dinozaury (np. gazety papierowe).
Przewidujemy bardzo silne procesy konsolidacyjne na rynkach.
Ci najlepiej dopasowujący się do zmian, kupią tych słabszych (lub
wrogo przejmą).
● Nie będzie możliwe ustawienie się - pośrodku, na prostej linii.
Obserwujemy, że może jakiemuś promilowi firm uda się,
utrzymać status quo. Zdecydowana większość biznesów pójdzie
ostro w górę, albo ostro w dół, ze swoimi zyskami.

Założenia i obserwacje
● Zmienią się nawyki społeczne - zaczniemy być bardziej on-line.
Nauczymy się siedzieć w domu, kupować on-line, korzystać
więcej z social mediów.
● Dopasuj się albo giń. Dla większości biznesów regionalnych
działających off-line to będzie bardzo trudny czas. Większość z
nich musi zmienić swój sposób funkcjonowania i to znacząco.
Albo nauczą się zarabiać w nowy sposób, albo muszą liczyć się z
bankructwem.
● Pierwsi, którzy otworzą się na nowe szanse, zajmą całe
rynki. Koszt reklamy (CPC), dla słowa kluczowego „agencja
marketingowa”, zmalał w przeciągu miesiąca (marca) z 5,50 zł, na
1,30 zł. Koszt wejścia na stronę z Facebook Ads’ów, tej samej
reklamy (którą puszczaliśmy na początku lutego) zmalał o blisko
80%. Na Allegro sprzedało się tyle kamer wideo w ciągu jednego
tygodnia, co przez ostatnie siedem miesięcy (informacja z postu
Patryka Walicy). W sieci sklepów odzieżowych zamknięto
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wszystkie placówki, a sklep internetowy robi obrót 60 tys. zł
dziennie. Jak dla mnie, to wszystko to, bardzo ważna informacja,
trzeba przejść on-line, ze wszystkim, co się robiło do tej pory.
● To zmiana, nie kryzys. Często w moich rozmowach z
przedsiębiorcami,

pojawia

się

wątek

-

„zarządzania

kryzysowego”. Sugeruje to, że za jakiś czas wszystko wróci do
normy. A obecnie, podejmują oni różne kroki, aby odpowiedzieć
na chwilowe „zaburzenia rynku”. W naszych działaniach staramy
się odnaleźć w nowej rzeczywistości, a nie ją „przeczekać”.
Wierzymy w to, że nowa rzeczywistość, która rozpoczęła się w
marcu tego roku, zmieni świat i warunki rynkowe. Zamiast starać
się za wszelką cenę utrzymywać obecny status quo - model
biznesowy, naszym zdaniem bardziej wartościowe są działania
nastawione na odkrywanie nowego sposobu na prowadzenie
działalności, dopasowanego do nowych potrzeb klientów.
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Rys. Kto przeprowadził cyfrową transformację w Twojej firmie: A) CEO, B) CTO, C)
COVID-19.

Firmy jak nigdy potrzebują wsparcia w pozyskiwaniu nowych klientów.
Natomiast nie chcą inwestować w to swoich środków. W tak
turbulentnym czasie nie sprawdzi się też, planowanie strategiczne,
badania opinii klientów - bo tuż po ich zakończeniu te dane nie będą
aktualne. Trzeba na nowo nauczyć się zupełnie nowego rynku.
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Zachowania firm w odpowiedzi na COVID-19
Właściciele firm zachowują się skrajnie, gdzie przyjmują dwie skrajne
postawy, z naszych obserwacji wynika, że:

Jedni (naszym zdaniem 95%),
● tną wszystko - głównie koszty, zwalniają całe działy marketingu,
wiele firm wypowiedziało nam umowy w zeszłym tygodniu.
Kasują budżety na reklamę. Strategia Defensywna.

Drudzy (naszym zdaniem 5%)
● Ci właściciele firm uważają, że to najlepszy czas na przejmowanie
rynku. W wielu branżach, koszty reklamy spadły nawet o 80%,
nikt ich nie kupuje - konkurencji nie ma tam praktycznie żadnej.
Więc i najlepszy czas na przejmowanie klientów konkurencji.
Oczywiście, jeżeli w firmie jest kapitał, którego wystarczy na ten
czas. Od tych firm, dostajemy oferty "nie do odrzucenia", albo
będziecie dla nas pracować 3 - 4 razy tyle, niż na to co się
umawialiśmy, albo szukamy innej agencji marketingowej. Jak
koszty PPC (Pay Per Click - koszt kliknięcia/wejścia na stronę)
spadają to "dorzucają do pieca", wchodzą na rynek USA itp.
● To idealny czas dla naszych klientów, którzy chcą sprzedawać
międzynarodowo. Firmy zagraniczne wiedzą, że nadchodzą
„chude czasy”, więc szukają podwykonawców z „tańszych”
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systemów walutowych. W naszych działaniach widzimy renesans:
outsourcingu itp.

Oczywiście przyjęta strategia jest uzależniona od posiadanych
zapasów kapitału.

To, co jest charakterystyczne dla wszystkich firm, z którymi
rozmawiamy to:

Ekstremalne przyspieszenie procesu decyzyjnego i działań
● Jeden z naszych klientów napisał e-booka w przeciągu 14 godzin
- zmobilizował wszystkich kluczowych pracowników, każdy pisał
przypisany rozdział na Google Doc, na drugi dzień produkt był
promowany ze strony.
● Odbywam dużo rozmów, które w większości przypadków kończą
się

podpisaniem umowy przed upływem jednej godziny.

Rekordzista zdążył mi wysłać podpisaną umowę o poufności
przez aplikację HelloSign w 27 minucie rozmowy, po 30-stej
złożył zamówienie, a proformę opłacił w 10 minut, po otrzymaniu
maila.
● W ciągu jednego dnia potrafię odbyć 8 rozmów z klientami,
podczas których zajmujemy się tylko i wyłącznie projektowaniem
nowych produktów, definiowaniem segmentów i analizą rynków.
Często

na

drugi

dzień

klienci

oczekują

gotowej

strony
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internetowej i rozpoczętej kampanii promocyjnej. Dają dwa dni
na to, żebyśmy wrócili z raportem o zwrocie z inwestycji w
reklamę (ROAS - Return On Ad Spend). W zdecydowanej
większości przypadków udaje nam się odpowiedzieć na tak
postawione

wyzwanie,

bo rozumiemy, że to dzisiaj jest

najważniejsze.

”Nie duzi zjedzą małych, tylko szybsi
wolniejszych”
● Takiej prędkości, nie widziałem, nigdzie i nigdy. W żadnym kraju i
żadnej sytuacji rynkowej. Wierzę w to, że firmy, mogą nie trafić z
nowym produktem za pierwszym razem (zgodnie z badaniami
naukowymi, trafia się za siódmym razem), ale to właśnie oni za
kilka lat będą liderami swoich branż.
● Nie tylko dlatego, że dzisiaj nauczą się pozyskiwać nowego
klienta, ale dlatego, że nauczą się być szybsi od pozostałych.
Zostaną mistrzami w zakresie realizacji procesu: build (zbuduj),
measure (zmierz), learn (naucz się).
● Naszym zdaniem: jeżeli, ktoś za parę lat będzie się przyglądał
zmianom, które zaszły w 2020 roku, powie: to był rok znaczącego
przyśpieszenia w zdobywaniu wiedzy.
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Eksperymenty rynkowe - sposób na
szybkie zrozumienie i dopasowanie
się do nowej sytuacji rynkowej
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W naszej firmie i w firmach naszych klientów przez ostatnie kilka lat
uczyliśmy

się

“dopasowywać

produkty

do klientów” - szukać

product-market fit. Czyli w pewnej sytuacji rynkowej, umieszczać
reklamę w środowisku odbiory i w rentowny sposób pozyskiwać
klientów, następnie ich obsługiwać.

Teraz potrzebujemy zrobić to samo,
tylko nie w przeciągu kilku miesięcy lat, a w przeciągu tygodnia, albo
najlepiej dnia.
● W większości firm jednym ratunkiem na przetrwanie jest
błyskawiczne dopasowanie oferty lub/i sposobu pozyskiwania
klientów do wymagań rynkowych. Szczególnie tam, gdzie
drastycznie zmalała sprzedaż.
● Dodatkowo, ponieważ zakładamy, że gospodarka nie odbuduje
się szybko, musimy być bardzo efektywni kosztowo. Przy
możliwie najmniejszym wydatku środków, potrzebujemy czy
nowy pomysł na prowadzenie biznesu, dla często nowego
segmentu wygeneruje zyski czy nie.
● Klienci stawiają przed nami zupełnie nowe wymagania i jako
jedyni na rynku jesteśmy w stanie w przeciągu kilku dni
przeprowadzić eksperyment rynkowy. Interesuje ich jak
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najszybsza odpowiedź na pytanie, który z gamy produktów
(obecnych lub przyszłych), sprzedaje się teraz najlepiej, a który
najgorzej. W co inwestować teraz i w co inwestować za chwilę?
● Zupełnie straciły na znaczeniu gloryfikowane jeszcze chwilę
temu: animacje, grafiki, „odkrywanie archetypów marki” i inne
„marketingowe wstążki” - projektowanie przekazu, ma być
szybkie, zwinnie dopasowywać się do potrzeb i nieść za sobą
najważniejszą treść. Barokowe dyskusje zniknęły z naszych
rozmów z klientami. Obserwujemy wyraźny trend: zwycięstwo
komunikatu i szybkości nad formą.
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Co się zmieniło w zakresie wprowadzania nowego produktu na
rynek?
Zadanie

Miesiąc - dwa temu

Teraz

Zdefiniowanie Liczne
spotkania Jedno spotkanie, szybka
nowego
„zarządu”. Średni czas: decyzja
CEO.
pomysłu
na miesiąc do kwartału.
Maksymalnie jeden dzień.
biznes
Zdefiniowanie
Customer
Journey

Liczne
sesje
heurystyczne,
burze
mózgów. 30 godzin na
planowanie, 40 godzin
na
wykonanie.
Inwestycje powyżej 5 000
zł.

Przyjęcie i projektowanie
pierwszej
wersji,
następnie weryfikacja i
przejście
do
drugiej
wersji. Decyzje zapadają z
dnia
na
dzień.
Zdecydowanie skrócenie
czasu między iteracjami. 1
godzina na planowanie, 9
godzin na wykonanie.
Inwestycje rzędu 1 000, 2
000 zł.

Przygotowanie
strony
internetowej i
promocja.

Od 4000 zł do 8000 zł.
Spotkania z zarządem.
Dyskutowanie obrazków,
rozmowy z żonami czy
się podoba grafika i
poprawki. Jedna strona
to
co najmniej 10
podstron, i co najmniej
tyle
samo
kategorii
produktowych.

Od 400 zł do 800 zł.
Akceptacja
pierwszej
wersji. Bez obrazków.
Jedna strona, na której
wytłumaczone jest, o co Ci
chodzi,
co
chcesz
sprzedać i komu.

3 miesiące,
Inwestycja:
20 000 - 50 000 zł

Tydzień,
Inwestycja:
2 000 - 5 000 zł

RAZEM:
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Kiedy robi się eksperymenty i oblicza ROAS’y?
Oblicza się współczynnik ROAS, aby wiedzieć, czy inwestycja w dany
produkt ma sens, czy nie. Jeżeli współczynnik ROAS jest większy od 1,
oznacza to, że mamy szansę osiągać duże zyski.
Przykład kroków, jakie może podjąć firma, żeby przeprowadzić
eksperyment:
1. Firma (IT, albo każda inna) chce zwiększyć swoje zyski z dwóch
powodów: bo ostatnio dużo straciła, albo uważa, że może.
2. Jest duże zapotrzebowanie na usługi on-line (ludzie siedzą w
domach i z nudów przeglądają Facebooka).
3. Kluczowi pracownicy firmy podejmują decyzję o wprowadzeniu
nowego produktu na rynek - online.
4. Nie wiedzą, czy nowy produkt się przyjmie. Więc wyznaczają
pewien minimalny budżet, na przeprowadzenie eksperymentu
rynkowego (2000 zł).
5. W następnym kroku definiują nowy produkt/usługę (nazywają ją,
określają jaki problem rozwiązuje i co jest w nim unikalne),
tworzą nową stronę internetową i kupują ruch z reklamy płatnej
(gdzie płaci się w zależności od ilości wejść na stronę).
6. Sprawiają, jaki jest wskaźnik ROAS, który odpowiada im na
pytanie, czy warto inwestować w ten produkt, czy nie?
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Wskaźnik

ROAS

skuteczny

to

najbardziej

miernik

sukcesu

rynkowego dla nowego produktu
ROAS - Return on Ad Spend - Zwrot z inwestycji w reklamę.
● Liczony jako zysk ze sprzedaży produktu/usługi, w stosunku do
poniesionych nakładów.
● Prosta kalkulacja (w której nie bierzemy pod uwagę wydatków na
przygotowanie strony, a produkt traktujemy jako cena = zysk +
koszty):
○ Wydając 1 000 zł na reklamę, sprawiamy, że 2 000 osób
odwiedza naszą stronę, z czego sprzedajemy 6 produktów,
na każdym zarabiamy 200 zł.
○ Co daje nam:
■ Koszt reklamy = 1 000 zł,
■ Zysk = 6 * 200 zł = 1 200 zł,
■ ROAS = 1 200 / 1000 = 1,2.
○ ROAS = 1,2 oznacza, że inwestując 1 zł, zarabiamy 1,20
zł.
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Prowadzenie eksperymentów
rynkowych na przykładzie
0101marketing
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Założenia
● Nie chcemy być firmą, która opowiada o sposobie działania,
naszych klientów, bo traktujemy to jako tajemnicę handlową.
● Za to chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami, aby
możliwe było znalezienie analogii i zastosowanie tej metodyki w
innych firmach.
● W naszych działaniach przyjęliśmy zwinny, iteracyjny sposób
zdobywania wiedzy o rentownych sposobach pozyskiwania
klientów. Co oznacza, że staramy się być mistrzami procesu:
build (zbuduj), measure (zmierz), learn (naucz się).
● Przedstawiamy, tutaj opis naszego przypadku rozpoczęty w
styczniu

tego

roku,

aby

możliwie

jak

najbardziej

jasno

przedstawić nasze podejście do wspomnianego procesu. Opis
tego studium przypadku, może być mapą drogową dla firmy,
która chce znaleźć swoje nowe miejsce na rynku, w związku z
obecną sytuacją ekonomiczną.
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Eksperymenty

rynkowe

w

pierwszym

kwartale 2020
W pierwszym kwartale 2020 roku postawiliśmy za cel pozyskanie 3
nowych klientów, którzy nie trafią do nas z rekomendacji.
Chcieliśmy uniezależnić się od tego kanału marketingowego. Wiemy,
że polecenie to najtańszy i najlepiej działający sposób na prowadzenie
biznesu usługowego, jednak jest on bardzo nieprzewidywalny.
Baliśmy, że w pewnym momencie, może się zdarzyć taka sytuacja, że
skończy się cykl życia kilku klientów naraz i będziemy mieli przestój w
zleceniach.
Podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu nowych działań marketingowych.

Działanie #1: Publikowanie artykułów na LinkedIn
CEL: Identyfikacja komunikatów, które rezonują u klientów.
Ponieważ

przed

rozpoczęciem

kampanii

promocyjnej,

potrzebowaliśmy możliwie najtaniej i najszybciej zidentyfikować, co
obecnie rezonuje - czyta się, przez klientów.
Dlatego rozpoczęliśmy publikowanie artykułów na LinkedIn - to dla
nas najtańszy sposób na eksperymentowanie w zakresie identyfikacji

20

trendów - posiłkowaliśmy się tutaj procesem opisanym tutaj: Jak
napisać artykuł?
Napisaliśmy:
1.

Co to jest Content Marketing i jak zwiększać za jego pomocą sprzedaż?

2.

Jak podnieść efektywność marketingu [wyniki badań]?

3.

Jak sprawić by więcej osób czytało mojego bloga? [SEMrush]

4.

Jak napisać artykuł? 10 zasad pisania pod sprzedaż i SEO [SemRush]

5.

Jak podejmować dobre decyzje w biznesie? [badania SEO, SEMrush]

6.

Co się sprawdzi w marketingu w 2020? [lekcje odrobione z 2019]

7.

Które oprogramowanie CEO może użyć, żeby skuteczniej zarządzać firmą?

8.

Najlepsza praktyka na współpracę Zarządu z Marketingiem na 2020

9.

Jakie problemy mają liderzy zespołów i co z nimi zrobić?

Wnioski ilościowe i jakościowe z kampanii content’owej:
Nr art. Wyświetlenia Reakcje Komentarz
1

128

8

Content marketing to średnio ciekawy
temat.

2

48

3

Efektywność marketingowa to nie jest
ciekawy temat.

3

61

0

Pisanie bloga to nie jest ciekawy
temat.

4

96

8

Pisanie artykułów to umiarkowanie
ciekawy temat.

21

5

70

2

Podejmowanie decyzji to nie jest
ciekawy temat.

6

209
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Co się sprawdzi w marketingu w 2020
roku - to jest ciekawy temat, trzeba
pisać artykuły nawiązujące do
bieżących wydarzeń (zdobyliśmy 1
telefon i wypozycjonowaliśmy ten art.
w SEO do naszej strony).

7

135

8

Oprogramowanie dla CEO to średnio
ciekawy temat.

8

140

20

Współpraca marketingu z zarządem
to umiarkowanie ciekawy temat, ale
jeden z telefonów pochodził “od tego
artykułu”.

9

115

12

Problemy w zarządzaniu to
umiarkowanie ciekawy temat.

Na tej podstawie, przyjęliśmy:
● Publikując 9 artykułów, jesteśmy w stanie sprawić, że dwóch
klientów do nas zadzwoni. Przyjmując, że jeden artykuł kosztuje
nas co najmniej 5 godzin pracy. Dodatkowo wyceniamy godzinę
naszej pracy na 100 zł. Otrzymujemy, że razem wydaliśmy 4 500
zł i mamy z tego dwa kontakty do klientów. Koszt “za leada”, czyli
za kontakt z klientem, to dla nas 2 250 zł. Dość dużo.
● Podczas rozmów z klientami, miałem możliwość bardzo dobrze
poznać ich potrzeby. Od początku starałem się przygotować
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“produkt lądujący” - czyli produkt, który sprawi, że klient na
pewno coś będzie chciał kupić. Najlepiej, żeby to było coś w stylu
“Godfather’s Offer” - oferta ojca chrzestnego, czyli: nie do
odrzucenia. Podczas tych rozmów udało się ją zidentyfikować,
usługę nazwaną: Audyt i plan marketingu na 6 miesięcy, za 1000 zł
netto (10 godzin naszej pracy). Jest to bardzo fair propozycja,
nauczyliśmy się, że klienci i my źle czujemy się w roli sprzedawcy
usług, których może klient nie potrzebuje. Nasi konkurenci
sprzedają wszystko, co jest na półce: social media marketing,
content marketing, Google ads, Facebook ads itp. My chcieliśmy
wyróżnić się tym, że wspólnie, po podpisaniu umowy o
poufności,

odpowiadamy

na

realne

potrzeby

klientów.

Rozmawiamy szczerze, bo po podpisaniu umowy, staramy się
odpowiedzieć na pytanie: czy jesteśmy w stanie im pomóc i w
jaki sposób.
● Na podstawie rozmów z klientami dwóch z nich kupiło od nas
usługę: Audyt i plany marketingu na pół roku.
● ROAS = 2000 zł / 4 500 zł = 0,44 zł, nie jest to dobry wynik.
Oznacza, że inwestując złotówkę, zarabiamy 0,44 zł. Tym bardziej
że jak się okazało w praktyce, żeby naprawdę zaangażować się w
sprawy klienta, 10 godzin nie wystarcza. Średnio pracowaliśmy
nad każdym audytem 14-17.
● Co sprawia, że moglibyśmy oceniać tę kampanię negatywnie,
gdyby nie fakt, że jeden z klientów zamówił od nas kompleksową
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obsługę marketingową na pół roku w abonamencie 20 godzin
miesięcznie.
● Pisanie artykułów pokazało nam, które treści są najciekawsze.
Jednak ilość wyświetleń była zbyt mała, aby traktować poważnie
taki kanał pozyskiwania klientów, sam w sobie.
● Główny wniosek: trzeba w przekazie nawiązywać do bieżących
wydarzeń.

Działanie #2: Wysyłanie wiadomości na LinkedIn
CEL: ROAS = ?
Otrzymujemy mnóstwo wiadomości od zagranicznych firm (wschód i
Indie), gdzie tuż po przyjęciu zaproszenia na LinkedIn wyświetla się
oferta sprzedażowa z listą produktów: robimy strony www, znamy się
też na Pythonie, Robimy SEO, znamy się też na Big Data, ale w
zasadzie jakbyś chciał to, znamy się też na Java, bo w zasadzie to
znamy się jeszcze na e-commerce i 30 innych rzeczach. Na wypadek
gdyby któraś wpadła Ci w oko.
Nie podoba nam się taki sposób traktowania klientów.
Dlatego, też przyjęliśmy założenie:
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● Jeżeli

przyłożymy

się

i

do

każdej

osoby

podejdziemy

indywidualnie, ROAS będzie większy od 1.
● Chcemy też wyróżnić się tym, że nie zwracamy się do Prezesów
firm na “Ty”. Nie wszystkim to odpowiada, a w przypadku
LinkedIn, takie zachowanie jest nagminne.

Zainwestowaliśmy 16 godzin w:
● Przeszukiwanie

LinkedIn,

analizowanie

profilów

osób

z

segmentu (CEO firm IT&Tech, małe i średnie), i tworzenie dla
nich dedykowanych wiadomości.
● Struktura przykładowej wiadomości:
Dzień dobry,
Pozwoliłem sobie napisać, bo myślę, że byłbym w stanie pomóc w pozyskiwaniu klientów dla Państwa firmy.
Byłem na Państwa stronie - serdecznie gratuluję modelu biznesowego (przy okazji - posiadacie Państwo datę
w stopce swojej strony - 2019, warto by to było uaktualnić).
Od 14+ pomagamy firmom IT w marketingu (70+ firm, 500+ mln przychodu, jedna z nich zdobyła nagrodę
Diament Forbesa).
Czy moglibyśmy się zdzwonić na 15-30 min, opowiedziałbym dokładniej o tym, co moim zdaniem mogłoby się
sprawdzić?
Jeżeli się Państwo zgodzicie, przed spotkaniem przeanalizuję dokładniej Wasze działania w internecie, oraz
sprawdzę też, co robi Wasza bezpośrednia konkurencja. Wierzę, że będę w stanie dać obraz tego, jak na jej tle
“wypadacie”. Po rozmowie wyślę ten raport mailem, jako podsumowanie.
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Podczas rozmowy mam nadzieję, będę w stanie zaproponować kilka usprawnień.
Pozdrawiam,
W.
tel. +48 660 000 464
https://0101marketing.com/pl/agencja-marketingowa
Zrealizowane Projekty: https://0101marketing.com/pl/nasze-projekty/

● Każda wiadomość zaczynała się od dedykowanej informacji
potwierdzającej nasze indywidualne podejście i prawdomówność
(w przypadku powyższej wiadomości, było to znalezienie małego
błędu na stronie). My naprawdę byliśmy na stronie i naprawdę
zainwestowaliśmy 30 min w przeanalizowanie co i w jaki sposób
możemy pomóc. W razie, gdyby się ktoś odezwał - żebyśmy
wiedzieli, co możemy zrobić.
● Rezultaty: 70 wysłanych wiadomości, 10 osób chciało z nami
rozmawiać (co sprawiło, że dodatkowo jeszcze zainwestowaliśmy
ponad 10 godzin), nikt nie kupił.
● Wnioski: ROAS = 0, przepadło 1 600 zł.
● Nie opłaca się wysyłać dedykowanych wiadomości. Temperatura
zakupów - rozumiana jako intencja do zawarcia transakcji, jest
zbyt niska.
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● Był w 2016 roku taki trend głoszony przez marketingowych guru,
żeby rozpoczynać kontakt z klientami, zanim jeszcze pomyślą o
zakupie. Bo tam nie ma konkurencji. Na przykład wysyłając im
wiadomość taką, jaką my przygotowaliśmy - „jesteśmy tutaj w
razie, gdybyś potrzebował”. Jednak należy do tego doliczyć
godziny rozmów na przekonywanie, że warto zainwestować w
marketing w razie, gdyby firma tego nie robiła. Albo nie
pracowała już, aktualnie, z jakąś agencją. Mój wynik: 26+ godzin
pracy, bez rezultatów.
Wtedy podjęliśmy decyzję o przygotowaniu budżetu na marketing - w
wysokości 5 000 zł. Poczuliśmy się pewni, jeżeli chodzi o zdefiniowanie
produktu i rozmowy handlowe. Wiedzieliśmy co mówić klientom, jaki
jest nasz produkt lądujący.
Dopiero wtedy, zaprojektowaliśmy działania płatne i uruchomiliśmy
równolegle: #3 Lead Generation na LinkedIn, #4 Facebook Ads i #5
Google Ads.

Działanie #3: Lead Generation na LinkedIn
CEL: ROAS = ?
Założenie
Wysyłanie wiadomości na LinkedIn ma sens - przedsiębiorcy chcieli z
nami rozmawiać. Nierentowne jest wysyłanie 70 wiadomości, przez 16
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godzin. I wiadomość, powinna być skonstruowana zupełnie inaczej.
Powinna być dłuższa, bardziej szczegółowa i powinna filtrować osoby które chcą towarzysko porozmawiać.
Trafiliśmy na genialną firmę, która pomogła nam zautomatyzować
wysyłkę sprofilowanych wiadomości
Wszystko

zgodnie

z

regulaminem

(usługa: Lead Generation).
LinkedIn.

Jesteśmy

bardzo

zadowoleni z rezultatów - wcześniej próbowaliśmy współpracować w
zakresie

Lead

Generation

z

innymi

firmami,

ale

byliśmy

niezadowoleni.
Jeżeli chcesz wdrożyć to rozwiązanie u siebie, prosimy o kontakt
(kontakt@0101marketing.com), wyślemy w mailu namiary.
● Przyjęliśmy założenie 2 000 wysłanych wiadomości do osób z
segmentu (CEO, IT&Tech, małe i średnie firmy z Polski), powinno
nam dać (zgodnie z doświadczeniami twórców) 20 kontaktów,
podczas których liczyliśmy na co najmniej 3 sprzedaże naszego
produktu lądującego. Plus jeszcze oczywiście zysk ze sprzedaży
abonamentów.
● Wydawał nam się ten układ fair, jeżeli podczas 20 rozmów
handlowych nie udałoby się nam sprzedać co najmniej trzem
firmom - znaczy to, że musimy zmienić model biznesowy firmy
(lub ktoś inny powinien rozmawiać z klientami).
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Rezultaty
● Po wysłaniu 1000 wiadomości otrzymaliśmy akcept od klientów
na 20 rozmów (nazywaliśmy je „rozmowy odkrywcze”: sprawdź,
czy jesteśmy w stanie Ci pomóc i jak bardzo), 7 CEO firm wyraziło
chęć współpracy.
○ Do których, jak się później w marcu okazało, w większości
nie doszło, bo wybuchła pandemia COVID-19, która mocno
dotknęła

biznesy

potencjalnie

zainteresowanych.

W

każdym razie umowy czekają do dzisiaj na podpisane i
mam nadzieję, że wystartują po tej całej sytuacji.
● W tym samym czasie podpisaliśmy umowy z klientami z działań
#4 i #5. Wtedy podjęliśmy decyzję o zatrzymaniu kampanii, w
połowie, po wysłaniu 1 000 wiadomości. Głównie dlatego, że
skończyły nam się moce produkcyjne. Nasza firma nie była w
stanie sprzedać więcej usług.
● Zarekomendowaliśmy

odkryty

przez

nas

sposób

na

pozyskiwanie nowych kontaktów naszym abonamentowym
klientom - rezultaty są świetne. Średnio na 20 odbytych rozmów,
dobrzy handlowcy generują 10 000 zł zysku. ROAS = 5.
● Wnioski: Lead Generation na LinkedIn jest genialnym sposobem
na pozyskiwanie nowych klientów przez relacje B2B.

Działanie #4 Facebook Ads
Aby uatrakcyjnić kampanię do Facebook Ads, przygotowaliśmy filmy
wideo i quiz.
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● Wideo, miały mniej więcej koszt za zaangażowanie w okolicy:
0,10 - 0,15 zł.
● Oraz quiz: https://0101marketing.com/pl/0101marketing-quiz/, w
którym można było sprawdzić, czy Twoja firma jest “dobra w
digital marketingu”.
Rezultaty
● Za 500 zł, 78 osób rozpoczęło wypełnianie quizu, jedna osoba
dokończyła go, nikt się nie skontaktował.
● ROAS = 0, inwestycja w reklamę i przygotowanie quizu się nie
zwróciła.
● Nauczyliśmy się za to, że najbardziej rentownym dla nas
segmentem rynku są:
○ Mężczyźni, zainteresowani „business”, na stanowisku:
“Founder”, z Wrocławia, Warszawy, Poznania i Trójmiasta,
od 35 do 50 lat.

Działanie 5# Google Ads
CEL: ROAS = ?
Założenie
● Klienci

z

Google

Ads

będą

mieli

„wysoką

temperaturę

zakupową”, w wyszukiwarce Google, najchętniej wyszukują słów
kluczowych, bo chcą coś kupić. I nie myliliśmy się.
● Dodatkowo chcieliśmy przetestować, który element z naszej
oferty będzie się sprzedawał najlepiej. Dlatego oprócz strony
głównej stworzyliśmy dwa dodatkowe landing page.

30

○ https://0101marketing.com/pl/audyt/
○ https://0101marketing.com/pl/content-marketing/
Po wydaniu fortuny, na najbardziej zaawansowane kursy Google Ads,
przydaje nam się tylko jedna porada: cała ścieżka zakupowa klienta
musi komunikować się z nim w modelu 1 do 1 (pozostałe „techniki” są
rentowne powyżej budżetu 100 000 zł miesięcznie na reklamę).
1. Czyli, na przykład, klient wpisuje słowo kluczowe, „content
marketing”,
2. Czyta reklamę, to: agencja marketingowa, która pomoże Ci w
„content marketing”.
3. Następnie: wchodzi na stronę i czyta, że to dokładnie jest strona
dla osób, szukających „content marketing”.
4. Kontaktuje się z firmą, bo ma przekonanie, że są świetni w
„content marketing”.
Wnioski

● Wydaliśmy 3 330 zł. Za tą kwotę weszło na naszą stronę 2 060
osób. Średnio zapłaciliśmy za wejście na stronę 1,62 i
otrzymaliśmy z tego 89 konwersji. Czyli z tych ok. 2000 osób, 89
napisało do nas na formularzu.
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● Większość tych wejść to były, niestety, albo zapytania o pracę,
albo spam.
● Jednak z naszej inwestycji w reklamę udało się sprzedać 3
audyty, z czego uzyskaliśmy dla dwóch z nich abonamenty za
2000 zł miesięcznie oraz jeden za 4000 zł miesięcznie przez okres
pół roku.
● Najlepiej konwertowała u nas kampania na słowo kluczowe
„agencja

marketingowa”,

więc

zaprzestaliśmy

wyświetlanie

reklamy dla słów „content marketing”, albo „audyt marketingu”.
● Przez cały czas trwania kampanii optymalizowaliśmy stronę.
Oglądaliśmy nagrania z zachowań klientów (HotJar), gdzie klikają,
co oglądają - gdzie się gubią i kiedy kontaktują się z nami. Udało
nam się osiągnąć rezultat: 148 zł za umówienie rozmowy z
klientem.
● Baliśmy

się,

że

najprawdopodobniej

każda

firma,

która

wyszukuje w Google agencji marketingowej, pewnie wysyła to
samo zapytanie ofertowe do kilku z nich. Ale z tym też sobie
doskonale

zaczęliśmy

proponowaliśmy

radzić.

rozmowę

Bez
i

względu

na zapytanie,

stosowaliśmy

wykładnię:

otrzymaliśmy od Państwa zapytanie ofertowe na prowadzenie
Facebooka, ale czy nie będzie bardziej sensownie - zainwestować 1
godzinę

w

rozmowę

z

nami,

podczas niej postaramy się

odpowiedzieć na pytanie, czy naprawdę potrzebujecie Państwo tych
usług, czy na pewno one będą dla Was rentowne? To był strzał w
dziesiątkę, pozostałe firmy prześmigiwały się w oferowaniu
najmniejszej

ceny

na

prowadzenie

social

media.

My
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wychodziliśmy z założenia, że firmy nie chcą mieć FanPage, albo
strony www - przedsiębiorcy chcą zarabiać. A my właśnie w tym
jesteśmy najlepsi, w braniu odpowiedzialności za rezultaty.

DODATKOWO WARTO WIEDZIEĆ:
Gdy pracujemy z klientami, bardzo ważne jest dla nas czy
wykorzystują

model

kampanii

Google

Ads

oparty

na

optymalizacji CPA.
● Optymalizacja CPC (cost per click) - czyli optymalizacja kosztu
za kliknięcie - wejścia na stronę.
● Optymalizacja CPA (cost per acquisition) - optymalizacja
kosztu pozyskania klienta.
W przytłaczającej większości firm, do których trafiamy (strzelam: 85%),
wszystkie kampanie optymalizowane są na poziomie: kosztu za
kliknięcie. Czyli agencje obsługujące je, chwalą się rezultatem, że dzięki
nim więcej osób wchodzi na stronę. Ale to jest bez sensu.
Przykład: trafiłem kiedyś do firmy IT, która chciała sprzedawać drogie
oprogramowanie. Konkurencja na wybranym przez nich słowie
kluczowym była duża i trzeba było płacić 50 zł za kliknięcie - wejście na
stronę. Więc wpadli na cyniczny pomysł, że zaczną pozycjonować
firmę na słowo kluczowe „buty Wrocław”, gdzie kliknięcie kosztowało 2
zł. Rezultat: w raporcie przedstawili, że dzięki nim więcej osób wchodzi
na stronę. Ale sprzedaż zmalała.
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Dlatego, koniecznie trzeba zainstalować “ciasteczka” - tagi śledzące i
optymalizować kampanie po CPA. Rekomenduję użyć: Google Tag
Manager; Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel i HotJar, żeby
móc optymalizować kampanie pod ilość zapytań wysyłanych ze strony,
a nie ruchu na niej.
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Tabelka 3. Działania marketingowe i ich rezultaty
Artykuły
Inwestycja

45 godzin

LinkedIn
16 godzin

Lead

LinkedIn +
Lead Gen.

Facebook
Ads + quiz

Google Ads

2000 zł

500 zł + praca

3 300 zł +
praca

1000
wiadomości
(przerwaliśmy
w połowie)

78

89

Prospect

2

0

7

0

14

Sprzedaż
audytów

2 × 1000 zł

0

? - klienci
chcieli kupić,
ale nie
podpisali
wybuchła
pandemia.
Mimo
wszystko
kampanie
oceniamy
pozytywnie.

0

4 × 1000 zł

Sprzedaż
abonamentów

1 × 2000 zł 6 m-c

0

?

0

2 × 2000 zł - 6
m-c
1 x 4000 zł - 6
m-c

RAZEM
PRZYCHÓD W
CYKLU ŻYCIA

14 000 zł

0

?

0

51 000 zł
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Wnioski
● Inwestycja w znajdowanie oferty dopasowanej do rynku to praca
oparta na iteracjach. W naszym przypadku kosztowało to nas
blisko 10 000 zł i jak we wszystkim, co się robi w biznesie, trzeba
być bardzo cierpliwym.
● Dzięki tej inwestycji dowiedzieliśmy się o najlepszym dla nas:
○ sposobie rozmawiania z klientami,
○ zdefiniowaliśmy

-

najlepiej

dopasowaną

do

potrzeb

naszych klientów - ofertę,
○ dla najbardziej skutecznego dla nas kanału - Google Ads.
● I co jest dla nas najważniejsze po wielu optymalizacjach strony
internetowej, rozmowach z klientami i eksperymentach na
Google Ads.

Stworzyliśmy magiczne pudełko, gdzie
po włożeniu złotówki wyskakuje nam 5,1
zł zysku.
Takie pod koniec lutego wyszło nam ROAS = 5,1 (na kanale Google
Ads), z ostatnich tygodni kampanii. To dla nas bardzo dobry rezultat,
bo jak zawsze pracujemy na minimalnej marży - rozwijamy się, chcemy
zajmować jak największy rynek. Szkoda, że tej wiedzy nie mieliśmy od
początku, ale standardowo, dochodzi się do niej powoli, małymi
krokami.
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Co nam to dawało wtedy:
● Zyski - „zatkaliśmy” nasze moce produkcyjne, nie mogliśmy
obsługiwać więcej klientów. Po prostu było nas za mało. Wciąż
jeszcze oczywiście odzywali się do nas klienci z rekomendacji
oraz pracowaliśmy dla naszych stałych klientów. Najlepszy
marketing to ten z polecenia, jestem osobą, która pierwsza
powie, że „dobra robota” to najlepsza reklama.
● Bezpieczeństwo - wiedzieliśmy, że jeżeli warunki rynkowe się
nie zmienią, to uruchamiając ponownie Google Ads, zapłacimy
148 złotych za „rozmowę z potencjalnie zainteresowanym
klientem”, z czego z naszym produktem i sposobem komunikacji
mamy duże szanse na sprzedaż usługi: Audyt i plan marketingu.
Z czego istnieją duże szanse (z prawdopodobieństwem 2/3), że
po przeprowadzeniu audytu marketingu, jeżeli zrobimy to
dobrze,

sprzedamy

abonament

na

całkowitą

obsługę

marketingową za 12 lub 24 tysiące.
● ROAS - odkrycie ROAS>1, to marzenie każdego przedsiębiorcy.
My osiągnęliśmy bardzo dobry wynik, bo 5,1. Co oznacza w
teorii, że jak:
○ wrzucimy 1 000 zł w reklamę, to zarobimy 5 100 zł,
○ jeżeli zarobione pieniądze, wrzucimy jeszcze raz w reklamę
Google, zarobimy 26 010 zł na czysto, jeżeli z kolei
wrzucimy je w reklamę, to zarobimy:
○ 132 651 zł -> 676 520 zł
○ 676 520 zł -> 3 450 252 zł… to zostaniemy milionerami, na
jednym kanale komunikacji, z jedną ofertą.
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Niestety w praktyce to tak nie działa.
Dlatego, że:
● Nie można tak łatwo skalować usług - rozwój firmy usługowej,
nie działa tak jak przekładanie pieniędzy z jednego miejsca na
drugie. Potrzeba dbać o jakość usług, zatrudniać i szkolić
pracowników.
● Kanały pozyskiwania klientów przypominają odwrócone do góry
nogami „U”, jeżeli w przeciągu miesiąca zainwestujesz 1 000 000
zł, w reklamę to nie sprawi to, że pozyskasz klientów za 5 000
000 zł. Po prostu rynek nie ma takiej pojemności.
● Zmieniają się warunki ekonomiczno-społeczne. Niektórzy z
klientów, z powodów obiektywnych potrzebowali zamknąć swoje
biznesy w związku z pandemią. Oczywiście wspieraliśmy ich w tej
decyzji i zaoferowaliśmy przerwanie wszystkich “podpisanych”,
albo “planowanych do podpisania” umów i staraliśmy się im
pomagać w tych bardzo turbulentnych czasach.

Wtedy

zaskoczyła

COVID-19

i

wszystko

zaczynać

nas

dlatego

pandemia
musieliśmy

od

nowa

-

38

wszystkie kalkulacje i doświadczenia
przestały się liczyć. Rynek zmienił się
o 180 stopni.
Tym razem zamiast w dwa miesiące to
okazało

się,

że

najlepiej

będzie

wszystko to samo zrealizować w jeden
tydzień, albo szybciej.
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Działania marketingowe w czasie pandemii
CEL: Zajęcie jak największej części rynku
Założenia:
● Jeżeli

nasze

obserwacje

w

zakresie

sytuacji

ekonomiczno-społecznej, się potwierdzą - bardzo chcemy być
tymi, którzy znajdą się na fali rosnącej. W związku z podjętymi
wcześniej działaniami mieliśmy dobrą sytuację w firmie. Ale dość
szybko zdaliśmy sobie sprawę, że niektórzy klienci z dnia na
dzień, mogą zaprzestać prowadzenia swojej działalności i rynek
zacznie sypać się jak domino. Nie chcemy być firmą “zaskoczoną”
czymś, co nastąpi w przeciągu kilku następnych miesięcy, a co
można było przewidzieć.
● Dlatego, nasza strategia na II kwartał 2020 - to „malowanie
twarzy bojowymi barwami”. Wydaje mi się, że to także dobrze
wpływa na morale zespołu i kreuje optymistyczną postawę
każdego z nas. Najgorsze w naszym przekonaniu, to zamknąć się
od środka i starać się biernie przeczekać ten czas. To nam źle
wpływa na głowę.
● Zaczęliśmy działać, bardzo podobnie tylko szybciej.
Szybko podjęliśmy działania.
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Działanie #1: Pisanie artykułów na LinkedIn, definiowanie
nowych produktów
CEL: Sprawdzanie co „rezonuje”, nawiązanie rozmów z klientami, aby
poznać obecną sytuację rynkową.
● W tym celu napisaliśmy dwa artykuły:
1. Co robią inne firmy w odpowiedzi na COVID-19?
2. Jak rozwijać biznes i zyski podczas pandemii COVID-19?

● Aby móc ocenić nasze działania jeszcze szybciej, promowaliśmy
artykuły na Facebook Ads (50 zł na każdy)
● Pierwszy z nich sprawdził się bardzo dobrze, uzyskał 502
wyświetlenia i 29 reakcji. Bardzo pozytywny feedback, natomiast
stosunkowo małe zainteresowanie ofertą.
● Drugi,

postanowiliśmy

napisać

„bardziej

z

charakterem”,

„mocniejszy” i faktycznie udało się: 638 wyświetleń i 20 reakcji.
● Po

opublikowaniu

przedsiębiorców

i

artykułów

zadzwoniło

sprzedaliśmy

kilka

do

mnie

26

pakietów

usług

na

pomoże

im

eksperyment rynkowy.

Wnioski
● Przedsiębiorcy

potrzebują

teraz

kogoś,

kto

pozyskiwać klientów. Oraz „zdigitalizować” procesy, szczególnie
marketingowe.
● Po przeprowadzeniu 26 godzin rozmów, widzimy, że jest bardzo
duże

zapotrzebowanie

na

wiedzę

z

zakresu:

działań
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marketingowych, które pozwolą być na „fali rosnącej”. Dlatego,
też dobrym pomysłem będzie zdefiniowanie nowych produktów.

Działanie #2: Sprzedaż produktów i usług w cyklu życia,
dzielenie się wiedzą
CEL: Pomóc przedsiębiorcom, zajmować rynek na nowo, przez bycie
najlepszym w dostarczaniu rezultatów biznesowych

Założenia
● Będziemy świetną agencją marketingową, nie wtedy gdy
będziemy dostarczać wysokiej jakości produkty. Tak deklaruje
większość firm dzisiaj na rynku. A gdy dzwoni do nich klient, to
wymieniają wszystkie pozycje z oferty. Tym samym nie dbając o
to, co jest dla nich potrzebne (moje doświadczenia, wyniesione z
pracy na stanowisku CMO). My chcemy dostarczać wartość
biznesową.

Chcemy, żeby każdy, kto z nami pracuje, mógł

zarabiać więcej. Bierzemy odpowiedzialność za rezultaty.
● Chcemy wiedzieć jak pomagać innym - kiedy nauczymy się nowej
sytuacji

ekonomiczno-społecznej

jako

pierwsi,

zajmiemy

największą część rynku w naszej branży. Dzięki temu będziemy
mogli pokazywać innym niż to robić. Dlatego też jesteśmy
propagatorami iteracyjnego wprowadzania produktów na rynek.
Błyskawicznych eksperymentów rynkowych, które opisujemy
tutaj.
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Eksperymenty rynkowe w czasach pandemii - tak
samo, tylko szybciej
Zakładany przez nas budżet na reklamę: 5 000 zł - 10 000 zł

Zakładamy eksperymentowanie na polach:
Lead - „górna część lejka”
● Facebook Ads - ponieważ wciąż nie mamy pewności, który
przekaz sprawdzi się najlepiej, chcemy przygotować co najmniej
3 - 5 różnych wersji wideo i dla każdego z nich podpiąć płatną
promocję ze śledzeniem zachowań klientów
○ Narzędzia: Facebook pixel + Google URL Creator - plik
ciasteczko, który odpowie nam na pytanie, który z filmów
najlepiej konwertuje.
● Google Ads - nie mamy przekonania, że na rynku są osoby, które
szukają teraz e-booka o przygotowanym przez nas tytule. Jednak
chcielibyśmy rozpocząć od tego działania, bo sprawdziło się
najlepiej w pierwszym kwartale. Postanowiliśmy przygotować
nową wersję strony, z nową ofertą i oczywiście zachęcającą do
zakupu e-booka.
○ Narzędzia: Google Tag Manager + HotJar.
● Lead Generation na LinkedIn - chcielibyśmy wysłać 1000
wiadomości, do przedsiębiorców, w których zaproponujemy im
zakup e-booka. Chcemy dać się poznać i zaprosić do współpracy.
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● Webinary i artykuły - chcemy cały czas prowadzić różne
kampanie zachęcające do zakupu e-booka.
○ Narzędzia: Zoom, LinkedIn Pulse.

Prospect - Środek lejka
● Chcemy

wykorzystać

customer

journey

stworzony

i

przetestowany przez Nicholas Kusmich
○ Tutaj całe wideo, w którym opisuje, co jego zdaniem się
sprawdza:
https://0101marketing.com/pl/jak-zrobic-reklame-ktora-spr
zedaje-customer-journey/
● Opisywane przez niego etapy:
○ Promocja (Facebook Ads, Google Ads, Lead Generation,
Webinary i Content)
○ Strona lądująca - “Godfather’s Offer” - oferta nie do
odrzucenia. W naszym przypadku to propozycja zakupu
pisanego właśnie e-booka. W którym jako jedyni na rynku
szczerze dzielimy się całą wiedzą i odpowiadamy na
aktualne potrzeby klientów. Zbieramy adresy e-mail.
Pobieramy pierwsze płatności, które reinwestujemy w
dalszą promocję.
■ W zależności od przyjętego komunikatu chcemy
zrobić co najmniej kilka stron lądujących, z różnym
przekazem. Dopasowanym 1 do 1 dla poszczególnej
kampanii. Jak tylko będą gotowe, przedstawimy je
tutaj.
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○ Potem remarketing i kampanie e-mail marketingowe,
będziemy przypominać się o sobie.
■ Remarketing - polega na tym, że osobom, które
weszły na naszą stronę w przeglądarce, zainstalujemy
„plik ciasteczko”. Jak użytkownik wejdzie na stronę
„onet.pl”, wyświetli się grafika przypominająca o nas.
Tak samo na jego profilu Facebook itp.
○ Dodatkowo postaramy się zidentyfikować najlepsze słowa
kluczowe i segment rynku.

Dół lejka - Sprzedaż
● Sprzedaż

dodatkowych

produktów

lądujących,

abonamentowych, błyskawicznych eksperymentów rynkowych
itp. Chcemy przygotować tego e-booka w taki sposób, aby każdy
mógł samodzielnie przygotować i przeprowadzić eksperymenty
rynkowe. Jednak najprawdopodobniej, znajdą się takie osoby i
firmy, które nie będą chciały uczyć się wszystkiego samodzielnie i
będą wolały, kupić gotową usługę.
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Mapa drogowa do eksperymentów
rynkowych
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Eksperyment rynkowy
Naszym wyzwaniem jest znalezienie „najtańszego sposobu na
porażkę”. Czyli w obecnych warunkach rynkowych staramy się
przygotować taki scenariusz działań, żeby możliwie jak najtaniej
odpowiedzieć na pytanie, czy produkt przyjmie się na rynku.
Sztuka nie polega na tym, żeby dużo zainwestować, sztuka polega
na tym, żeby zainwestować jak najmniej i dowiedzieć się jak
najwięcej.

Eksperyment rynkowy - podejście uproszczone
1. Definiowanie
odpowiadanie

komunikacji
na

najważniejsze

produktu/usługi,
pytania:

Jaki

czyli
problem

rozwiązuje, w jaki sposób?, co jest w nim unikalne?, dla kogo
jest? Itp. Więcej tutaj: Jak wprowadzić nowy produkt na rynek w
firmie IT?
2. Definiowanie

customer

journey,

czyli

opracowanie

teoretycznej drogi, jaką pokonuje klient, od pierwszego kontaktu
z reklamą, aż do momentu zakupu. Więcej tutaj: Jak zrobić
reklamę, która sprzedaje? [ Customer Journey ]
3. Tworzenie infrastruktury, rozumianej jako przygotowanie
strony internetowej (lądującej - produktowej), zainstalowanie
narzędzi do analizy zachowań klientów. Dzięki temu będzie
możliwe odpowiedzenie na pytanie, które reklamy, słowa
kluczowe, kampanie, aż wreszcie kanały pozyskiwania klientów
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są najbardziej rentowne. Czyli inwestycja, w które z nich przynosi
zyski.
4. Skalowanie, wydawanie więcej i więcej pieniędzy na rzeczy,
które działają - przynoszą zyski.

Eksperyment rynkowy - podejście zwinne

Etapy:
● Przygotowanie idei (na rysunku: żarówka), czyli przygotowanie i
przeprowadzenie burzy mózgów - etap heurystyczny, kreatywny.
Większość działań podejmowanych przez nas obecnie opiera się
na

poszukiwaniu

nowych

produktów

rynkowych,

albo/i

sposobów na marketing on-line. Często są to trudne rozmowy,
bo w niektórych firmach drastycznie zmalała sprzedaż, więc nie
za bardzo jest budżet na dodatkowe działania marketingowe.
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Jest

to

duże

wyzwanie,

chętnie

dzielimy

się

naszym

doświadczeniem, staramy się pomagać, jak umiemy.
● Jak najszybciej definiujemy kanwę modelu biznesowego.
Odpowiadamy na pytania z kanwy - tutaj dokładny opis całej
metodyki: Jak wprowadzić nowy produkt na rynek w firmie IT?
○ Problem – jaki problem klienta rozwiązuje nasz produkt/usługa.
○ Rozwiązanie – na czym dokładnie będzie polegać rozwiązanie tego
problemu.
○ USP (Unique Selling Proposition) – jaka jest unikalna propozycja
wartości produktu (czym się wyróżnia i dlaczego klienci chcieliby
kupić akurat jego).
○ UA (Unfair Advantage) – co sprawia, że produkt nie będzie
zastąpiony przez rozwiązania konkurencyjne
○ Segment – dla kogo przygotowany zostanie produkt, kto jest jego
odbiorcą?
○ Kluczowe wskaźniki – jak będziemy mierzyć czy nasz produkt jest
atrakcyjny dla klientów. Najczęściej jest to zysk, ale może też być:
ilość użytkowników, ilość wyświetleń strony internetowej itp.
○ Kanały – jakimi kanałami będziemy docierali z informacją o
produkcie do klientów.
○ Przychody i koszty

● Tworzymy MVP (minimum valuable product) - produkt

minimalnej wartości. Czyli możliwe najtańszy produkt, który
reprezentowałby odpowiedź na pytanie - co jest w nim unikalne i
co sprawia, że produkt jest wart kupowania. Szczególnie jest to
istotne, przy tworzeniu przekazu komunikacyjnego.
● Przygotowujemy hipotezę - najczęściej dotyczy ona: wskaźnika
ROAS, zysków, ilości sprzedaży, lub liczby wyświetleń, przyrostu
fanów itp. Przeprowadzamy eksperyment i sprawdzamy, czy
klienci dobrze reagują na produkt, czy nie.
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Jakie narzędzia najlepiej użyć do eksperymentu
● Analiza organiczna
○ Ubersuggest - https://neilpatel.com/ubersuggest/, pozwala
opowiedzieć na pytanie, ile osób średnio w ciągu ostatnich
miesięcy wyszukiwało słowa kluczowego i ile wynosi koszt
wejścia na stronę z kampanii Google Ads.
■ My przyjmujemy założenie, że jeżeli wejście na stronę
ze słowa kluczowego kosztuje 5 zł, to zakładamy, że
100 osób wejdzie na stronę i jedna kupi. Pytanie, czy
500 zł inwestycji w reklamę, przy takich warunkach
zagwarantuje nam zysk na tym samym, lub większym
poziomie.
○ Namegine

-

https://namegine.com/

-

dzięki

temu

rozwiązaniu w sposób darmowy możemy sprawdzić, czy
nasza nazwa dla nowego produktu jest już zarejestrowana
w USA.
● Hosting
○ W 99% przypadków eksperymenty prowadzi się, zakładając
nową stronę internetową - lądującą/produktową. Taką,
której celem jest przedstawienie oferty na jeden produkt,
dla jednego segmentu rynku. Najlepiej jeśli taka strona
zostanie przygotowana w jeden dzień i nie kosztuje dużo.
○ Często dla firm, które posiadają strony internetowe,
szybciej jest kupić nową domenę, niż edytować stronę
zrobioną przez informatyków kilka lat temu. Stronę
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lądującą, można dzisiaj zrobić bardzo szybko, dzięki bardzo
nowoczesnym motywom - silnikom.
○ Rekomendujemy

używanie

hostingu:

Bluehost

-

https://www.bluehost.com/ (cena prawie 3 Euro za miesiąc
przy zakupie na 3 lata)
■ To zgodnie z rankingami najlepszy hosting na świecie.
Najszybszy i najbezpieczniejszy.
■ Istnieje ryzyko, że biznes się nie uda, ale też istnieje
ryzyko, że się uda. Dlatego najlepiej mieć domeny i
serwer w jednym miejscu. Dla wielu firm, dla których
pracujemy,

rekomendujemy

to

działanie

jako

pierwsze - zmienić serwer na taki, który jest
bezpieczny, szybki i bez wirusów.
■ Na

Bluehost

wszystko

można

„zrobić myszką”,

jednym kliknięciem zakłada się stronę na WordPress i
jednym kupuje domenę. Wszystko jest dziecinnie
proste.
● Motyw - to silnik dla strony WordPress, dzięki niemu możliwe
jest stworzenie witryny w trzy godziny. Oczywiście, należy do
tego dodać pracę związaną z przygotowaniem tekstów, struktury
itp.

Miejscem,

gdzie

można

kupić

najlepsze motywy to

ThemeForrest: https://themeforest.net/, blisko 48 tys. motywów
do wyboru.
○ My rekomendujemy te wykorzystujące WPBakery Page
Builder, genialnie sprawdza się w marketingu. Daje
możliwość zmieniania strony, rozmawiając przez telefon z

51

prezesem firmy. My jesteśmy wielkimi fanami motywu o
nazwie: Integrio.
○ Przy wyborze warto zainwestować w taki motyw, który jest
na

bieżąco

uaktualniany.

zabezpieczenia

swojej

Jednym

instancji

przed

ze

sposobów

atakiem

jest

posiadanie najnowszej wersji WordPress i motywu.
● Google Ads, Facebook Ads - najszybszym sposobem na
przeprowadzenie eksperymentu jest kupić ruch z tych dwóch
narzędzi. Czas na optymalizację kosztu wejścia na stronę, albo
działania SEO, nadejdzie gdy okaże się, że jest popyt na produkt.
● Google Tag Manager, HotJar - oczywiście nie można tutaj
zapomnieć o śledzeniu zachowań klientów. Te dwa narzędzia
genialnie się do tego nadają. Google Tag Manager to kontener
do

instalowania

tagów

śledzących.

HotJar

pozwala

na

nagrywanie zachowań klientów i sprawdzanie które części strony
są najczęściej odwiedzane.
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Błyskawiczne eksperymenty rynkowe
Przygotowanie kampanii mających na celu określenie, czy „produkt
pasuje do rynku”, jest sensowne, gdy wprowadzamy nowy bardzo
innowacyjny produkt na rynek. Na przykład w obecnej sytuacji
rynkowej (pandemia), gdy staramy się zdigitalizować produkty, lub
sposób pozyskiwania klientów. Takie działania, wymagają świadomego
planowania nowego modelu biznesowego, MVP oraz zdefiniowania
hipotezy rynkowej.

Natomiast jeżeli chcielibyśmy poruszać się szybciej, a prowadzimy już
naszą działalność i nie chcemy wywrócić do góry nogami modelu
biznesowego. Albo wtedy gdy jesteśmy pewni, że przygotowany przez
nas eksperyment to tylko pierwsze takie działanie z wielu. Wtedy
opłaca się przygotować strukturę śledzenia zachowań klientów i w
błyskawiczny sposób analizować ich zachowania.

Idea błyskawicznych eksperymentów rynkowych
opiera się na stworzeniu struktury monitorowania
zachowań klientów.
Rozumianej jako przygotowanie takiego kokpitu
jak w samolocie, który w czasie rzeczywistym
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pozwala

na

wychwytywanie

zmian

w

zachowaniach klientów.
Dzięki przyjętym wskaźnikom i pomiarom pierwsi
dowiadujemy się, co potrzebują klienci i dzięki
temu zarabiamy najwięcej.
Pomysł na przygotowanie takiego kokpitu powstał podczas współpracy
z naszym klientem, który chciał, korzystając z telefonu komórkowego
mieć kontrolę nad wszystkim, co się dzieje w firmie i na tej podstawie
podejmować bieżące decyzje.
Gdy udało nam się takie środowisko stworzyć, okazało się, że do
znakomity fundament do:
● podejmowania trafnych decyzji,
● prowadzenia eksperymentów,
● minimalizacji ryzyka,
● oceniania i monitorowania pracy zespołu.
Wdrażanie środowiska do monitorowania zachowań klientów
realizujemy dla firm w etapach:
● Definiuj - procesy w organizacji. Odpowiedz na pytanie, jakie są
kluczowe wskaźniki, informujące o skuteczności działania. Ten
etap jest najtrudniejszy, wymaga największego nakładu pracy.
Przygotowanie struktury technicznej w porównaniu do tego
etapu jest bardzo proste.
● Mierz - przygotuj miary i je wdróż do firmy.
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● Analizuj - na podstawie osiągniętych wskaźników, niezbędne
jest częste przyglądanie się wynikom. Dlatego wykorzystanie
bardzo przystępnych „kokpitów” danych jest kluczowe.
● Poprawiaj - ważne jest opracowanie potencjalnych rozwiązań i
testowanie ich na mniejszej skali.
● Steruj/Nawiguj - ten etap opiera się na wdrożeniu określonych
rozwiązań i dalszemu usprawnianiu poprzedzających etapów.

Błyskawiczne eksperymenty rynkowe - podejście zdarzeniowe

Rysunek przedstawia cały lejek sprzedażowy (ścieżkę klienta customer journey) - rozumianą jako teoretyczną drogę od pierwszego
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kontaktu potencjalnego klienta z reklamą, aż do momentu zakupu i
up- oraz cross-sellingu.

Generowanie leadów, kalibracja treści
● To etap, którego celem jest zbudowanie jak największego ruchu zainteresowania przekazem.
● W

tym

celu

dobrze

jest

prowadzić

eksperymenty

na

opublikowanych: artykułach, wideo, czy też postach. Jest to etap,
podczas którego „znajduje się formę komunikacji z odbiorcą,
która budzi jego zainteresowanie.
Nie wiem, w jakim stopniu jest to anegdota, a w jakim stopniu to jest
prawda - usłyszałem, że Donald Trump, tak długo publikował posty na
Twitterze, aż nie znalazł tego, który „rezonuje najlepiej” - czyli przyciąga
największą ilość odbiorców. Opublikował, wpis - teraz fantazjujemy - że
zmniejszy podatki - małe zainteresowanie, że da większe benefity socjalne
- małe zainteresowanie, i tak dalej i tak dalej. Aż w końcu napisał:
„wybuduje mur z Meksykiem i powstrzymam nielegalną imigrację” - i
okazało się, że zdobył największą ilość polubień i dalszych udostępnień.
Na tej podstawie podjął decyzję o kontynuowaniu kampanii z tym hasłem
przewodnim.

Można pozyskiwać ruch na stronie dzięki:
● Organic

-

ruch

organiczny

-

czyli

przez

odpowiednią

optymalizację strony pod wyszukiwarki (SEO). Działania te
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jeszcze jakiś czas temu opierały się na tworzeniu linków na
domenach zewnętrznych, które prowadziłyby do domeny, którą
chcemy wyświetlać na jak najwyższej pozycji Google pod danym
słowem kluczowym. Dzisiaj rzadko się z tego korzysta, bo kilka
miesięcy

temu

Google

przyjął

dwa

główne

kryteria

pozycjonowania treści: ilość kliknięć i czas spędzony na danej
stronie. Dlatego, też najlepszym działaniem zwiększającym ruch
organiczny jest: pisać ciekawie. Prowadzenie blogów, gdzie
dodawano

bardzo

regularnie,

bardzo

bezsensowną

treść

przechodzi do historii, lepiej napisać coś bardzo ciekawego,
gdzie nie dość, że dużo ludzi będzie korzystać z tej wiedzy, to
jeszcze będzie dużo czasu spędzać na stronie.
● Direct - ruch bezpośredni - od osób, które wchodzą na stronę,
wpisując

bezpośrednio

adres

domeny.

Najczęściej

są to

pracownicy firmy i w przypadku sprzedaż aplikacji on-line
użytkownicy, którzy już wcześniej się zalogowali.
● Referral - odesłania - gdy na innej stronie internetowej promuje
się naszą stronę. Lub na przykład umieszcza się link do niej w
e-mailu.
● Social media - głównie ruch przez zamieszczanie linków do
naszej strony w artykułach, wideo oraz postach na Social media.
Obecnie, Facebook poucinał zasięgi postów dodawanych bez
płatnej reklamy, więc jest to bardzo trudne zadanie.
● Paid - ruch płatny, takie kampanie nazywają się PPC (pay per
click), płać za kliknięcie. To najszybszy sposób na pozyskanie
użytkowników, szczególnie wykorzystywany w eksperymentach.
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Najczęściej na jego podstawie określa się koszt pozyskania
klienta, który dopiero optymalizuje się działaniami SEO. Co to
oznacza? Jeżeli w wynikach wyszukiwania Google, wejście na
stronę ze słowa kluczowego „agencja marketingowa” kosztuje
5,50 zł. To, aby 100 osób weszło na stronę, potrzeba zapłacić 550
zł. Najbardziej popularne kanały reklam PPC to Facebook Ads i
Google Ads.
○ Facebook Ads - najlepiej sprawdzają się, gdy ludzie nie
wyszukują jakiegoś słowa - bo to na przykład nowy produkt.
Na Facebook najlepiej sprzedaje się rzeczy, o których
zakupie nikt by nie pomyślał i nie kosztują więcej niż 200 zł.
Koszulki, e-booki, kursy e-learningowe... Wszystko, co
kupuje się spontanicznie.
○ Google Ads - najlepiej się sprawdza, gdy chcemy, aby na
naszą stronę - lądującą weszło jak najwięcej osób chcących
rozwiązać dany problem, na przykład poszukujących
software house, lub chcących kupić dane oprogramowanie.

Propozycja tego jak przygotować wartościową treść znajduje się
tutaj:
● Jak napisać artykuł?

Przy tworzeniu treści warto użyć narzędzi:
● SEMRush - https://www.semrush.com/
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○ To oprogramowanie to absolutny must-have (chociaż
kosztuje $100 miesięcznie), jeżeli chcemy pozyskiwać
klientów z wyszukiwania organicznego - SEO, dzięki takim
opcjom, jak:
■ Topic research - funkcja ta pozwala przeanalizować,
co najlepiej czyta się w tej chwili w internecie.
■ SEO

writing

assistant

-

oprogramowanie

podpowiadające w czasie rzeczywistym, jakie słowa
kluczowe wpisać do artykułu, żeby się wysoko
pozycjonował. Nasze doświadczenia są takie, że jeżeli
chcesz zawalczyć o wysoką pozycję w Google, nie
opłaca się pisać artykułów bez tych kroków.
○ Istotne jest to, aby na bieżąco monitorować wyświetlenia
postów konkurencji interesujące tematy i przy tym używać
właściwych słów przykuwających uwagę. Bez SemRush nie
jest to możliwe. Tworzy się tam “projekty”, czyli przypisuje
śledzenie zachowań osób przeglądających strony.
● Dodatkowo

warto

wykorzystać

opisywany

wcześniej

UberSuggest.
Strona produktowa, kalibracja cyfrowa
Strona produktowa (lądująca) to taka, której celem jest sprzedaż
jednego produktu/usługi, dla bardzo dobrze dobranego segmentu
klientów.
Najważniejsze w tworzeniu strony produktowej, jest zadbanie o
to, aby można było ją w każdym momencie, bardzo łatwo zmienić.
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Dlatego

rekomendujemy

motywów z

używanie

platformy

WordPress

i

https://themeforest.net/, posiadających WPBakery

PageBuilder.
Dzięki nim, prowadzenie zmian na stronie odbywa się “myszką” i jest
niezwykle szybkie i skuteczne.
Dodatkowe narzędzia:
● HotJar

-

https://www.hotjar.com/

-

pozwala

nagrywać

zachowania klientów, dzięki którym można później usprawniać
stronę.
● Google SiteKit - genialne rozwiązanie do tworzenia dashboard,
dla strony, bardzo dobrze współpracuje też z “Google Tag
Manager”.
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Persona i USP, Kalibracja modelu biznesowego
Jeżeli dwa poprzednie etapy lejka działają poprawnie, warto za
pomocą uzyskanych danych poprawiać model biznesowy, we
wszystkich dziewięciu wskazanych wcześniej obszarach https://0101marketing.com/pl/jak-wprowadzic-nowy-produkt-na-rynek
-w-firmie-it/
Realnie najczęściej odbywa się to w zakresie:
● USP - unique selling proposition - unikalnej propozycji
sprzedaży. Czyli podejmowanie prób odpowiedzenia na pytanie,
dlaczego nasz produkt/marka jest unikalna i warta kupowania.
Często analizując rynek, zdajemy sobie sprawę, że strony główne
liderów branż, na których chcielibyśmy się wzorować przy
projektowaniu przekazu, zmieniają się z dnia na dzień. To jest
szybkość pozyskiwania wiedzy o klientach i odpowiadania na nie,
do której naszym zdaniem powinno się dążyć.
● Persona - czyli osoba, do której skierowany jest przekaz. Tutaj
polecamy przygotowanie “turbo kampanii promocyjnych”. Jeżeli
chcemy wchodzić na nowe rynki, często dobrym rozwiązaniem
może być: wybranie 30 bardzo ściśle określonych osób, strzelam:
Dyrektorzy generalni firm IT, którzy zatrudniają więcej niż 250
osób, w Skandynawii. Wtedy możemy skalibrować nasz model
biznesowy pod dokładnie określony segment - specjalizować się
w nim. Albo odwrotnie, w kontekście naszych doświadczeń
poszerzać ofertę dla większej ilości osób.

61

Up- i cross-selling, kalibracja LTV
Definicje
● Up-selling - dosprzedaż - rozumiana jako prowadzenie działań
sprzedażowych skierowanych do klientów, którzy już kiedyś coś od
nas kupili. Przykład: przygotowaliśmy trzy lata temu stronę
internetową dla naszego klienta, w tym miesiącu sprzedajemy
nową, bo stara nie jest już aktualna.
● Cross-selling - sprzedaż krzyżowa - sprzedaż dodatkowych
produktów i usług z innej kategorii. Wcześniej sprzedaliśmy stronę
internetową, dzisiaj proponujemy obsługę Google Ads.
● LTV - Lifetime Value - wartość klienta w cyklu życia. Jednym z
najlepszych sposobów zwiększania zysków jest zwiększanie
wartości klienta w cyklu życia. Poprzez oferowanie mu nowych
produktów i usług. Dzięki temu przy opłaceniu jednostkowego
kosztu pozyskania klienta można generować więcej zysku.
○ Przykład: Na rynku konkurują ze sobą dwaj właściciele
oprogramowania SaaS. Każdy z nich ponosi podobne koszty
pozyskania klienta (CPA - cost per acquisition), równe 1000 zł.
Z tą różnicą, że pierwszy z nich, średnio sprzedaje
subskrypcję na miesiąc, drugi dzięki atrakcyjności swojej
oferty

sprawia,

że

średnio

klienci

korzystają

z

oprogramowania przez pół roku. Oboje sprzedają abonamenty
po 800 zł miesięcznie.
■ Dla pierwszego trenera:
● CPA = 1000 zł
● LTV = 800 zł
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● CLV (Customer Lifetime Value - wartość klienta w
cyklu życia) = -1000 zł + 800 zł = - 200 zł.
● ROAS = 800 / 1 000 = 0,8
■ Dla drugiego trenera
● CPA = 1000 zł
● LTV = 800 zł * 6 miesięcy = 4 800 zł
● CLV = -1000 zł + 4 800 zł = 3 800 zł
● ROAS = 4 800 / 1 000 = 4,8

Ten przykład jest oczywiście przerysowany. Natomiast na rynkach wysoce
konkurencyjnych, LTV może oznaczać: “być albo nie być”. Ponoszenie
kosztów pozyskania klientów raz i zarabianie na nich wiele razy, jest
jednym z najbardziej skutecznych sposobów zwiększania zysków firmy.

W przypadku naszej agencji marketingowej organizujemy LTV jako
proces zakupu poszczególnych produktów:
● Produkt “haczyk”
○ Czyli

pisany

właśnie

e-book,

po

przystępnej

cenie

sprzedawany przez internet. Ludzie są bardziej skorzy kupić
taniego przez internet niż zamawiać usługę powyżej 1000 zł.
○ W dodatku będziemy starali się doprowadzić do takiej sytuacji,
aby z przychodów finansować dalszą promocję. Więc
będziemy zadowoleni, jeżeli wyjdziemy tutaj “na zero”.
Chcemy, aby jak najwięcej ludzi mogło nas poznać,
przeczytać o tym jak myślimy i jak działamy.
● Produkty lądujące
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○ Audyt marketingu, eksperyment rynkowy, konsultacja on-line.
Produkty o niższej cenie, oferowane klientom, którzy nabrali
do nas wstępnego zaufania, ale jeszcze nie są gotowi
pracować z nami długofalowo.
● Produkty właściwe
○ Abonamenty

na

całościową

obsługę

marketingową

realizowane w kontraktach na pół roku.
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Spis najważniejszych narzędzi, które można wykorzystać
do błyskawicznych eksperymentów rynkowych
Analiza konkurencji i rynku
● SemRush - szczególnie w zakresie opcji:
○ Traffic research - analiza ruchu na witrynach,
○ Topic research - analiza najlepszych tematów,
○ Organic research - analiza wyszukiwań organicznych.
● UberSuggest - analiza domen konkurencji.

Tworzenie stron internetowych
● Bluehost - hosting dla stron na WordPress.
● ThemeForest - motywy/silniki dla WordPress.
● HotJar - tworzenie map ciepła witryny, pokazujących gdzie
użytkownicy przebywają najczęściej. Umożliwia też nagrywanie ich
zachowań. Podstawowe narzędzie optymalizacji.
● WPForms - zdecydowanie jeden z najlepszych i niezawodnych
systemów do tworzenia formularzy kontaktowych - także z
płatnościami.
● TypeForm - genialne narzędzie do tworzenia quizów, bardzo
ciekawe rozwiązanie pod względem UX.
● Google SiteKit - najlepsze rozwiązanie do podłączania narzędzi
śledzących Google.
● Google Tag Manager - kontener na tagi śledzące
Pisanie artykułów dobrze pozycjonowanych w SEO
● SemRush - szczególnie rekomendujemy wykorzystanie funkcji:
SEO writing assistant.
● Yoast - bardzo przydatne narzędzie do skonfigurowania pliku
sitemap.xml, oraz oceny SEO poszczególnych artykułów.
● UberSuggest - analiza wyszukiwań organicznych i domen.
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Tworzenie kokpitów danych
● SalesForce - obecnie jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy
program
wspierający
monitorowanie
zachowań
klientów.
Szczególnie przydatny tam, gdzie w firmie pracują handlowcy.
● LifeSpace - polskie bardzo dobre oprogramowanie CRM razem z
systemem zarządzania wiedzą. Lepsza oferta cenowa od
SalesForce.
● Google Data Studio - agregator danych - tworzenie “kokpitów”, do
bieżącego monitorowania zachowań klientów.
Pozostałe
● Revolut - system do płatności w wielu walutach. Dla biznesów
międzynarodowych.
● Lumen5 - aplikacja do łatwego tworzenia wideo.
● Shutterstock - miejsce do pobierania obrazków.
● Calendly - oprogramowanie do prowadzenia kalendarza. Umożliwia
zapisywanie się na rozmowy i płatności.
● Monday - oprogramowania do zarządzania zespołem, pozwala
poukładać wszystkie zadania w tablicach Kanban.
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Kluczowe rzeczy do zabrania
● Prowadzenie

eksperymentów

rynkowych

i

błyskawicznych

eksperymentów rynkowych, może w niektórych organizacjach:
○ Zwiększyć zyski,
○ Zmniejszyć ryzyko wprowadzenia nowych produktów na
rynek,
○ Rozpoznawać potrzeby klientów i podejmować dobre
decyzje dot. rozwoju biznesu.
● Eksperymenty rynkowe, można realizować w etapach:
○ definiowanie kanwy modelu biznesowego,
○ przygotowanie produktu minimalnej wartości,
○ zdefiniowanie hipotezy i przeprowadzenie eksperymentu
oraz jego oceny.
● Błyskawiczne eksperymenty rynkowe, opierają się na:
○ tworzeniu struktury do monitorowania zachowań klientów.
○ Jest to inwestycja, która pozwala na bieżąco monitorować i
reagować na potrzeby rynku. Jej przygotowanie wymaga
trochę czasu, jednak w długim okresie jest bardzo
przydatne.
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BONUS:

Framework: Budowanie procesów
marketingowych w średniej firmie
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Dlaczego budować procesy?
Orientacja funkcjonalna vs procesowa
Orientacja funkcjonalna (klasyczna - pionowa) opiera budowanie
działu marketingu na podstawie nazw stanowisk.
○

Na przykład: specjalista do spraw marketingu, marketing
manager i inni. Nazwa dla tego stanowiska w większości
przypadków powstała przy definiowaniu ogłoszenia o
pracę. Informuje w o miejscu w strukturze organizacyjnej,
danego członka zespołu.

○ Zalety:

Łatwo

zrozumiała

dla wszystkich. Większość

działów marketingu pracuje w zgodzie z tymi zasadami.
Takie podejście jest łatwiejsze w zastosowaniu, bo nie
wymaga definiowania i mierzenia rezultatów.
○ Wady:

Mało

skuteczna

pod

względem

finansowym.

Ponieważ nie ma mierników pokazujących czy konkretne
działania są skuteczne i jak bardzo. Typowym przykładem
jest zatrudnienie copywritera. Który pisze cztery artykuły w
miesiącu. Tylko pytanie, po co to robi? Jakie to ma
znaczenie dla firmy? Są osoby, które doskonale odnajdują
się w takiej strukturze, gdzie jakość ich pracy nie ma
przełożenia

na

rezultaty

marketingowe.

Robią

mało

efektywną pracę i dobrze się z tym czują - źle może czuć się
pracodawca.

Dopiero

przyjęcie

wskaźników

pomiaru
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rezultatów procesów - jak na przykład dla copywritera:
„ilość ściągniętego ruchu organicznego”, który sprawił, że
określona

liczba

użytkowników

wypełni

formularz

kontaktowy. Dopiero takie podejście może być przydatne.
Dzięki niemu można realnie oceniać jego wkład w realizację
procesu: pozyskiwanie klientów. Oczywiście stosując takie
podejście, należy właściwie przyjrzeć się horyzontowi
czasowemu pomiaru.
Orientacja procesowa, (pozioma) opiera się na zdefiniowaniu i
pomiarze procesów realizowanych wewnątrz organizacji.
● Przykład: Dla osób działających w ramach działu marketingu,
przypisuje się odpowiedzialności związane z zarządzaniem
poszczególnymi procesami. Jeżeli przyjmujemy, że nadrzędnym
procesem marketingowym jest pozyskiwanie nowych klientów.
Wtedy nie tworzy się stanowisk nazywanych zgodnie ze strukturą
organizacyjną,

tylko

odpowiedzialnością

za

poszczególne

sub-procesy: właściciel procesu outreach, właściciel procesu
content marketing itp. Dopiero tutaj nadaje się uprawnienia i
odpowiedzialność

poszczególnym

osobom

w

zakresie

osiąganych mierników - najczęściej jest to zysk.
● Zalety: orientacja procesowa jeżeli dobrze wdrożona, generuje
znacznie lepsze rezultaty finansowe niż podejście funkcjonalne.
Pozwala też na podejmowanie lepszych decyzji dot. wyboru
kanału komunikacji z klientami (znacząco bardziej skuteczne
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obliczenie zwrotu z inwestycji z w marketing), wyboru strategii
komunikacji i w wielu innych przypadkach.
● Wady: Wdrożenie podejścia procesowego wymaga inwestycji
czasu i pieniędzy.

Etapy budowania procesów marketingowych
w dziale marketingu
Odpowiednio: Definiuj, Mierz, Analizuj, Poprawiaj, Steruj/Nawiguj

Definiuj
Celem tego etapu jest zdefiniowanie procesów i sub-procesów
marketingowych
owner’ów),

osób

oraz

określenie

właścicieli

odpowiedzialnych

za

procesów

efektywne

(process

zarządzanie

procesami).

Działanie #1 Warsztaty z kluczowymi pracownikami
Podczas tego etapu prezentowane jest podejście procesowe. Ten
framework może posłużyć jako materiał informacyjny, wysłany
do uczestników przed spotkaniem.
● Bardzo ważne jest wytłumaczenie:
○ Co jest celem wprowadzania podejścia procesowego do
marketingu (zwiększenie efektywności działań - szczególnie
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w zakresie zmniejszenia kosztów pozyskania klienta - CPA cost per acquisition).
○ Zmniejszenie

oporu

przed

zmianą.

Zwiększenie

transparentności działań i ocena realizowanych procesów
może budować obawy o zajmowane stanowisko. Dobrze
jest zaadresować te emocje i wyjaśnić dokładnie przebieg i
cel zmiany.
● Przykładowe zadanie podczas warsztatów:
○ Na podstawie przesłanych materiałów i wyjaśnieniu czym
jest podejście procesowe. Zadanie dla uczestników może
polegać na próbie zdefiniowania procesów i wskaźników
oraz na przypisaniu właścicieli procesów.
DEFINICJA: Proces w organizacji i zarządzaniu najczęściej definiowany jest jako
zbiór czynności, wzajemnie ze sobą powiązanych, których realizacja jest
niezbędna dla uzyskania określonego rezultatu (najczęściej polegającego na
zaspokojeniu potrzeb klienta wewnętrznego lub zewnętrznego).
Źródło: mfiles.pl - Encyklopedia zarządzania, 20.04.2020 r.

Przy okazji realizacji tego zadania, pojawią się oprócz procesów,
projekty marketingowe. Warto też je zidentyfikować i spisać. Są
nierozłącznym elementem pracy w dziale marketingu.
● Proces - działanie, które nie ma określonego początku i końca.
Realizowane jest permanentnie i może być mierzone za pomocą:
KPI - Key Performance Indicators - Kluczowych wskaźników
wydajności. Przykładowe KPI - Konwersja ze strony internetowej,
Zysk, Koszt pozyskania klienta, ilość i wartość sprzedaży.
● Projekt - to działanie, które ma zdefiniowany początek i koniec.
W większości przypadków ma też określony budżet. Przykładem
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projektu jest: przygotowanie brandbooka, opracowanie systemu
informacji wizualnej itp. W określonej cenie i w określonym
terminie.
Etap „Definiowanie” można uznać za zakończony, jeżeli:
- Zostaną

zdefiniowane

wszystkie

procesy

i

sub-procesy

marketingowe,
- Dla każdego z nich zostaną przypisane mierniki,
- Oraz wyznaczone zostaną osoby odpowiedzialne za osiąganie
tych mierników (właściciele procesów).
Dobrym pomysłem jest przygotowanie mapy procesów. Graficznej
prezentacji mierników, procesów i ich właścicieli jako podsumowanie
opisywanego etapu pracy.

Dodatkowo: Jeżeli w organizacji wdrożone zostało wcześniej podejście
procesowe i członkowie zespołu znają swoją odpowiedzialność za
osiąganie poszczególnych rezultatów, może się okazać wartościowe
przeprowadzenie opisywanych warsztatów jeżeli:

● Chcemy usprawnić obecnie funkcjonowanie procesów, bo
zakresy odpowiedzialności się rozmywają.
○ Szczególnie w sytuacjach, gdy marketing współpracuje z
więcej niż jednym działem, lub firmami w ramach tej samej
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organizacji i role zespołowe, często nachodzą się na siebie.
Generalnie

przyjmuje

odpowiedzialnością

się

tutaj

muszą

zasadę:
być

Wraz

z

przydzielone

uprawnienia. Właściciel procesu nie może odpowiadać w
obszarach, w których nie ma uprawnień decyzyjnych.
● Chcemy wdrożyć kokpit do zarządzania organizacją. ”Nie da
rady zarządzać czymś, jeżeli nie jesteś w stanie czegoś zmierzyć”
- jeżeli chcemy szybko reagować na potrzeby rynku, prowadzić
błyskawiczne eksperymenty rynkowe, albo po prostu zwiększać
zyski. Bardzo ważne jest bieżące monitorowanie odpowiedzi na
pytanie: Które działania przynoszą najlepsze rezultaty? W które
działania należy inwestować więcej pieniędzy, a gdzie zaniechać
prac? Metaforą może być tutaj: kokpit samolotu, lub samochodu
- bez tego trudno jest wygrywać w wyścigu, albo na rynku.

Mierz
Mierzenie rezultatów procesów ma sens jeżeli gwarantuje dwie rzeczy:
● Autonomię - właściciele procesów odpowiedzialni za osiąganie
rezultatów, potrzebują mieć autonomię w realizacji swoich
działań. W skrócie: nikt ponad wymiar, nie może im zawracać
głowy. Szczególnie w marketingu, gdzie realizacja zmian w
procesach musi być szybka. Raportowanie postępów musi się
odbywać

automatycznie.

Żaden

z

członków

zespołu,

w

dzisiejszych czasach cyfryzacji, nie może inwestować swojego
czasu w przygotowywanie tabelek i sprawozdań.
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● Transparentność - wszystkie wskaźniki muszą być widoczne i
aktualizowane w czasie rzeczywistym dla wszystkich, zarówno
dla dyrektorów, jak i dla zarządu oraz osób odpowiedzialnych i
uczestniczących w procesie. Powinny być dostępne od ręki.
Dlatego przygotowanie omawianego „kokpitu” powinno być
przygotowane z dużą precyzją. W sposób właściwy i dedykowany
dla każdej organizacji.

https://supermetrics.com/product/data-studio

Działanie #2 Stworzenie kokpitu - agregującego wszystkie
dane
Najczęściej stosowaną metodyką jest: wyjście od modelu idealnego.
Na podstawie zebranych wymagań staramy się opracować, jak kokpit
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powinien wyglądać. Które wskaźniki powinny się na nim znaleźć i
określić w którym miejscu.
Możliwe

też

jest

stworzenie

dodatkowych

kokpitów,

bardziej

szczegółowych dla poszczególnych właścicieli procesów.
Wymieniając niektóre z rozwiązań, które mogą pomóc w tworzeniu
kokpitu:
● CRM’y (głównie dla firm sprzedających usługi):
○ SalesForce - obecnie jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy
program wspierający monitorowanie zachowań klientów.
Szczególnie przydatny tam, gdzie w firmie pracują handlowcy.
○ LifeSpace - polskie bardzo dobre oprogramowanie CRM
razem z systemem zarządzania wiedzą. Lepsza oferta
cenowa od SalesForce.
● Fundamentalne:
○ Google Doc, Google Analytics, Google Tag Manager, Bing
Ads, Facebook Ads,
● Agregatory danych:
○ Google

Data

Studio

- agregator danych - tworzenie

„kokpitów”, do bieżącego monitorowania zachowań klientów.
○ Dodatkowe:
■ https://try.supermetrics.com/
■ https://chartmogul.com/product/analytics/?
■ https://go.caspio.com/create-web-dashboards-without-c
oding-video-guide
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Analizuj, Poprawiaj, Steruj/Nawiguj
Zdefiniowane procesy, przygotowane KPI oraz kokpity z danymi, nie
będą działać optymalnie, jeżeli nie będą się odbywać regularne
spotkania. Podczas których wymieniana będzie wiedza.

Działanie #3 Regularne spotkania (np. co 2 tygodnie)
Przeważnie zaprasza się na takie spotkania właścicieli procesów,
którzy prezentują „swoje wskaźniki”, omawiają je w formie ilościowej i
jakościowej. Dzielą się wnioskami związanymi z nimi i przedstawiają
swoje rekomendacje - dzielą się wiedzą i starają się zainspirować
innych do podejmowania działań.
Przepływ wiedzy odbywa się na tych spotkaniach w obszarach:
● Kalibracji kontentowej - uczestnicy dzielą się informacją, co ich
zdaniem

najlepiej

sprawdziło

się

w

promowaniu

treści

marketingowej. Które komunikaty, najlepiej rezonują wśród
odbiorców. Jednym słowem, co pisać o firmie, żeby umieć
zainteresować odbiorców. Przykładem może być tutaj wysyłka
zupełnie

nowej

wiadomości

do

potencjalnych

klientów i

poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, który komunikat sprawiał,
że lepiej przyciągana była uwaga rynku.
● Kalibracji cyfrowej - poszukiwanie odpowiedzi i najlepszych
praktyk, na zwiększanie sprzedaży przez usprawnianie strony
lądującej.
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● Kalibracji
szczególnie

modelu

biznesowego

wymianę

- mam tutaj na myśli

doświadczeń

w

zakresie:

unikalnej

propozycji sprzedaży, która komunikowana jest szczególnie
zdefiniowanemu segmentowi klientów.
● Kalibracji LTV - jeżeli podejmujemy się oceny rentowności
poszczególnych procesów marketingowych, bardzo ważne jest
zestawienie inwestycji w reklamę oraz osiągane rezultaty w cyklu
życia klienta - LTV (Lifetime value - wartością klienta w cyklu
życia).
LTV odpowiada na pytanie: ile na poszczególnym kliencie, lub
segmencie klientów firma zarobiła. Nie tylko przy pierwszym
zakupie, ale w całym cyklu życia klienta.

78

Przykład organizacji procesów w dziale marketingu - średniej
wielkości firmy
W dziale marketingu zostały zdefiniowane proces główny działu
marketingu:
Pozyskiwanie nowych klientów, rozumiany jako
1. Sprawianie, aby jak najwięcej potencjalnych (dobrze
płatnych) klientów wysyłało zapytania
ofertowe/trialowało oprogramowanie.
2. Osiąganie wysokich zwrotów z inwestycji w
poszczególny kanał pozyskania klienta (ROAS) oraz
kampani.
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Sub-procesy:

Nazwa

Narzędzia

Główne wskaźniki

PPC

PPC - pay per click - prowadzenie wszystkich

ROAS, CPA, CTR

kampanii, gdzie potencjalne osoby trafiają na
stronę z płatnych kampanii, np. Google Ads,
Bing Ads i Facebook Ads
ORGANIC

Prowadzenie działań SEO, głównie

ROAS z poszczególnych

opierających się na publikacji ciekawych

kampanii kontentowych -

treści. Metody: Piramida contentowa, Job To

tam gdzie dodaje się ruch

Be Done, Lead Magnet i inne...

płatny.
Pomiar z konwersji pod
poszczególnym artykułem.

OUTREACH

Wysyłanie wiadomości do potencjalnie

ROI

zainteresowanych klientów. Cold Mailing w
Social Media, Cold Calling, Cold Mailing do
bazy danych.
REFFERAL, LTV,

Monitoring internetu i branie udziału w

PARTNERS

dyskusjach na forach internetowych,

ROI

podejmowanie prób wydłużania cyklu życia
klienta, marketing partnerski.

PPC
Stosunkowo najłatwiej tutaj określić zwrot z inwestycji w reklamę.
Odpowiednie skonfigurowanie Google Tag Manager pozwala określać
zwrot z inwestycji w umieszczanie reklamy w środowisku odbiorcy, aż
do momentu zakupu.
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Wskaźniki:
● ROAS (return on ad spend) - zysk z poszczególnego klienta lub
segmentu klientów, podzielony przez ilość kosztów.
● CPA (cost per acqusition) - koszt poniesiony, niezbędny do
pozyskania płacącego klienta.
● CTR (click through rate) - ilość procentowa osób, która kliknęła
reklamę. Pokazuje, jak skuteczna jest poszczególna komunikacja
z reklamy.

ORGANIC
Wszystkie osoby, które korzystają z naszej oferty poprzez treści, które
ich zainteresowały.
Narzędziem koniecznym do realizacji tego procesu jest SEMRush semrush.com. Szczególnie w zakresie przygotowywanych raportów
organicznych i narzędzia SEO Writing Assistant. Dzięki niemu możliwe
jest pisanie artykułów i pozycjonowanie ich (SEO) zgodnie z
zakładanymi słowami kluczowymi.
Metody
Piramida contentowa
Ponieważ copywriterzy przeważnie nie są w stanie przygotować tak
dobrej merytorycznie treści jak eksperci w firmie. Przygotowanie jej
rozpoczyna się od współpracy z ekspertem, podczas wywiadów,
tworzony zostaje główny produkt: e-book, white-paper, raport,
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rozwiązanie jakiegoś eksperckiego problemu (może też być to
webinar, framefork, konsultacja). Coś, co przyciągnie zainteresowane
osoby i jest bardzo „kaloryczne”. Następnie, na podstawie tych
wartościowych informacji, copywriterzy tworzą 10 - 20 dodatkowych
artykułów

i

postów.

Wydobywając

najważniejsze

informacje,

multiplikują je i starają się zarekomendować do dalszego zapoznania
się z tym najbardziej wartościowym dokumentem.
● Źródło inspiracji i dokładnie wytłumaczenie dostępne tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=BG1FpOkEh4Q&list=PLYPZO
TtN2eq0QexB72YVP-piovFtPmAv2&index=2&t=1s
Job To Be Done
Próba tworzenia contentu na podstawie metodyki: Job To Be Done.
Czyli staramy się odpowiedzieć na pytania: Jakie trudności, może mieć
klient? Jakie pytania zadaje? Jaka jest praca, którą wykonuje, zanim
zakupi od nas usługi? Przykładem jest tutaj, opracowanie w mojej
agencji, pewnego cyklu wątpliwości i odpowiadania na nie:
○ Nie wiem, czy potrzebuję agencji marketingowej?
■ Mały

próg

wejścia

-

mała

inwestycja:

Nasza

odpowiedź: przeczytaj e-book, dowiedz się, co robimy
i jak możesz skorzystać z naszej oferty. Obejrzyj
wideo, przeczytaj artykuł, który Ciebie zainteresuje i
wyjaśni jaką wartość możemy dostarczyć.
○ Nie wiem, co potrzebuję od tej konkretnej agencji
marketingowej i dlaczego powinienem wybrać właśnie
0101marketing?
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■ Średni próg wejścia - średnia inwestycja: Nasza
odpowiedź: audyt marketingu. Powiemy Ci dokładnie,
co może pomóc w zdobywaniu klientów. Weźmiemy
odpowiedzialność za rezultaty.
○ Co powinienem kupić?
■ Duży próg wejścia - duża inwestycja: przekazanie nam
odpowiedzialności za cały marketing na pół roku.
Można realizować to podejście przez napisanie kilku artykułów z
wymienionej serii, albo przygotowanie strony lądującej, która
odpowiada, na wskazane zastrzeżenia.
● Źródło inspiracji i dokładnie wytłumaczenie dostępne tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=Q63PZR7mG70&t=1s
Lead Magnet
Przyjęcie odpowiedniej sekwencji działań opierającej się na promocji
contentu:
● Ads - reklama PPC na Social Media
● Lead Magnet - Strona lądująca, której celem jest zbieranie
adresów e-mail osób potencjalnie zainteresowanych.
● God Fathers Offer - Oferta ojca chrzestnego, czyli taka, której
nie można odmówić.
● Remarketing - wyświetlanie reklamy osobom, które odwiedziły
stronę i powtórne zachęcanie ich do zakupu.
● Źródło inspiracji i dokładnie wytłumaczenie dostępne tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=yebHv0bxuak
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Inne sposoby poprawy wyszukiwań organicznych
Poprawianie treści zgodnie z analizą słów kluczowych Google Search
Console
● Metoda ta polega na analizie słów kluczowych, po których ludzie
trafiają na daną stronę z treścią i dodawanie ich do artykułów.
● Źródło inspiracji i dokładnie wytłumaczenie dostępne tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=df3bnPfiNkA
Wskaźniki:
● ROAS z poszczególnych kampanii kontentowych - tam gdzie
dodaje się ruch płatny.
● Pomiar z konwersji pod poszczególnym artykułem.

OUTREACH
Wykorzystanie

narzędzi

lead

generation

do

zdobywania

zainteresowania ofertą.
●

Lista głównych działań, które można podejmować w ten sposób,
przedstawiona została tutaj:
○

Cold Messaging on Social Media - wysyłanie wiadomości
przez kanały Social Media.

○

Cold Calling - telefonowanie do bazy kontaktów.

○

Cold Mailing - wysyłaniemaili do bazy kontaktów.

● Dodatkowe

narzędzia

wymienione

tutaj:

https://www.ventureharbour.com/lead-generation-tools/
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Ilość narzędzi jest bardzo duża w tym zakresie i nie wszystkie
działają zgodnie z etyką i prawem. Dodatkowo w różnych
firmach, sprawdzą się różne rozwiązania.
Dlatego też, jeżeli jesteś zainteresowany pozyskaniem wiedzy na
temat

wyboru

najlepszego

z

nich,

prosimy

o

kontakt:

kontakt@0101marketing.com
Wskaźniki
● ROI - Return On Investment - zwrot z inwestycji. Obliczany jako
iloraz osiąganych zysków w LTV (cyklu życia klienta), a kosztów
poniesionych w obsługę działań outreach.

REFERRAL, LTV, PARTNERS

Referral
To

działanie

marketingowe

opierające

się

na

poleceniach.

Wykorzystuje się tutaj, głównie:
● Budowanie back-linków - czyli linków do naszej strony z innych
witryn
○ Podejmowanie prób zamieszania linków do naszej strony
(artykułów), na innych często oglądanych stronach. Na
przykład przez monitorowanie internetu (semrush.com),
pisanie wiadomości do autorów treści, udzielnie się na
forach internetowych… bardzo trudny i żmudny proces.
Dający

trudno

automatyzacji

przewidywalne

tego

procesu,

rezultaty.
sprzedawane

Próby
przez
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nieuczciwie działające firmy, mogą skończyć się obniżeniem
autorytetu domeny.
● Pisanie artykułów „pod” poszczególny post
● Metoda ta opiera się na wyszukiwaniu artykułów w danym
temacie i dopisywaniu do nich komentarzy w stylu: Dziękuję
za ten artykuł, świetna treść. Poruszasz w nim bardzo dużo
ciekawych obszarów takich jak: ... Zainspirowałem się tą
treścią i chciałbym omówić dodatkowe obszary, takie jak, …
Wysyłam link do artykułu tutaj... Dodatkowo można w tym
przypadku napisać do autora, z zapytaniem, czy nie
zechciałby dopisać do treści artykułu informacji dla
czytelników, że dodatkowe obszary ze wskazanego zakresu
znajdują się w naszym artykule.
LTV - wykorzystanie up- i cross-sellingu
Metoda ta opiera się na podejmowaniu prób sprzedaży dodatkowych
produktów dla klientów, którzy już od nas wcześniej kupili.
● Up-selling - sprzedaż tych samych produktów
● Cross-selling - sprzedaż innych produktów.
Jeżeli te działania są prowadzone w prawidłowy sposób, może okazać
się, że to jeden z najlepszych sposób na zwiększanie zysków. Sprzedaż
klientowi, który już kiedyś coś od nas kupił, jest znacznie łatwiejsza i
efektywna finansowo.
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Partners - marketing partnerski
Działanie

to

opiera

się

na

zawieraniu

umów

partnerskich,

polegających na udostępnieniu prowizji w zamian za skuteczną
rekomendację.
W zależności od oferty działania te mogą być mniej lub bardziej
osadzone w marketingu cyfrowym.
Najczęściej

wykorzystuje

się

tutaj

pośrednictwo

firm

już

współpracujących z naszym segmentem klientów.
Wskaźniki
● ROI

-

szczególnie

w

przypadku

prowadzonych

działań

marketingu partnerskiego. W pozostałych przypadkach jest to
bardzo trudne.
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Dziękuję za zapoznanie się z e-bookiem, zachęcam do kontaktu z
naszą firmą, chętnie pomożemy w rentownym pozyskiwaniu nowych
klientów.

dr Wojciech Idzikowski
Właściciel 0101marketing: Agencja Marketingowa
www.0101marketing.com
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