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od 2004 roku zajmujemy się promocją w Internecie. Przez 11 lat mieliśmy przyjemność
współtworzyć największy polski portal biznesowy, a następnie budować od podstaw
drugi pod względem popularności. Stworzyliśmy także TBMS Sp. z o.o. - agencję
marketingową specjalizującą się w marketingu internetowym, której przez lata
działalności zaufały uznane marki, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa. 
W marketingu internetowym pomożemy niemal każdemu, nawet z małym budżetem. 

Przeprowadziliśmy setki kampanii marketingowych w sieci dla Klientów praktycznie 
z każdej branży. Promujemy m.in. sklepy internetowe, rozmaite usługi, a nawet
zaawansowane rozwiązania IT.

W tym krótkim poradniku dzielimy się podstawową wiedzą, która umożliwi każdemu
przedsiębiorcy lub marketerowi postawienie pierwszych kroków w promocji w sieci.
Mamy nadzieję, że szczególnie teraz - w obliczu skutków biznesowych pandemii
koronawirusa, wojny na Ukrainie, trudniej sytuacji gospodarczej - choć trochę przyda
się ona wszystkim tym, którzy czują potrzebę i upatrują szansy w postawieniu na tę
formę promocji.

Udostępniamy ten ebook na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa, użycie
niekomercyjne, bez utworów zależnych - 3.0 Polska. Licencja ta zezwala na
„rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu w celach niekomercyjnych
oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci”. 

Swobodnie wysyłajcie więc go znajomym, zaprzyjaźnionym firmom, zamieszczajcie na
swoich stronach internetowych czy na Facebooku i LinkedIn.

Szanowni Państwo,
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Marta Smaga i Tomasz Bonek, 

założyciele TBMS | Digital Marketing Agency

Wstęp



Z mediami związany ponad dwadzieścia lat, najpierw 
z prasą codzienną, następnie telewizją, a później Internetem.
Przez jedenaście lat tworzył i kierował jako redaktor naczelny
redakcją portalu Money.pl (największe medium ekonomiczne 
w Polsce) oraz serwisów lifestyle'owych Grupy Money.pl. 

O autorach
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Tomasz Bonek, CEO TBMS Sp z o.o.

Był menedżerem zarządzającym tą firmą, któremu podlegały także zespoły public
relations i marketingu. Następnie kompletował redakcję Business Insider Polska, 
a także przeprowadzał proces łączenia newsroomów biznesowych Onetu oraz
Ringier Axel Springer Polska (Forbes, Biznes.Onet, Business Insider).  

Jedenaście lat, najpierw jako project manager, a następnie
dyrektor działu rozwoju i technologii, odpowiadała za
największe projekty internetowe Grupy Money.pl - od
opracowania ich strategii, przez implementację w internecie,
pozyskiwanie użytkowników z Google, po rozwój pozwalający
na osiągnięcie zysków. 

Marta Smaga, CEO TBMS Sp z o.o.

W randze członka Rady Dyrektorów zarządzała największym działem firmy, kierując
zespołem programistów, grafików, project managerów. Nadzorowała też od strony
technologicznej i koncepcyjnej wdrożenie na zlecenie Grupy Onet - Ringier Axel
Springer polskiej edycji serwisu Business Insider. 

Jest współautorem poradników o biznesie internetowym, wydanych nakładem
Wolters Kluwer: „Biznes w internecie”, „Biznes na Facebooku”, „Internet dla seniora”.
Od lat wdraża i rozwija z sukcesem nowe przedsięwzięcia internetowe i wykłada na
Uniwersytecie Wrocławskim. Jest także prezesem zarządu i redaktorem naczelnym
Interaktywnie.com, magazynu branżowego dla ludzi Internetu.  

Ekspert od reklamy natywnej, content marketingu, mediów społecznościowych,
strategii marketingowych i PR. Doświadczony trener i autor szkoleń.

Razem z Tomaszem Bonkiem wydała serię poradników biznesowych, które ukazały
się nakładem Wolters Kluwer, najbardziej prestiżowego wydawnictwa biznesowego
w Polsce. 

Jest ekspertką zajmującą się SEO i SEM. Specjalizuje się w web usability oraz
optymalizacji rozwiązań internetowych. Ma szerokie doświadczenie w e-commerce,
lead generation oraz sprzedaży przez sieć.



Agencja TBMS Sp. z o.o.
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W 2017 roku zostaliśmy certyfikowaną agencją obsługującą IBM 
w Polsce, a także partnerów biznesowych tej globalnej marki (m.in
Comarch, Asseco, Sygnity). 

Pomagamy naszym Klientom podbić Internet!

Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. e-sklepy,
landing page’e, witryny firmowe.

Świadczymy usługi związane z pozycjonowaniem (SEO) 
i prowadzeniem kampanii reklamowych w Google Ads, Facebook
Ads, LinkedIn Ads.

Prowadzimy profile i kampanie promocyjne w mediach
społecznościowych.

Specjalizujemy się w promocji sprzedaży przez sieć, w content
marketingu i SEO/SEM. 

Kompleksowo realizujemy projekty internetowe - od strategii,
poprzez wdrożenie witryny, do pozyskiwania użytkowników 
i monetyzacji. 

Pracujemy m.in. dla uznanych marek z branży IT, FMCG,
medycznej, usługowej, mediów.

Wybrani klienci TBMS: 

IBM, Comarch, Asseco, Sygnity, Marwit, Hasco Lek, Ceva Animal Health,
Fischer Polska, Severin, Brose Sitech (Volkswagen Group), LG Chem,
Salesforce, Ringier Axel Springer Polska, Onet, Business Insider Polska,
Wirtualna Polska, Money.pl, Wydawca Men’sHealth 
i Women’sHealth.



Czy i kiedy warto
inwestować w promocję

w Internecie?

Część 1
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Z naszego doświadczenia wynika, że w prawie każdej branży czy obszarze
biznesowym można sprawnie wykorzystać marketing w Internecie.

Nawet jeśli Twoich produktów czy usług nie można (albo jest to trudne) sprzedawać
w sieci, możesz próbować przez to medium pozyskiwać kontakty do swoich
potencjalnych klientów, czyli tzw. leady. Mogą to być na przykład adresy e-mail,
numery telefonów i inne dane osobowe. Oczywiście wszystko zgodnie z RODO 
i innymi regulacjami prawnymi - to naprawdę możliwe.

Poprzez promocję w sieci możesz także dbać o wizerunek firmy lub budować
świadomość marki.

Faktycznie, nie w każdym przypadku skuteczność promocji będzie taka sama. To, co
przyniesie sukces jednej firmie, nie musi być korzystne dla drugiej. Ale warto wiedzieć,
że z reguły najbardziej uniwersalną metodą dotarcia do nowych klientów jest
promocja w Google, ponieważ z tej wyszukiwarki korzysta w Polsce niemal każdy
użytkownik sieci i właśnie od wpisania zapytania do niej zaczyna najczęściej zakupy
bądź poszukiwanie rozmaitych produktów lub usług. 

Dobór innych metod promocji on-line jest znacznie bardziej skomplikowany i zależy
od specyfiki firmy oraz rynku, na którym ona działa. Nie w każdym przypadku się więc
sprawdzą reklamy na LinkedIn, nie dla każdego odpowiednia będzie promocja przez
Facebooka czy Instagrama, czy TikToka. 

Czy marketing internetowy okaże się skuteczny 
w przypadku mojej firmy?
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Aby kampanie on-line były skuteczne i się opłacały, kluczowy jest oczywiście
odpowiedni dobór mediów i działań marketingowych. W TBMS dla każdego Klienta
planujemy kampanie promocyjne indywidualnie, w oparciu o analizę jego
działalności, grupy docelowej oraz aktywności jego klientów w sieci. Doradzamy
więc najlepsze rozwiązania, ale też nie wahamy się odradzać tych, które – jak
wynika z naszego doświadczenia – nie będą skuteczne.



Raporty branżowe nie pozostawiają wątpliwości, że reklama on-line dyskwalifikuje
wszystkie inne rodzaje promocji niemal w każdej branży. Jednym ze stymulatorów
digitalowej transformacji w marketingu był kryzys wywołany pandemią koronawirusa.
Wiele firm rozpoczęło działania promocyjne w Internecie lub znacząco zwiększyło ich
skalę, bo tu w czasie lockdownu przenieśli się ich klienci. Szał zakupów online 
trwa nadal.

Według danych pochodzących z badania IAB/PwC AdEx, w pierwszym półroczu
2022 roku wartość wydatków na reklamę online wyniosła 3,2 mld złotych, co daje
wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wynoszący 
10,4 procent.

Czy faktycznie firmy się reklamują masowo w Internecie i to
im się opłaca? Jak duży jest ten rynek i jaki ma potencjał?
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• Z tego samego badania wynika, że w strukturze wydatków na reklamę online
dominuje reklama graficzna, obejmująca kreacje display oraz wideo, co daje im
łącznie 44% udziału w rynku. 

• Nadal kluczowy pozostaje SEM, czyli reklama w wyszukiwarkach, która stanowi
prawie jedną trzecią „tortu” reklamowego. 

• Mocny wzrost w ujęciu rocznym zanotowały natomiast ogłoszenia – ich udział 
w rynku sięgnął 20,5 procent. 

• Druga pod względem rocznego wzrostu była reklama wideo.

Jeżeli spojrzymy na branże, to najwięcej na reklamę online wydaje handel, który ma
20-procentowy udział w rynku. Na drugim miejscu zestawienia plasuje się natomiast
elektronika (komputery i AV) z wynikiem 11 procent, a na trzecim telekomunikacja 
- 9 procent. 

Zagrożeniem i czynnikiem, który warto brać pod uwagę dobierając metody promocji
internetowej, jest problem blokowania reklam graficznych przez użytkowników.
Według różnych szacunków, około 50% internautów w naszym kraju stosuje
mechanizmy, które to umożliwiają. Ponad 90% użytkowników adblocków korzysta z
takiego oprogramowania na komputerach stacjonarnych i laptopach, prawie jedna
trzecia używa go na smartfonie, a co szósty na tablecie.



Dotarcie do użytkowników jest więc coraz trudniejsze także dlatego, że nie można
ich odnaleźć w jednym miejscu internetu - czytamy w branżowym portalu 
o marketingu Interaktywnie.com. - Świat cyfrowych mediów jest zbyt rozproszony,
podobnie zresztą jak uwaga ich odbiorców. Badanie Digital Information Worldwide
wykazało, że średni czas koncentracji spadł z dwunastu sekund w 2000 roku do
ośmiu sekund w roku 2022. Dla porównania, naukowcy uważają, że złota rybka może
się skupić na czymś aż na dziewięć sekund. 

SMS-y, tweety, posty, powiadomienia push, wyskakujące reklamy, maile dostępne
zawsze i wszędzie sprawiają, że zatrzymanie się na jednym źródle informacji jest
bardzo trudne. Stwarza to poważne wyzwanie dla marketerów. Ich praca dzisiaj to
głównie szukanie sposobów na zaangażowanie potencjalnych konsumentów. Mają
na to zaledwie kilka sekund, co wymaga użycia takich narzędzi jak obrazy, animacje,
wideo, a coraz częściej także VR, AR. Przekazy prezentowane za pomocą wizualizacji
są bowiem lepiej przyswajalne niż te bez nich. Dołączenie grafiki do postu w
mediach społecznościowych zapewnia o 180% większe zaangażowanie lub o 150%
więcej retweetów. 
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Jak skutecznie
prowadzić kampanie

rekamowe w Internecie

Część 2
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Uważamy, że każda firma musi mieć stronę internetową. Nawet jeśli nigdy nie będziesz
przez nią bezpośrednio sprzedawać produktów czy usług, to dzięki niej będą
znajdować ją klienci. Skoro 98% internautów - czyli około 30 mln osób - korzysta 
w Polsce z Google, to kiedy się spotykają po raz pierwszy z jakąś marką, nazwiskiem,
usługą, szukają ich przede wszystkim właśnie w wyszukiwarce. Chcą 
w ten sposób poznać opinie o nich albo poszukują adresu firmy, albo chcą
zweryfikować, czy takie produkty, usługi, przedsiębiorstwa i osoby w ogóle istnieją. 

Obecność w sieci każdego, kto działa w biznesie jest więc niezbędna, a najlepszą 
i najbardziej wiarygodną wizytówką jest strona internetowa. Powinna być tak
przygotowana, aby dobrze się pozycjonowała w Google i była dostosowana do
wszystkich urządzeń, poprzez które będą ją przeglądać internauci. Nic bowiem
klientów tak w Internecie nie irytuje, jak utrudniona nawigacja po witrynie
kontrahenta, trudności z wysłaniem do niego maila czy ze znalezieniem numeru
telefonu. A trzeba pamiętać, że ponad połowa ruchu na stronach www generowana
jest na urządzeniach mobilnych - głównie na smartfonach. Witryna musi więc być do
nich dostosowana, najlepiej, aby była responsywna, czyli dopasowywała się
automatycznie do wielkości każdego ekranu, na którym jest przeglądana.

Stosunkowo małe wyświetlacze smartfonów, problemy z zasięgiem sieci komórkowej
lub czasem ładowania witryny, to przeszkody, które stoją na drodze do zakupów 
w sieci, są więc wyzwaniem dla grafików, programistów i specjalistów UX i SEO. 
W TBMS już od wielu lat przygotowujemy strony, które spełniają wszystkie wymogi 
i są przystosowane do tego, aby były dobrze widoczne w wynikach 
wyszukiwania Google.

Na reklamową obecność w Internecie warto jednak patrzeć nie tyle przez pryzmat
konkretnych formatów czy narzędzi, ale holistycznie, biorąc pod uwagę m.in. potrzeby
grupy docelowej. Internet może być bowiem najskuteczniejszym kanałem
marketingowym, pod warunkiem jednak, że choć trochę zbliżysz się do zrozumienia
niuansów, które rządzą zachowaniem internautów. 

A przy okazji... Często firmy zapominają, że ich strony internetowe powinny mieć
wdrożony certyfikat SSL (to ta zielona kłódka przy pasku adresu i protokół https). Jeśli
o niego nie zadbasz, niektóre przeglądarki będą przed Twoją witryną ostrzegały,
wyświetlając komunikat, że strona może być niebezpieczna, a to przecież wielka
szkoda wizerunkowa. W dodatku Google gorzej pozycjonuje witryny, które nie mają
skonfigurowanego SSL. Bez tego certyfikatu tracisz więc klientów.

Jak musi być przygotowana strona internetowa firmy, aby
była skuteczna w działaniach marketingowych?
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WordPress jest rozwiązaniem ekonomicznym. Decydując się na to oprogramowanie
uzyskasz najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny. Szacuje się, że ponad 70% stron
firmowych na świecie jest opartych na tym rozwiązaniu. Korzystają z niego nawet
tacy giganci, jak Walt Disney Company. 

Jeśli nie potrzebujesz specyficznych, bardzo zaawansowanych funkcji, to
rozwiązanie prawdopodobnie będzie najlepsze również dla Twojej firmy. Pozwala
ono stworzyć stronę informacyjną, portal z dużą liczbą często aktualizowanych
artykułów, a nawet sklep internetowy z wieloma produktami i obsługą faktur, wielu
rodzajów płatności oraz opcji dostaw. Przez strony wordpressowe można prowadzić
sprzedaż usług, zbierać dane kontaktowe klientów (tak zwane leady), budować
bazę mailingową, tworzyć landing page’e do kampanii promocyjnych, pop-upy
autopromocyjne i wiele, wiele więcej. Co istotne, wszystkie te funkcje są obsługiwane
przez intuicyjny panel administracyjny, wiedza techniczna ani umiejętność
programowania nie są potrzebne do edycji strony. 

W TBMS wdrażamy witryny wordpressowe dla małych i średnich firm, ale również dla
tych największych, z różnych branż: dla deweloperów, przemysłu, firm
kosmetycznych, farmaceutycznych, spółek publicznych, a nawet dla dużych
korporacji z sektora IT. Bardzo rzadko się zdarza, by klient zgłaszał zapotrzebowanie
na jakąś funkcjonalność, której nie można optymalnie kosztowo zrealizować 
w WordPressie. 

Jedną z największych zalet WordPressa jest jego powszechność – opartych jest na
nim ponad 1/3 wszystkich stron internetowych na świecie, a inne open source’owe
rozwiązania pozostają daleko w tyle (to dane W3Techs). 

Co to oznacza dla Ciebie? Każda strona z czasem wymagać będzie supportu,
odświeżenia, rozbudowy funkcjonalności. WordPress jest rozwiązaniem
ustandaryzowanym, dlatego nie będziesz miał problemu ze znalezieniem specjalisty
lub firmy, która przejmie obsługę i rozwijanie strony.
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Zanim się zdecydujesz na wybór wykonawcy strony internetowej, powinieneś
rozważyć technologię, w oparciu o którą będzie ona wdrożona. Możesz wybrać
oprogramowanie open source, najlepiej WordPress (w zasadzie tylko w przypadku
dużych serwisów e-commerce polecane są inne, specjalistyczne systemy) lub 
 autorskie rozwiązania. 

Jeśli nie jesteś specjalistą w dziedzinie IT, możesz mieć problem z decyzją.
Spróbujemy wyjaśnić najważniejsze różnice między tymi dwoma rozwiązaniami. 

W TBMS stosujemy oba i uczciwie doradzamy Klientom, które będzie dla nich lepsze.



W przypadku oprogramowania autorskiego najprawdopodobniej na dobre i na złe
zwiążesz się z jego dostawcą, bo na ogół agencje i firmy software’owe nie chcą
przejmować obsługi nieznanych im rozwiązań, a jeśli nawet, to jest to bardzo drogie.
Niestety, znamy wiele niechlubnych przypadków, gdy wykonawcy sprzedali swoje
autorskie rozwiązania w całkiem przystępnej cenie, ale później żądali wysokich opłat
za wdrożenie nawet drobnych zmian. 

Jeśli chodzi o warstwę wizualną i funkcjonalną strony (czyli tak zwany User
Experience), to wybór oprogramowania nie ma tu nic do rzeczy. Niezależnie od tego,
czy wybierzesz WordPress, czy jakiekolwiek rozwiązanie autorskie, możesz otrzymać
stronę estetyczną, nowoczesną, łatwą w obsłudze, dostosowaną do urządzeń
mobilnych i pozycjonowania w Google. Wybór systemu dedykowanego jednak nie
gwarantuje dobrej jakości. 

WordPress nie jest jednak rozwiązaniem idealnym - takie nie istnieją. Najważniejszą
jego słabością jest potencjalne ryzyko związane z bezpieczeństwem. W związku 
z tym, że jest to najpopularniejsze na świecie oprogramowanie do tworzenia stron,
jest też najczęściej atakowane, i to nie przez wysokiej klasy hackerów, ale przez boty 
i wirusy krążące po sieci, wykorzystujące mankamenty tego systemu. Można się przed
nimi chronić, w TBMS stosujemy szereg procedur, które znacząco podwyższają poziom
bezpieczeństwa wdrażanych przez nas stron internetowych. Kiedy jednak kwestie te
są newralgiczne, m.in. w firmach przetwarzających wrażliwe dane, na przykład
związane ze stanem zdrowia, wówczas polecamy nasze autorskie oprogramowanie. 

Pewną wadą WordPressa jest też ograniczona szybkość ładowania stron. Istnieją
metody jej poprawy (takie jak cache’owanie, kompresja obrazów itd.), ale nie
pozwalają one osiągnąć takich parametrów, jakie osiągają witryny wdrożone na
systemie autorskim stworzonym przez TBMS. 

Strony wordpressowe nie są najszybsze, to fakt, ale są wystarczająco szybkie, by
korzystanie z nich było funkcjonalne i by dobrze pozycjonowały się w Google. Jeśli
więc będziesz rozważał wszystkie za i przeciw, pamiętaj o tym, że przy pewnych
niedoskonałościach WordPress będzie najpewniej rozwiązaniem optymalnym,
ekonomicznym, pozwalającym z powodzeniem realizować cele biznesowe 
i wizerunkowe. 
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Internet jest medium, w którym każda wydana złotówka może przynieść korzyści. Nie
ma w nim tzw. progu wejścia. W przeciwieństwie do tzw. starych mediów (prasa,
radio, telewizja) nie musisz dysponować ogromnymi budżetami, żeby zacząć
promocję swojej działalności biznesowej, produktów lub usług.

Masz 4 zł, już możesz spróbować promocji na Facebooku. 

Dysponujesz budżetem w wysokości kilkuset złotych miesięcznie, możesz rozważyć
kampanię promocyjną poprzez Google Ads.

Pamiętaj jednak, aby przy wyborze wykonawcy strony internetowej czy agencji,
która ma zadbać o Twoją promocją np. w Google, nie sugerować się tylko ceną.
Musisz wiedzieć i rozumieć, za co płacisz, jaki produkt czy usługę kupujesz. 

Przestrzegamy więc przed agencjami SEO, które proponują abonamenty miesięczne
w wysokości zaledwie kilkuset złotych „za pozycjonowanie na wybrane frazy”. Tak się
nie prowadzi dziś skutecznych działań marketingowych w Google. Wyszukiwarka
promuje strony odpowiednio technicznie przygotowane oraz zawierające bardzo
użyteczne dla internautów treści, a ich opracowanie musi przecież kosztować.
„Pozycjonowanie” samych fraz niewiele da. Na stronach, które wyświetlane są
użytkownikom muszą m.in. się jeszcze znaleźć biznesowo istotne treści i odwołania
call to action.

Do TBMS zgłaszają się klienci, którzy chcą poprawić widoczność stron swoich firm 
w wynikach wyszukiwania Google. Często się okazuje, że ich internetowe witryny
wymagają poprawy, a nawet gruntownej przebudowy, nawet jeśli są - cytując
zleceniodawcę - „ładne” czy „dopiero co zmienione”.

O skuteczności działań SEO decyduje nie grafika, ale budowa strony i kod źródłowy.
To szereg kwestii technicznych, m.in. takich jak mechanizmy wczytywania obrazków 
i innych komponentów, struktura adresów URL podstron, metatagi title, struktura
nagłówków (headers), linkowanie wewnętrzne, dane strukturalne itd. Liczą się także
odpowiednio opracowane i zaprezentowane treści, a także właściwy dobór słów
kluczowych, które będą odpowiadały temu, czego w Google szukają internauci -
strona musi być nimi odpowiednio, ale naturalnie, nasycona. 

O co więc pytać freelancera bądź agencję, którym chcemy powierzyć wdrożenie
nowej strony www? Przede wszystkim o to, czy ma doświadczenie w SEO. Jeśli o to
nie zadbasz, będziesz prawdopodobnie zmuszony następnie wprowadzać zmiany,
aby skutecznie promować witrynę w największej wyszukiwarce, a to przecież
dodatkowe koszty!

Ile potrzebuję pieniędzy, żeby zacząć promować firmę 
w Internecie?
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Podobnie rzecz się ma z działaniami SEO, które, aby były skuteczne, muszą być
pracochłonne, wymagają między innymi systematycznego tworzenia 
i optymalizowania treści oraz zdobywania linków (tak zwanego link buildingu). Taka
usługa nie może być tania, więc jeśli ktoś składa Ci taką ofertę, to prawdopodobnie
oznacza, że nie poświęci na prace nad Twoją stroną odpowiednio dużo czasu. Przez
wiele miesięcy będziesz płacić abonament, czekając na efekty, które
prawdopodobnie nie zostaną osiągnięte. 

Jeszcze gorszy wariant jest taki, że wskutek nieprofesjonalnych działań SEO Google
nałoży na Twoją stronę karę: usunie ją z wyników wyszukiwania albo drastycznie
obniży jej pozycje w wynikach wyszukiwania. Tak się dzieje, gdy stosowane są metody
niezgodne z polityką Google, polegające na przykład na kupowaniu linków na tak
zwanych farmach lub zapleczach. Niestety, niektóre agencje lub specjaliści wciąż
działają w ten sposób. Uważaj więc na SEO-szarlatanów obiecujących cuda!

Marketing w Google, rozumiany jako działania SEO, jest jednocześnie
najskuteczniejszą formą promocji - polecamy ją prawie wszystkim Klientom. Pozwala
bowiem na behawioralne targetowanie przekazu reklamowego i dotarcie z ofertą do
odbiorcy dokładnie w chwili, kiedy szuka rozwiązania oferowanego przez firmę
promującą się w ten sposób. Ale SEO trzeba umieć skutecznie prowadzić. A do tego
niezbędne są know how i bogate doświadczenie.
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Według badania Mediapanel, przeprowadzonego przez Gemius we wrześniu 2022
roku, liczba internautów w Polsce to 29,7 mln. Największą popularnością wśród
wszystkich właścicieli portali internetowych cieszyły się serwisy Google, z którego
usług korzystało prawie 29 mln osób, czyli 97% polskich internautów. Na drugim miejscu
uplasował się YouTube, za nim Facebook, a po nich Grupa RAS Polska (należy do niej
m.in. Onet), Grupa Allegro oraz Grupa Wirtualna Polska. 

W rankingu popularności domen w Polsce przodują natomiast google.com,
facebook.com i youtube.com. Tuż za podium plasuje się allegro.pl, z którego we
wrześniu 2022 r. korzystało ponad 18 mln osób, czyli ponad 61% polskich internautów. 
Który więc z tych serwisów wybrać do promocji? Jak prowadzić działania
marketingowe w Internecie? Z pewnością pod uwagę należy brać liczbę internautów
odwiedzających każdą z domen, ale jednak najważniejsza będzie ich zdolność do
konwersji czy oddziaływanie na reklamowaną markę. Nie ma więc się co oszukiwać,
światowym marketingiem rządzą dwie grupy medialne:

Gdzie i jak najlepiej reklamować się w Internecie?
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Obie te grupy platform dają możliwości bardzo ścisłego targetowania reklam, a więc
dotarcia do określonej grupy odbiorców. W tym zakresie niekwestionowaną przewagę
ma Google - reklamując się w wynikach wyszukiwania największej wyszukiwarki mamy
możliwość targetowania promocji behawioralnie i trafienia z informacją o produkcie
czy usłudze do klienta dokładnie w chwili, kiedy jej potrzebuje i szuka w Internecie. To
właśnie sprawia, że reklama w Google jest z reguły najbardziej skuteczna, pod
warunkiem jednak, że zostanie dobrze przygotowana, przez co należy rozumieć
zarówno prezentację oferty na stronie internetowej reklamodawcy, jak 
i dobór słów kluczowych do promocji oraz opracowanie treści reklam.

Promocja na Facebooku czy Instagramie doskonale natomiast się sprawdzi 
w przypadku budowania i kształtowania świadomości marki, a także do pozyskiwania
leadów (czyli kontaktów) od osób zainteresowanych usługami bądź produktami. 

• Google (wyszukiwarka oraz jej inne portale i usługi, m.in. YouTube czy 
poczta Gmail),
• Facebook (najpopularniejszy portal społecznościowy, ale także należący do niego
Instagram oraz komunikatory Messenger i WhatsApp).



Podsumowując: zarówno marketingowym nowicjuszom, jak i firmom, które doskonale
znają już internetowe narzędzia promocji, najczęściej polecamy skoncentrowanie się
na wyszukiwarce Google oraz aplikacjach Facebook i Instagram. 

W obu przypadkach - jak wynika z doświadczenia ekspertów TBMS płynącego z setek
zrealizowanych kampanii reklamowych - należy jednocześnie dbać o tzw. działania
organiczne, jak i promocję płatną. Dlatego tzw. pozycjonowanie, a w zasadzie
optymalizację strony pod kątem wyników wyszukiwania (SEO) należy łączyć z
reklamami Pay Per Click (PPC) poprzez Google Ads, a prowadzenie profilu na
Facebooku czy Instagramie zawsze wspomagać rozmaitymi reklamami oferowanymi
przez Facebook Ads, w tym także promocją postów.

https://tbms.pl
hello@tbms.pl18



Reklama w Google Ads – czyli systemie reklamowym Google’a, dawniej
funkcjonującym pod nazwą AdWords – to podstawa marketingu, zwłaszcza dla firm 
z sektora e-commerce. Dlaczego się opłaca? 

Po pierwsze, docierasz do użytkowników dokładnie w tym momencie, w którym
szukają oni produktów lub usług oferowanych przez Twoją firmę, a zatem potencjalnie
są Twoimi nowymi klientami. 

Po drugie, masz pełną kontrolę nad wydatkami, bo płacisz wyłącznie za bezpośrednie
kliknięcia w wyszukiwarce (CPC), co sprawia, że - przy odpowiedniej optymalizacji
kampanii - ta forma reklamy może być bardzo skuteczna i najbardziej optymalna. Co
najważniejsze, jest ona dostępna także dla firm, które nie dysponują 
wielkim budżetem. 

Po trzecie, jeśli prowadzisz sprzedaż online, możesz dokładnie zmierzyć efektywność
kampanii, a nawet poszczególnych reklam lub słów kluczowych, na które były one
wyświetlane. Systemy analityczne Google’a dają możliwość bardzo precyzyjnego
mierzenia konwersji sprzedaży. To pozwala optymalizować budżet reklamowy tak,
aby zwrot z inwestycji w kampanię był jak największy. 

Po czwarte, nie musisz długo czekać na efekty, tak jak w przypadku SEO, czyli
pozycjonowania w tzw. wynikach organicznych Google. Pierwsze transakcje w sklepie
internetowym możesz odnotować niedługo po uruchomieniu kampanii. Pamiętaj
jednak o tym, że dla polskich konsumentów kluczowe znaczenie ma cena. Finalny
efekt biznesowy będzie więc zależał również od tego, jak Twoja oferta wypada na 
tle konkurencji.
 
Google usilnie pracuje nad tym, by utrzymać dominującą pozycję na rynku reklamy.
Stawia więc na automatyzację i technologię machine learning tak, by automatyczne
strategie ustalania stawek pozwalały nawet małym graczom zarządzać wszystkimi
prowadzonymi działaniami. 

Ale z analiz statystyk prowadzonych przez traffic managerów agencji TBMS wynika, że
umiejętnie optymalizowane kampanie reklamowe, w których stawki, reklamy i słowa
kluczowe ustawiane są samodzielnie, osiągają znacznie lepsze rezultaty, są
zdecydowanie tańsze i lepiej konwertują na sprzedaż. Te spostrzeżenia są sprzeczne 
z tym, co propaguje się podczas wielu darmowych szkoleń, których celem jest
przecież nakłonienie jak największej liczby potencjalnych klientów do wydawania jak
najwyższych kwot w wyszukiwarce.

Czy warto reklamować się w Google?
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Warto pamiętać o tym, że Google Ads to nie tylko wyszukiwarka, ale cały ekosystem,
pozwalający docierać do użytkowników przez różne usługi Google’a, np. YouTube,
sieć reklamową, streaming newsów Discover, pocztę Gmail. Stosunkowo niedawno
wprowadzony został nowy typ kampanii – Performance Max. W ich ramach reklamy
są emitowane na wszystkich przestrzeniach Google'a i optymalizowane przez
algorytm tak, aby zrealizować cele klienta, czyli np. wygenerować sprzedaż w sklepie
internetowym. Z doświadczenia TBMS wynika, że w niektórych branżach i przy
określonych budżetach te kampanie mogą być bardzo skuteczne i generować wysoki
zwrot (tzw. ROAS). 
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Internet daje bardzo duże możliwości targetowania reklam, czyli kierowania ich
precyzyjnie do tych grup, które mogą być zainteresowane ofertą firmy. Żadne inne
medium nie może się z nim równać pod tym względem.

W przypadku reklam w wyszukiwarce targetowanie prowadzone jest już na etapie
wyboru słów kluczowych, na które mają się wyświetlać reklamy. W ten sposób
decydujesz o tym, do kogo trafi komunikat marketingowwy – do jakich
użytkowników, o jakich zainteresowaniach i potrzebach zakupowych. Google
pozwala także zawęzić kampanię w wyszukiwarce do urządzeń mobilnych lub do
języka przeglądarki, choć dla większości reklamodawców nie ma to 
znaczenia praktycznego. 

Platformy społecznościowe również dają duże możliwości targetowania reklam, bo 
o swoich użytkownikach „wiedzą” sporo. Stosując zaawansowane mechanizmy Big
Data, najwięksi gracze, z Facebookiem na czele, nieustannie analizują kontent
tworzony, „lajkowany” i udostępniany przez internautów, i na tej podstawie tworzą
profile zainteresowań. Przez LinkedIn można natomiast dotrzeć z przekazem
reklamowym do osób zajmujących określone stanowiska w precyzyjnie 
wybranych firmach. 

Dla firm działających lokalnie ważna jest możliwość geotartegowania. W Google 
i na Facebooku można ograniczyć zasięg emisji reklam do konkretnego obszaru,
określonego jako województwo, miejscowość lub promień wokół nich. 

W przypadku niektórych reklamodawców uzasadnione może być zawężenie emisji
reklamy do określonych dni tygodnia lub godzin, na przykład wtedy, gdy sprzedaż
odbywa się poprzez call center. 

Jeśli chcesz natomiast dotrzeć do konkretnej grupy demograficznej, zdefiniowanej
przez kryteria płci i wieku, to taką możliwość masz, gdy reklamujesz się w sieci
wyszukiwania, czyli Google Display Network. Możesz też decydować o tym, na jakich
typach witryn mają być emitowane reklamy, a nawet na których portalach ma się
wyświetlać Twoja kampania, a które chcesz z niej wykluczyć.

Google udostępnia też potężne narzędzia remarketingowe, które służą
sprzedawcom do skutecznego cross-sellingu. Pozwalają dotrzeć do użytkowników,
którzy, przykładowo, byli już na Twojej stronie, ale nie złożyli zamówienia lub takich,
którzy sfinalizowali zakup, lecz mogą potrzebować jeszcze innych produktów lub
usług komplementarnych.

Jak trafić z przekazem reklamowym do właściwych
użytkowników – potencjalnych klientów firmy?
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Google chce dostarczać użytkownikom jak najlepszych wyników wyszukiwania,
dlatego ściśle chroni swój algorytm, dbając o to, by niełatwo było go oszukać. Istnieje
pewien zasób oficjalnych wytycznych dotyczących tego, jak należy budować strony
internetowe. Jest on dostępny na stronach supportu wyszukiwarki, jej oficjalnym blogu
oraz w narzędziu Google Search Console. Zawiera głównie informacje o kwestiach
technicznych, na przykład takich jak generowanie sitemap, które usprawniają
indeksowanie witryny. Podpowiada również, jak oznaczać określone elementy strony
danymi strukturalnymi, jak stosować metatagi, hierarchię nagłówków itd. Prawdziwą
sztuką jest jednak praktyczne przełożenie tej wiedzy na budowę strony internetowej
oraz znalezienie takich rozwiązań, które dadzą przewagę nad konkurencją.

O widoczności w wynikach wyszukiwania decyduje nie tylko budowa strony, lecz
również – w ogromnym stopniu – kontent i profil linków przychodzących. O tym jednak
Google prawie nie informuje. Google podaje, że linki powinny być wyłącznie
naturalnego pochodzenia, a treści mają być unikalne, rzetelne, wyczerpujące 
i wartościowe. Ale – podobnie jak w przypadku kwestii technicznych – tworzenie
skutecznych treści i optymalizowanie ich pod kątem wyszukiwarek, a następnie
wspieranie ich tak zwanym link buildingiem, wymaga nie tylko znajomości tych zasad,
ale praktycznych umiejętności i doświadczenia. Jest jednak możliwe 
i bardzo skuteczne. 

Wysokie pozycje w Google nie są dane raz na zawsze. W każdej chwili mogą się
zmienić wskutek działań konkurencji albo zmian algorytmu, a tych rocznie jest kilkaset.
Obserwujemy, że kilka tzw. core update’ów wprowadza sporo zmian w wynikach
wyszukiwania. O niektórych – najważniejszych – informuje sam Google. Zazwyczaj
jednak zmiany są wprowadzane bez zapowiedzi i oficjalnego komentarza. Ale to 
nic nowego.

Promocją poprzez SEO w TBMS zajmujemy się zawodowo od prawie 20 lat. W tym
czasie nie raz zmagaliśmy się z wyzwaniami, gdy nagle się okazywało, że sprawdzone
metody nie dość, że przestają działać, to jeszcze mogą szkodzić stronie i konieczna
jest zmiana strategii. Pewne jest jedno: sukces w SEO i wysokie pozycje w wynikach
wyszukiwania nie są dane raz na zawsze. To jest proces, który wymaga stałego
monitoringu, analizy i dostosowywania działań do zmieniających się warunków, ale
przynosi olbrzymie korzyści.

Jak działa algorytm Google’a i jak często się zmienia? 

https://tbms.pl
hello@tbms.pl22



To pytanie, które klient rozpoczynający po raz pierwszy współpracę z agencją
zajmującą się SEO zadaje najczęściej. I trudno się dziwić, przecież takie usługi 
niemało kosztują.

Trzeba powiedzieć jasno: działania SEO, które mają poprawić widoczność strony
internetowej w wynikach wyszukiwania Google na określone frazy wpisywane przez
użytkowników, przyniosą oczekiwane efekty dopiero po kilku (zazwyczaj 4-6)
miesiącach od ich zastosowania. Wszystko zależy od konkurencyjności branży oraz
budżetu, który firma jest w stanie zainwestować w taką promocję. Dlatego właśnie
Key Account Managerowie agencji TBMS zalecają klientom jednoczesne prowadzenie
działań z zakresu SEO oraz kampanii Pay Per Click (PPC) w Google Ads, która – jeśli
jest dobrze przygotowana i optymalizowana – od razu konwertuje na oczekiwane
efekty, na przykład na sprzedaż w sklepie internetowym.

Reklamy PPC to stosunkowo szybki i pewny sposób na wypromowanie swoich usług.
SEO nie gwarantuje natychmiastowych efektów. Google nie kryje bowiem, że
organiczne wyniki wyszukiwania powinny przede wszystkim odpowiadać intencjom
użytkowników, a tego nie da się już zamarkować żadnymi trikami. Tym bardziej, że
intencje internautów rozpoznawane są coraz lepiej dzięki algorytmowi „BERT”. Ta
wprowadzona w 2019 roku aktualizacja ma pomóc lepiej zrozumieć niuanse i kontekst
wyszukiwania - czytamy w raporcie Interaktywnie.com. - Google tłumaczy to na
przykładzie frazy „podróżujący z Brazylii do USA w 2019 roku potrzebują wizy”,
podkreślając, że słowo „do” jest kluczowe dla jej zrozumienia. Wcześniej wyszukiwarka
zwracała wyniki dotyczące obywateli USA podróżujących do Brazylii. - „Dzięki BERT
będzie ona w stanie uchwycić ten niuans i wiedzieć, że bardzo popularne słowo „do”
ma tutaj duże znaczenie i możemy zapewnić znacznie bardziej trafny wynik dla tego
zapytania” - wyjaśniają przedstawiciele wyszukiwarki.

Czy zatem warto w ogóle inwestować w SEO, skoro jest to trudne i czasochłonne? 
A może lepiej po prostu przeznaczyć budżet na płatną promocję w wyszukiwarce
(PPC - Google Ads)? Nie, to nie jest dobry pomysł! 

Nie wszyscy użytkownicy klikają w reklamy, a wyniki płatne są wyraźnie oznaczone. Co
więcej, część internautów w ogóle ich nie widzi, bo niektóre rozwiązania adblockowe
blokują ich wyświetlanie – a przypomnijmy, korzysta z nich znaczny odsetek polskich
użytkowników sieci. Blokują je także coraz popularniejsze VPN-y. Dlatego klientom
TBMS doradzamy podejście dwutorowe: inwestycję w SEO, która przynosi bardzo
dobre, ale odroczone efekty, oraz reklamę PPC w Google Ads, która pozwala od razu
pozyskiwać nowych klientów, dzięki czemu wydatki marketingowe 
zwracają się szybciej. 

Kiedy możesz się spodziewać efektów promocji poprzez SEO?
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Instytucje finansowe były w Polsce prekursorami pozyskiwania tzw. leadów, czyli
zapytań zainteresowanych klientów o produkty bądź usługi. A to dlatego, że jako
pierwsze zrozumiały, że w sieci można płacić nie za wyświetlenie reklamy, ale za jej
efekt. Przed dekadą obserwowaliśmy boom na kredyty hipoteczne i był to czas,
kiedy banki przetwarzały niemal każdą liczbę dostarczonych im wniosków, które
bardzo dobrze przekładały się na sprzedaż produktów i usług finansowych. Dziś
rzeczywistość jest zupełnie inna. Celem działań marketingowych nie jest już liczba,
ale przede wszystkim jakość leadów złowionych w sieci, a dobrze znane narzędzia
e-marketingowe odchodzą do lamusa. Co więc działa? 

Gdy dwadzieścia lat temu zaczynaliśmy prace nad rozwiązaniami lead generation 
w jednym z największych portali finansowych, musieliśmy przekonać banki do tego,
że warto zainwestować w promocję w sieci. Tłumaczyliśmy, że będzie tanio, 
a przynajmniej taniej niż w mediach tradycyjnych, że reklama internetowa jest
doskonale mierzalna i można policzyć zwrot z każdej wydanej złotówki, a przede
wszystkim, że można płacić tylko za efekt, czyli pozyskane leady, na przykład
złożone przez użytkowników wnioski o udzielenie kredytu lub otwarcie konta.

Kiedy się płaci za efekt, ryzyko jest niewielkie! Dlatego właśnie instytucje finansowe
stosunkowo łatwo przystawały na nasze propozycje i wcześnie inwestowały 
w promocję w sieci. Pomagał oczywiście boom na rynku nieruchomości. Skorzystali
wtedy wszyscy – instytucje finansowe, które w Internecie tanio, i praktycznie bez
ryzyka, docierały do potencjalnych klientów, a także ich brokerzy – portale
tematyczne oraz sieci partnerskie – bo to głównie one generowały leady. Ruch 
z powodzeniem napędzano tradycyjnymi narzędziami e-marketingu – bannerami 
i innymi reklamami graficznymi oraz masowymi mailingami. Konkurencja była
niewielka, stosunkowo łatwe i efektywne było też pozycjonowanie 
w wyszukiwarce Google. 

Dzisiaj wszystko to wydaje się oczywiste, ale gdy przecieraliśmy szlaki, marketerzy ze
starych szkół twierdzili, że odkrywany Amerykę. Dziś trzeba ją odkryć na nowo,
ponieważ stare i proste metody nie działają, a nowe pokolenie szefów promocji 
w instytucjach finansowych dobrze o tym wie, bo na co dzień zmaga się 
z problemem poszukiwania nowych klientów na jednym z najbardziej
konkurencyjnych rynków.

Dziś każdy może przecież prowadzić kampanie marketingowe typu lead generation
w Internecie, dotyczące praktycznie wszystkich branż, grup produktów czy usług.
Jak to robić? Wystarczy trafić w potrzeby osób, które korzystają z Google. A do tego
służy content marketing. 

Czy w Internecie można sprzedawać – i czy warto
promować – także bardzo drogie lub niszowe produkty?
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Agencja TBMS robi to od lat. Na czym polegają takie kampanie? Wytłumaczymy 
na przykładzie.
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Przeprowadziliśmy m.in. dla jednego z naszych Klientów kampanię promocyjną,
której efektem miało być zwiększenie sprzedaży bardzo drogiego hardware -
serwerów i macierzy - infrastruktury IT. W tym czasie w życie wchodziło RODO.
Zbudowaliśmy więc portal z poradami dotyczącymi technologicznego
przygotowania przedsiębiorstw do nowych regulacji prawnych. W każdym artykule
opublikowanym w tym serwisie zamieszczony był ebook w postaci pliku pdf,
zawierający mnóstwo porad. Można go było pobrać za darmo, ale pod warunkiem
podania danych osobowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie oraz
wykorzystanie w celach marketingowych. Portal był promowany przez działania SEO
oraz kampanię Google Ads (PPC). I to był hit. W kilka tygodni dla Klienta
pozyskaliśmy ponad 1000 wartościowych leadów.

Tę strategię wykorzystujemy praktycznie w każdej branży i ona działa. Mocno ją
rekomendujemy niemal każdej firmie.

Twórzcie content poradnikowy, pozycjonujcie go w Google i promujcie poprzez
reklamy PPC! 



Dawno już przestało być skuteczne generowanie leadów przez wysyłkę e-maili do
komercyjnych baz adresów. Przestrzegamy przed naciągaczami, którzy próbują
jeszcze sprzedawać rekordy niewiadomego pochodzenia, nawet bez odpowiednich
zgód na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych.
To niezgodne z prawem i nieskuteczne.

E-mail marketing był swego czasu jednym z najskuteczniejszych narzędzi, bo pozwalał
docierać z przekazem bezpośrednio do użytkownika, tak jak dostarcza się ulotkę do
skrzynki pocztowej przed domem. Od dawna jednak skrzynki mailowe są zapychane
wirtualnymi ulotkami. Maile reklamowe na ogół wywołują irytację, są hurtowo
kasowane, a przeciętny użytkownik Internetu nazywa je spamem, nawet jeśli formalnie
nie spełniają jego oficjalnej definicji. 

To nie znaczy jednak, że e-mail marketing jest nieskuteczny. Wciąż warto budować
własną bazę mailingową, z odpowiednimi zgodami i z rekordami pochodzącymi od
właściwych osób. Działania e-mail marketingowe będą np. bardzo skuteczne 
w przypadku sprzedaży nowej oferty tym klientom, którzy coś już u nas zamówili.

Czy warto wysyłać mailingi do zakupionych baz adresów?

https://tbms.pl
hello@tbms.pl26



Wydawcy, sieci afiliacyjne i właściciele baz mailingowych, których produkty
reklamowe tracą na skuteczności, kuszą klientów obietnicą skuteczniejszej reklamy
dzięki „zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych” - czytamy
coraz częściej w ich ofertach. Zawrotną karierę robi określenie Big Data, które każdy
zresztą rozumie po swojemu. Modny jest też „remarketing”. W zasadzie chodzi o to
samo, a rozwiązanie sprowadza się do zastosowania takich mechanizmów, aby na
podstawie zachowania internautów w sieci identyfikować ich aktualne potrzeby 
i w odpowiednim momencie proponować reklamy produktów czy usług, które
odpowiadają ich intencjom zakupowym. 

Przeróżne firmy, w tym tzw. hurtownie danych, gromadzą więc z różnych źródeł
informacje o tym, jakie strony odwiedzają poszczególni internauci, co czytają, w co
klikają, a nawet kim są. Przetwarzają je, by wyłonić osoby o określonych profilach i do
nich właśnie skierować odpowiednie przekazy reklamowe. Robią to już nie tylko
Facebook i Google, ale także najwięksi polscy wydawcy, choć próby tych ostatnich są
ograniczone przez to, że dysponują znacznie mniejszym zasobem danych 
o użytkownikach. 

Aby jednak skutecznie prowadzić działania remarketingowe, trzeba posiadać własne
dane o użytkownikach swojej strony internetowej, najczęściej sklepu, i umiejętnie je
wykorzystywać. Ważne na przykład będzie więc odpowiednie wykorzystanie ich 
w czasie. 

Kto posiada najwięcej danych o potencjalnych klientach? My sami, jeśli prowadzimy
np. sklep internetowy, bo wiemy, co i kiedy kupują u nas klienci, a także skąd do nas
przyszli, z jakiej strony wyszli i kiedy wrócili na witrynę. Dużo o użytkownikach wiedzą
także Facebook i Google. Remarketing polecamy więc przede wszystkim tym, którzy
prowadzą bezpośrednią sprzedaż w sieci, ale pod warunkiem, że zbierają i potrafią
przetwarzać dane o swoich użytkownikach. W ich przypadku bardzo użyteczne będą
narzędzia remarketingowe oferowane przez Google Ads i Facebooka właśnie.

Czy warto inwestować w remarketing?
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Wspólnym mianownikiem działań digitalowych - w tym SEO - jest content. Starając
się dostarczyć użytkownikom wartościowych treści, marketerzy eksplorują coraz to
nowe kanały promocji. Obok mediów społecznościowych i blogów firmowych, coraz
więcej z nich testuje, jak się sprawdzają podcasty, webinary czy nawet drukowane
magazyny. A według IAB, na tym się nie skończy. Wśród trendów, które mają
najbardziej zyskiwać na znaczeniu w niedalekiej przyszłości, specjaliści wymieniają
przede wszystkim wirtualną rzeczywistość (VR), która ma szansę wprowadzić nową
jakość w budowaniu doświadczeń użytkownika z marką. 

Odnosimy wrażenie, że przez ostatnie lata branża marketingowa zaaferowała się
formami promocji wydziwionymi, a to, co najważniejsze, zeszło na plan dalszy. Mało
który specjalista od marketingu czy nawet ekspert, niestety, myśli o potrzebach
internautów, a więc o natywnym przekazie reklamowym. Takie kampanie można
natomiast zaplanować jedynie w oparciu o najlepszą, wręcz nawet wybitną treść, na
przykład taką, która pozwoli rozwiązać problem, z którym się zmaga internauta.
Anglojęzyczne powiedzenie „content is king” jest stare, trochę zapomniane, ale ciągle
aktualne, a może nawet aktualne, jak nigdy dotąd... 

Bez contentu, czyli treści, nie ma ani skutecznego SEO, ani kampanii PPC, ani promocji
w mediach społecznościowych.

Ten poradnik to przecież też content marketing agencji TBMS, którą kierujemy. Przy
okazji, zapraszamy do skorzystania z usług naszych ekspertów - wdrażamy
nowoczesne strony internetowe, prowadzimy kampanie reklamowe PPC w Google
Ads oraz profile w mediach społecznościowych, mamy wspaniałe osiągnięcia w SEO.

Internauci wpisują do Google pytania, szukają rozwiązania swoich problemów.
Otwierają portale internetowe i strony internetowe, bo potrzebują informacji. Kto
skutecznie dotrze do nich i będzie umiał na te potrzeby odpowiedzieć, z dużym
prawdopodobieństwem skutecznie sprzeda swój produkt czy usługę.

To jest właśnie content marketing lub reklama natywna. Trzeba po prostu inwestować
w jak najlepsze artykuły, poradniki, przewodniki, raporty. Treści te mogą mieć dowolną
formę – tekstu, materiału wideo, infografiki, e-booka. Ważne jest, by zawierały one
użyteczną dla internauty wiedzę, pomagały mu, wyjaśniały i rozwiązywały jego
problemy. Jeśli zostaną odpowiednio zaopatrzone w narzędzia call to action i te do
zbierania leadów, mogą być jednym z najskuteczniejszych sposobów zdobywania
klientów. Pod kilkoma warunkami: treści te muszą być najlepszej jakości, pozbawione
marketingowego slangu, wiarygodne, napisane z myślą o internaucie w potrzebie, 
a nie o reklamodawcy.

Kiedy content marketing będzie skuteczny?
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Takie artykuły, poradniki, informacje czy e-booki pomogą także odnieść sukces 
w SEO, czyli pozycjonowaniu w wyszukiwarce, mimo że osiągnięcie wysokich pozycji 
w jej wynikach na tak zwane „złote frazy”, takie jak na przykład „konto bankowe” czy
„kredyt”, jest bardzo kosztowne i dla większości podmiotów nieosiągalne. Jak to
możliwe? Weźmy jako przykład branżę finansową.

Internauci coraz częściej formułują swoje zapytania bardzo konkretnie, wpisując do
wyszukiwarki na przykład frazę „kredyt na rozwój firmy” albo „kredyt na budowę domu
wkład własny”, „najtańszy kredyt hipoteczny” czy nawet „kredyt hipoteczny - jak
wybrać”, a także „ranking kredytów”. Jeśli możemy przygotować artykuły właśnie na
takie tematy, to warto powalczyć o widoczność w Google, która pozwoli ściągnąć
użytkowników na naszą stronę, pomóc im rozwiązać problem, a przy okazji
zaproponować produkt lub usługę. 

Właśnie na oferowaniu internautom użytecznych treści można budować dzisiaj
najskuteczniejsze kampanie lead generation. Problem jednak w tym, że nie tak łatwo
stworzyć dobre artykuły. W tym cała sztuka! Dlatego w TBMS pracujemy nie tylko 
z content managerami, copywriterami, ale przede wszystkim z dziennikarzami.
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Content marketing, kiedyś utożsamiany z reklamą natywną lub sprowadzany do
artykułów sponsorowanych, dzisiaj jest głównym elementem działań marketingowych
nie tylko (choć zwłaszcza) w branży B2B.

Google wartościowe treści nagradza wyższą pozycją w wynikach wyszukiwania (tzw.
SERP-ach – Search Engine Results Pages), Facebook - lepszym zasięgiem, 
a Instagram - zaangażowaniem. Jak czytamy w raporcie Interaktywnie.com, aż 70%
odbiorców chce dowiedzieć się jak najwięcej o produktach za pośrednictwem właśnie
treści, a nie reklam, którym albo nie ufają, albo ich nie zauważają. 

Ponadto ten, kto zamieszcza wartościowe treści w mediach społecznościowych, ma
szansę skorzystać na kolejnym marketingowym trendzie, czyli tzw. social sellingu.
Według Hubspota, 74% nabywców B2B aktywnie szuka obiektywnych informacji przed
dokonaniem zakupu lub skontaktowaniem się ze sprzedawcą, a media
społecznościowe są jednym z miejsc, od których rozpoczynają poszukiwania. Trzeba
więc internautom dać rekomendacje - to działa.

By jednak efektywnie prowadzić działania content marketingowe i mieć pewność, że
przekładają się one na sprzedaż, konieczne jest włączenie do sprzedaży narzędzi
analitycznych. Google Analytics może nie wystarczyć. Dzięki temu narzędziu
oczywiście można się dowiedzieć, skąd na stronę internetową przychodzą klienci,
jakie kategorie produktów cieszą się największym zainteresowaniem, ile wizyt się
kończy sprzedażą. Są to rzeczywiście bardzo przydatne informacje, które pozwalają
choćby lepiej rozporządzać budżetami reklamowymi. Warto jednak te podstawowe
dane połączyć z innymi, np. z CRM-ami, systemami e-mail marketingowymi 
i analitycznymi, wbudowanymi w platformy społecznościowe tak, by lepiej poznać
potrzeby klientów i skuteczniej dopasować do nich komunikację. 

Agencja marketingu internetowego TBMS obsługuje m.in. największe firmy IT z Polski 
i rynku globalnego. Oferują one niszowe, specyficzne rozwiązania technologiczne. 
Z jednej strony sprzedają oprogramowanie, w tym także autorskie, tworzone dla
korporacji czy średnich firm, a z drugiej zajmują się wdrożeniami infrastruktury
technicznej. Udało się nam przekonać je do inwestowania w nowe metody
pozyskiwania klientów, jakimi są właśnie kampanie lead generation prowadzone 
w Internecie. Jak to możliwe, że hardware (m.in. serwery i macierze, kosztujące setki
tysięcy złotych) udaje się promować za pośrednictwem sieci? Odpowiedzią jest
oczywiście wspomniany już content marketing, a dokładniej trafienie w potrzeby
odpowiedniej grupy internautów - w tym przypadku decydentów IT w średnich 
i dużych firmach.

Jak sprzedawać poprzez promocję contentu w Internecie?
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Przykładem może być chociażby wspomniany już wcześniej boom, jaki przeżywała
tematyka związana z wprowadzeniem unijnego Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO). Agencja TBMS wykorzystała go właśnie do promocji rozwiązań
infrastrukturalnych IT. Wystarczyło zbudować tematyczne portale internetowe 
z poradami oraz możliwością pobrania e-booka w zamian za pozostawienie danych
osobowych i zgody na przesłanie oferty handlowej, dobrze je spozycjownować 
w Google, przygotować kampanie w Google Ads i LinkedIn Ads, a sukces był
ogromny. Przy rozsądnych budżetach klienci otrzymywali po kilkaset leadów
miesięcznie od firm zainteresowanych przystosowaniem pod kątem technologicznym
ich przedsiębiorstw do nowych wymogów prawnych.
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Największe możliwości promowania materiałów wideo dają YouTube i Facebook. Te
dwie platformy różnią się charakterem, przeznaczeniem, sposobami korzystania. Na
ogół na YouTube wchodzimy mając konkretny cel – szukamy określonych materiałów
albo trafiamy tu z Google’a, który w wynikach wyszukiwania coraz bardziej promuje
filmy z własnej platformy. YouTube jest po prostu bazą contentu z dobrą
wyszukiwarką, dzięki której nawet materiały sprzed lat mogą być wciąż popularne 
i mieć dużą oglądalność.

Facebook działa natomiast bardziej jak wydawca medialny, dostawca najnowszych
informacji. Gdy się do niego logujemy, widzimy stream treści, w dużym stopniu
przypadkowych, share’owanych (udostępnianych) przez znajomych lub obserwowane
fanpage’e. Często są to materiały wideo, bo algorytm Facebooka „premiuje” ten typ
treści i zapewnia im większe zasięgi. Takie posty są jednak widoczne krótko.

Gdzie więc publikować materiały wideo? Wszystko zależy od ich specyfiki. Jeśli
chcesz opublikować na przykład poradnik, test urządzenia lub materiał typu „jak to
zrobić”, sprawdzi się najlepiej YouTube. Jeśli przeprowadzasz transmisję na żywo –
lepszy będzie Facebook, który poinformuje o niej Twoich obserwatorów i zapewni
publiczność. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby równolegle publikować ten sam
kontent w obu serwisach. I w większości przypadków tak właśnie warto robić, bo
dzięki korzystaniu z obu kanałów zyskujesz większe grono odbiorców.

Wybierając Facebooka warto pamiętać, że większość materiałów wideo użytkownicy
odtwarzają bez dźwięku. Jeśli zatem film zawiera treści mówione, koniecznie należy
nanieść na niego napisy. 

Które platformy będą najskuteczniejsze do promowania
materiałów wideo?
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W rankingach TOP20 stron internetowych i aplikacji mobilnych znajdują się
następujące platformy (badanie Gemius/Mediapanel, wrzesień 2022 r.):

Czy warto się reklamować w mediach społecznościowych, 
a jeśli tak to, w których?
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Strony internetowe – liczba użytkowników (real users) miesięcznie:

• facebook.com – 22,9 mln 
• youtube.com – 21,4 mln 
• twitter.com – 9,4 mln

Aplikacje mobilne – liczba użytkowników (real users) miesięcznie:

• YouTube – 22,4 mln
• Facebook – 22 mln
• Messenger – 20,8 mln
• WhatsApp – 14,4 mln
• Instagram – 11,3 mln
• TikTok – 10,4 mln

Wśród mediów społecznościowych w naszym kraju królują Facebook i należący do
tego samego koncernu Instagram. Polecamy je więc do promocji firmom z różnych
branż, a w przypadku niektórych – np. marek modowych – mogą to być wręcz media
pierwszego wyboru. Umiejętnie prowadzone w nich kampanie reklamowe będą
skuteczne nawet w przypadku bardzo niszowych i drogich produktów czy usług. 

Polacy powszechnie korzystają z komunikatorów Messenger i WhatsApp – należących
również do koncernu Meta, właściciela Facebooka. Dla firm o profilu B2C jest to
wskazówka, że powinny być one uwzględnione jako kanał komunikacji z klientami. 

YouTube, też przecież serwis społecznościowy, pozostaje liderem segmentu wideo. Ze
względu na ogromny zasięg tej platformy łatwo jest tu niestety zmarnować duży
budżet reklamowy. Jeśli kampania nie zostanie odpowiednio skonfigurowana, reklamy
mogą masowo się wyświetlać np. na bardzo popularnych kanałach z bajkami 
i innymi treściami oglądanymi przez dzieci. Dlatego specjaliści TBMS zawsze
zaczynają opracowywanie kampanii od stworzenia listy kanałów dostosowanych
kontekstowo do promowanych treści lub do grupy docelowej, na których później
emitowane są reklamy. Jest to pracochłonne, ale tak przygotowane kampanie mają
wysoką efektywność. 



Stosunkowo nową aplikacją, która zyskała już duży zasięg, jest TikTok. Korzysta z niej
głównie młodzież i młodzi dorośli, których coraz rzadziej spotkać można na
Facebooku. Promocja na tej platformie wymaga jednak tworzenia wielu filmów, bo na
tego typu przekazie TikTok jest oparty. 

W zestawieniu TOP20 polskiego Internetu nie znajdziemy LinkedIna, ale nie należy 
o nim zapominać, szczególnie gdy planuje się kampanie skierowane do
marketingowców, HR-owców czy pracowników IT albo prowadzi się działania
employer brandingowe. Choć reklama na tej platformie jest droga, może być bardzo
skuteczna w przypadku firm oferujących produkty lub usługi B2B skierowane właśnie
do osób o tym profilu. Ponadto LinkedIn może być bardzo skutecznym narzędziem 
w kampaniach rekrutacyjnych.
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Jak wybrać 
i współpracować 

z agencją marketingową

Część 3
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Oczywiście, że poradzisz sobie sam. Wierzymy w to i polecamy poszerzanie wiedzy,
nieustanną naukę. My też się ciągle uczymy. W Internecie dostępnych jest mnóstwo
przewodników i poradników marketingowych, zarówno w postaci plików pdf, jak 
i wideo. Możesz więc marketingu internetowego się uczyć samodzielnie. 

Większość systemów reklamowych jest prosta i intuicyjna. Można korzystać z nich od
razu po założeniu konta i zalogowaniu. Prowadzą one swoich klientów "za rękę", krok
po kroku, oferując automatyczną konfigurację kampanii, praktycznie bez wysiłku 
i znajomości jakichkolwiek zasad marketingu czy umiejętności programowania.
Kampanię reklamową w Google Ads czy poprzez Facebook Ads z pewnością więc
uruchomisz bez niczyjej pomocy.

Z naszego doświadczenia wynika natomiast, że zdanie się na całkowitą
automatyzację tych procesów, podpowiadaną przez same systemy, jest najczęściej
najmniej optymalne z punktu widzenia opłacalności i efektywności. Kampanie
skonfigurowane i nadzorowane przez profesjonalnych traffic menedżerów będą 
więc skuteczniejsze.

Na wycenę kampanii realizowanej przez agencję składa się jej wynagrodzenie oraz
koszt zakupu reklam w Google lub na Facebooku. Ceny (tzw. CPC – koszt za kliknięcie
w reklamę lub CPM – koszt za tysiąc wyświetleń) są ustalane w toku nieustannej
licytacji, gdzie to reklamodawca deklaruje, ile chce zapłacić za wizytę użytkownika,
który do wyszukiwarki wpisał określoną frazę. Jeśli kampania nie jest odpowiednio
zoptymalizowana, stawki za kliknięcie płacone Google’owi mogą być nawet
kilkakrotnie wyższe, niż gdyby kampanię prowadził profesjonalista.

Aby kampania w Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads była efektywna, trzeba ją
nieustannie monitorować, rozbudowywać, testować różne warianty i optymalizować
stawki CPC. A to wymaga wiedzy, doświadczenia, biegłości w posługiwaniu się
narzędziami i dużego nakładu pracy. Dlatego też wybierając agencję do obsługi
takich kampanii nie należy się kierować jedynie wysokością jej wynagrodzenia. Jeśli
ktoś oferuje stawki poniżej cen rynkowych, można się spodziewać, że się nie zajmie
kampanią klienta dobrze.  

Z agencją warto współpracować wówczas, kiedy dysponujesz nawet niewielkim, ale
stałym, comiesięcznym, budżetem marketingowym i chcesz wydawać te pieniądze
najskuteczniej, jak tylko się da, a kampanię nieustanie optymalizować, aby wybierać
te narzędzia, które skutkują najlepszą konwersją.

Czy w marketingu internetowym poradzę sobie samodzielnie,
czy potrzebuję pomocy agencji?
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Wielu młodym adeptom marketingu się wydaje, że znają się na SEO, więc próbują
pozyskiwać naiwnych klientów, którym za abonament np. w wysokości 500 zł
miesięcznie obiecują cuda w wynikach wyszukiwania. Firmy, które skorzystają z takich
usług, po kilku miesiącach są najczęściej rozczarowane i nie osiągają zamierzonych
efektów. Tak marnują pieniądze. 

Małe agencje już od dłuższego czasu masowo rozsyłają darmowe audyty SEO wraz 
z ofertami swoich usług. Najczęściej są to pseudo audyty, przygotowane zazwyczaj
niedbale, automatycznie, sztampowo, nie zawierają pogłębionej analizy strony oraz
nie uwzględniają specyfiki firmy i rynku, na którym ona działa. Kilka wykresów z Senuto
lub Ahrefsa i trochę branżowego, niezrozumiałego dla klienta żargonu, mają sprawić
wrażenie, że są profesjonale. Dla odbiorcy spoza branży, a nawet dla marketera, który
się nie specjalizuje w digital marketingu, są to dane zupełnie niezrozumiałe, ale przy
tym sprawiają wrażenie ważnych. 

Nieświadomy klient kupuje usługę najczęściej tanią. Cierpliwie czeka na efekty, bo
słyszy od początku – zgodnie z prawdą – że taka jest specyfika SEO i działania
przyniosą efekty dopiero po dość długim czasie. Po roku okazuje się jednak, że
wyników nie ma. Niestety, spotkaliśmy wielu marketerów lub przedsiębiorców, którzy
po takich doświadczeniach twierdzą, że nie ma sensu inwestować w SEO, bo to 
nie działa.  

Wiele agencji oferuje również darmowy audyt SEO, by przyciągnąć i związać ze sobą
klientów. Zwracamy jednak uwagę na to, że przeważenie są to raporty poglądowe,
niekiedy wygenerowane automatycznie przez popularne narzędzia, i mogą co
najwyżej pomóc w zorientowaniu się w sytuacji. Nie wystarczą jednak do sprawnego
zoptymalizowania witryny i skutecznej promocji w wyszukiwarce.

Dobry audyt SEO wymaga czasu i dogłębnej analizy. W TBMS pracę nad nim zawsze
zaczynamy od poznania i zrozumienia działalności klienta, jego rynku, grupy
docelowej, konkurencji. Na tej podstawie przygotowujemy listę fraz kluczowych
istotnych biznesowo. Przy ich uwzględnieniu przygotowujemy zestaw bardzo
praktycznych rekomendacji, dotyczących tego, co należy zmienić na stronie, aby
poprawić jej widoczność w Google i pozyskiwać tą drogą nowych klientów. Obejmują
one nie tylko aspekty techniczne, ale również kwestie optymalizacji i rozbudowy
contentu, linków, a także User Experience, bo celem nie jest jedynie odnotowanie
wizyty użytkownika z Google’a, ale zatrzymanie go na stronie i zwiększanie 
konwersji - sprzedaż. 

Jak wybrać agencję do promocji poprzez SEO?
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Nawet bardzo dobry dokument nie daje jednak gwarancji, że klient uwierzy w SEO.
Spotykamy się z oczekiwaniami, że skoro ktoś zapłaci kilka tysięcy złotych za
profesjonalny audyt, to efekty powinny przyjść same. Oczywiście wynika to 
z niewiedzy i znowu winne są same agencje. Sprzedają usługę, nie tłumaczą
wystarczająco wyraźnie, na czym ona polega, że dostarczą zestaw wytycznych, które
następnie klient będzie musiał na swojej stronie wdrożyć, co wiąże się z kolejnymi,
niemałymi kosztami.    

Promocja poprzez SEO nie kończy się na wdrożeniu zaleceń z audytu! To nieustanna
walka, która polega dzisiaj przede wszystkim na opracowaniu bardzo dobrego 
i użytecznego dla internautów contentu, dającego wyczerpujące odpowiedzi na
pytania użytkowników.
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Naturalne jest to, że klienci oczekują gwarancji efektów. W przypadku SEO chcą
wiedzieć, ilu użytkowników w określonym czasie wejdzie na stronę albo na ile fraz
kluczowych znajdą się w „Top 10” wyników wyszukiwania. Żadna dobra agencja SEO
nie zdecyduje się dziś na takie prognozy i model rozliczeń. Tak się nie prowadzi
skutecznych działań marketingowych w wyszukiwarce. Usługa nie powinna polegać
na „osiągnięciu pozycji na frazy kluczowe” czy pozyskaniu określonej w zleceniu liczby
użytkowników odwiedzających stronę. Chodzi przecież o to, aby na witrynę skierować
odpowiednich internautów - tych, którzy w danej chwili poszukują produktu lub usługi.

W przypadku kampanii PPC jest podobnie - każdy, kto planuje się reklamować
poprzez Google Ads lub Facebook Ads, chciałby dokładnie wiedzieć, ilu użytkowników
pozyska za określony budżet. Doświadczona agencja jest w stanie to oszacować, ale
margines błędu może być duży, bo stawki w kampanii kształtują się w trybie licytacji,
praktycznie w czasie rzeczywistym. Koszt fraz w krótkim czasie może się zmienić
znacząco, jeśli konkurencyjne firmy będą zwiększały budżety i podbijały stawki. 

Paradoksalnie, wpisanie do umowy konkretnych efektów działań SEO lub PPC może
nie być korzystne dla firmy kupującej taką usługę. Jeśli wynagrodzenie zleceniobiorcy
będzie wprost uzależnione od wygenerowanej liczby wizyt na stronie, to istnieje
niebezpieczeństwo, że się stanie celem samym w sobie i agencja będzie kupowała lub
pozyskiwała ruch na frazy mniej konkurencyjne i tańsze, które jednak nie są dokładnie
dopasowane do celów biznesowych zleceniodawcy. W efekcie na stronę firmy będą
wchodziły osoby może i zainteresowane daną tematyką, ale niekoniecznie chcące
kupić produkt lub usługę. 

Zamawiając usługę SEO lub kampanię PPC możesz i powinieneś oczekiwać
dokładnego rozliczenia się z prac agencji, których zakres wcześniej powinien zostać
dokładnie wyszczególniony w umowie. Jeśli nie rozumiesz, na czym dokładnie
polegają działania wykonawcy – nie wahaj się pytać. Obowiązkiem agencji jest
dokładne raportowanie podejmowanych działań, a także ich tłumaczenie 
i edukowanie. Przykładowo, jeśli kupujesz usługę, która zawiera link building, to
powinieneś otrzymywać listę konkretnych stron, na których zostały zamieszczone
odnośniki. Jeśli agencja realizuje dla Ciebie kampanie PPC, to powinieneś oczekiwać
od niej nie tylko statystyk, ale również bardziej dokładnego raportu, który jasno
pokaże, z jakich fraz użytkownicy wchodzili na Twoją stronę. 

Jak się rozliczać z agencją za działania SEO i PPC?
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Nie istnieje wzorcowa umowa na działania SEO. Pozycjonowanie każdej strony
internetowej ma swoją specyfikę. Celem portalu, który zarabia na reklamie, jest
ściągnięcie jak największej liczby użytkowników przy możliwie niskim koszcie. 
W przypadku sklepów internetowych lub sprzedawców usług jest odwrotnie – ruch,
który się nie przekłada na sprzedaż, jest bezwartościowy, a sukcesem 
będzie sprzedaż. 

Najpopularniejszym sposobem rozliczeń jest ryczałt. Do modelu efektywnościowego
agencje podchodzą niechętnie, bo sukces SEO nie zależy wyłącznie od ich pracy, ale
także na przykład od tego, czy klient będzie wdrażał ich rekomendacje dotyczące
optymalizacji strony. 

Niektóre agencje godzą się na częściowe rozliczenia za efekt, a w zasadzie za
osiągnięcie pewnych progów biznesowych. Ale – tak jak pisaliśmy wcześniej – to dla
klienta może być pułapką. Z niedowierzaniem słuchaliśmy historii szefa średniej
wielkości firmy handlowej, który się skarżył, że SEO nie działa, bo od kilku lat płaci za
pozycjonowanie, które się nie przekłada na jakąkolwiek sprzedaż. Pracująca dla niego
agencja - zresztą dość znana - zobowiązała się osiągnąć pozycje w „Top 3” na
kilkanaście fraz i to jej się udało, o czym donosiła w comiesięcznych raportach.
Niestety, były to słowa nieistotne biznesowo, bardzo niszowe, z małą liczbą zapytań,
łatwe do wypozycjonowania. A że nie generowały ruchu i sprzedaży? Cóż, klient nie
miał o tym pojęcia. Niestety, takie działania psują rynek usług marketingowych.

Umowa z agencją powinna precyzyjnie wyszczególniać działania agencji, bo wtedy
będziesz mógł prosić o cykliczne rozliczanie się z nich np. w raportach. Dziś na sukces
w Google składają się nie tylko linki i poprawna budowa strony, ale w ogromnym
stopniu również treści, które muszą być unikalne, wartościowe i odpowiednio
sformatowane. Dobra agencja SEO nie zaproponuje działań, które nie uwzględniają
ich systematycznego tworzenia.  

W przypadku kampanii PPC na ogół honorarium agencji jest liczone jako procent od
wydatków na zakup reklam, oczywiście w określonych progach. Przy niewielkich
budżetach wynagrodzenie będzie wyższe, bo koszty stworzenia kampanii są
niezależnie od tego, czy klient chce wydawać miesięcznie tysiąc, czy pięć
tysięcy złotych. 

Musisz się liczyć również z tym, że będziesz musiał zapłacić wstępną opłatą
konfiguracyjną, bo uruchomienie kampanii wymaga sporego nakładu pracy –
większego niż jej późniejsza rozbudowa i optymalizacja. Często jednak – tak działamy
w TBMS – gdy klient podpisuje umowę na działania na dłuższy czas, opłata ta 
nie jest pobierana. 

Jak powinna być skonstruowana umowa na działania
SEO lub PPC? 

https://tbms.pl
hello@tbms.pl40



Wynagrodzenie agencji za promocję poprzez SEO zależy też od branży, w jakiej
działa klient, a więc od konkurencyjności w Google. Promocja w organicznych
wynikach wyszukiwania Google produktów finansowych jest nieporównywalnie
trudniejsza i bardziej pracochłonna od reklamowania lokalnego zakładu fryzjerskiego,
więc w pierwszym przypadku agencja będzie oczekiwała znacznie 
wyższego honorarium. 

Klienci przeważnie nie mają pełnej świadomości, jak działa Google i Google Ads 
i niestety nieuczciwe agencje to wykorzystują. Proponują niską stawkę za obsługę,
uruchamiają kampanię - niekoniecznie dobrze sprofilowaną, bo to wymagałoby już
większej pracy, a następnie optymalizują ją co najwyżej od czasu do czasu. To prosta
droga do zmarnowania budżetu marketingowego. System Google Ads działa 
w oparciu o mechanizm aukcji, a ceny za kliknięcie w reklamę wyświetlaną po
wpisaniu wybranego słowa kluczowego zmieniają się nieustannie, w zależności od
tego, jak licytują inni reklamodawcy. Dlatego kampania wymaga ciągłego nadzoru,
monitorowania stawek i sterowania nimi – podwyższania, gdy jest to konieczne 
i obniżania wtedy, gdy to możliwe. Ponadto trzeba ją rozbudowywać o nowe słowa
kluczowe, zmieniać nieskuteczne treści reklam itd. Aby robić to dobrze, nie tylko trzeba
mieć know how, ale również poświęcić sporo czasu. 
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Co trzeba wiedzić 
o handu internetowym

(e-commerce)

Część 4
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Według raportu „E-Commerce w Polsce” firmy badawczej Gemius, zakupy online robi
aż 77% spośród 30 milionów użytkowników sieci w Polsce. To drugie najważniejsze
zastosowanie Internetu, ustępuje miejsca jedynie korzystaniu z Facebooka. Niemal
równie powszechne jest poszukiwanie w sieci informacji o produktach i usługach lub
porównywanie ich cen.

Oto ranking czynności, które polscy internauci najczęściej wykonują w Intrenecie:

Czy Polacy faktycznie kupują dużo w Internecie? 
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• Korzystanie z Facebooka – 82%
• Opłacanie rachunków – 75%
• Kupowanie produktów/usług w polskich sklepach internetowych – 75%
• Porównywanie cen produktów/usług – 74%
• Szukanie produktów/marek w celach zakupowych – 73%
• Przeglądanie prasy internetowej – 53%
• Szukanie sklepów z zamiarem ich odwiedzenia – 51%
• Korzystanie z Instagrama – 46%
• Kupowanie produktów/usług na zagranicznych stronach internetowych – 32%
• Korzystanie z mediów społecznościowych innych niż Facebook, Instagram czy
Twitter – 28%
• Korzystanie z Twittera – 28%
• Kupowanie produktów za pośrednictwem i w social mediach – 20%
• Korzystanie z blogów – 18% 

Źródło: Gemius, „E-Commerce w Polsce”, 2022

Jako główne czynniki motywujące do kupowania przez Internet w badaniu Gemiusa
są wskazywane: 

• dostępność przez całą dobę (75% respondentów), 
• brak konieczności jechania do sklepu (74%), 
• atrakcyjniejsze ceny niż w sklepach tradycyjnych (67%), 
• nieograniczony czas wyboru (65%), 
• łatwość porównania ofert (64%), 
• i większy asortyment niż w sklepach tradycyjnych (63%).

Źródło: Gemius, „E-Commerce w Polsce”, 2022



E-commerce w Polsce przez ostatnie dwie dekady co roku zwiększał swój zasięg 
i wartość rynku - trend wzrostowy niewątpliwie znacznie przyspieszyła pandemia
koronawirusa. W raporcie Gemiusa z 2019 roku podawano, że zakupy online robiło
wówczas 61% internautów, czyli aż o 16 punktów procentowych mniej niż obecnie. 

W czasie kolejnych lockdownów i ograniczeń w handlu nowi użytkownicy 
z konieczności spróbowali zakupów przez Internet, a kupujący już wcześniej zwiększyli
ich wartość i częstotliwość. Respondenci Gemiusa zapytani w 2022 r. o zwyczaje
zakupowe odpowiedzieli, że obecnie kupują online więcej (29%), częściej (30%) lub inne
produkty (15%) niż przed pandemią. Dla 17% Internet stał się pierwszym wyborem przy
poszukiwaniu większości produktów. Tylko 1/3 badanych nie zauważyła u siebie
żadnej z powyższych zmian. 

W czasie pandemii znacząco zwiększyła się wartość handlu internetowego. Według
danych PwC wartość rynku e-commerce wzrosła z 57 mld zł w 2019 r. do 92 mld zł 
w 2021. Eksperci szacowali, że w 2022 roku miała ona osiągnąć wartość już 109 mld zł, 
a na przyszłość przewidywali dalsze wzrosty, aż do 187 mld zł w 2027 roku. 
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E-klienta trzeba cały czas "dopieszczać", bo zrobił się wybredny, wyedukowany,
a konkurencja nie śpi. Szczególnie wrażliwa jest ciągle - jak wynika z raportu „Global
e-commerce Logistics Market 2018” - kwestia tzw. ostatniej mili, czyli wszystkich
zagadnień związanych z realizacją zamówień i polityką zwrotów - czytamy w raporcie
marketingowego portalu Interaktywnie.com. To właśnie jakość obsługi
posprzedażowej staje się kluczowym czynnikiem budującym zaufanie klientów do
marki i gwarantuje ich lojalność, która decyduje o ich powrocie do e-sklepu. 

Na co głównie zwracają uwagę kupujący w sieci?
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• Aż 36% Polaków ankietowanych przez analityków PwC oczekuje dostawy już
następnego dnia po złożeniu zamówienia.

• 35% respondentów chciałoby otrzymać zakupiony towar w ciągu dwóch dni od
dokonania transakcji. Rośnie też odsetek tych, którzy oczekują dostawy od razu,
czyli tego samego dnia. 

• Ponad połowa (53%) osób kupujących online deklaruje też, że tym, co najbardziej
przekonuje ich do tej formy zakupowej, jest możliwość darmowego 
odesłania produktu.

• Aż 31% nigdy z tej możliwości jednak nie skorzystało. 

Nie jest więc tak, jak się obawiali jeszcze niedawno przedsiębiorcy, że prawo do
zwrotu towaru będzie nadużywane, a dostępność tej opcji jest ważna 
i wymagana prawem. 

Na rynku e-commerce konkurencja jest już ogromna i te same produkty można
najczęściej kupić u wielu sprzedawców. Co zatem decyduje o wyborze sklepu
internetowego? Jak wynika z raportu Gemiusa „E-Commerce w Polsce 2022”,
kryterium decydującym jest zazwyczaj cena lub inne czynniki mające na nią wpływ.
Badani internauci wskazywali najczęściej:

• Atrakcyjną cenę produktu – 47%
• Niskie koszty przesyłki/dostawy – 41%
• Pozytywne wcześniejsze doświadczenia – 35%
• Atrakcyjne promocje, oferty specjalne – 28%
• Krótki czas oczekiwania na dostawę – 24%
• Łatwy sposób składania zamówienia – 20%
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• Różne dostępne formy płatności – 19%
• Kody rabatowe – 19%
• Łatwy sposób płatności (karta płatnicza, systemy szybkich płatności) – 18%
• Różne dostępne formy dostawy – 18%
• Przejrzystą i funkcjonalną stronę internetową – 16%
• Opinie na różnych stronach internetowych i portalach – 15%.



Przyjazny UX (struktura, a więc tzw. użyteczność strony internetowej) i wartościowe
treści są, obok ceny, jednymi z ważniejszych kryteriów, którymi się kierujemy
podejmując decyzje zakupowe, ale niskie koszty dostawy, albo szerzej, wszystkie
kwestie związane z logistyką, z każdym rokiem zyskują na znaczeniu. Klienci są coraz
bardziej wymagający. „Za niskie koszty dostawy często uznają dopiero dostawę
darmową, oczekując jednocześnie, że towar pojawi się pod ich drzwiami następnego
dnia po złożeniu zamówienia. Oczekują dostawy bezpośrednio do domu lub do pracy,
choć trzeba zaznaczyć, że odbiór „przy okazji” w punktach odbioru jest opcją, która,
zwłaszcza w dużych miastach, dynamicznie zyskuje na popularności” - czytamy 
w raporcie „E-commerce” portalu Interaktywnie.com.

Nic więc dziwnego, że sklepy coraz częściej rozszerzają opcje dostawy.

Badanie serwisu Furgonetka.pl wskazuje, że:

Co decyduje o sprzedaży w internecie?
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Darmową dostawę oferowało w 2019 roku 37% polskich małych i średnich sklepów
oraz 62% dużych. W większości przypadków trzeba było jednak dokonać zakupów za
określoną kwotę: w przypadku małych i średnich podmiotów średnio za 425,72 złotych,
a w przypadku dużych za 192,30 złotych. 

• już 65% małych i średnich sklepów oferuje więcej niż jedną opcję doręczenia, 
• z czego dwie możliwości proponuje 32% sklepów, 
• trzy – 22%, 
• a cztery i więcej – 11%. 

W przypadku dużych podmiotów:
• aż 91% z nich oferuje więcej niż jedną formę dostawy, 
• w tym dwie opcje posiada 31% z nich, 
• trzy - 34%, 
• a cztery i więcej form jest dostępna w 24% z nich. 



W zależności od płci, wieku, sytuacji ekonomicznej czy wykształcenia różnią się
zarówno preferencje, jak i zachowania zakupowe internautów. Uogólniając: mężczyźni
częściej niż kobiety interesują się sprzętem RTV i AGD, urządzeniami mobilnymi 
i akcesoriami do nich oraz częściami samochodowymi, a także ubezpieczeniami,
grami i oprogramowaniem – wynika z badania Gemiusa. Z kolei więcej kobiet kupuje
odzież, obuwie i akcesoria, kosmetyki i perfumy, produkty farmaceutyczne oraz książki,
płyty i filmy. 

Najpopularniejszymi kategoriami produktów w e-commerce są: 

Jakie produkty kupujemy najchętniej online? 
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Kupujący online najwięcej wydają na odzież i artykuły spożywcze – średnio po 
213 złotych miesięcznie na każdą z tych kategorii. 

Kolejne pod względem wysokości wydatków są: obuwie (172 zł/mies.), artykuły
dziecięce i zabawki (158 zł/mies.) oraz produkty farmaceutyczne (158 zł/mies.).

Co ciekawe, przez Internet coraz powszechniej kupowane są meble. Średnie wydatki
w tej kategorii to 933 zł w skali 6 miesięcy.

• Odzież, dodatki, akcesoria – 79%
• Obuwie – 66%
• Kosmetyki i perfumy – 65%
• Książki, płyty, filmy – 57%
• Produkty farmaceutyczne – 55%
• Sprzęt RTV/AGD – 52%
• Odzież sportowa – 50%
• Bilety do kina/teatru – 46%
• Produkty spożywcze – 45%
• Artykuły dziecięce/zabawki – 44%

Źródło: Gemius, „E-Commerce w Polsce”, 2022



Komputer stacjonarny, mimo że wciąż jest najpopularniejszym urządzeniem, którego
używamy do finalizacji transakcji w Internecie, szybko oddaje pola smartfonom. 
W Polsce 17% badanych w 2022 roku używało telefonu do zakupów przynajmniej raz
w tygodniu (rok temu 9%), a 7% konsumentów robi to codziennie. 

Wciąż jednak mamy do czynienia ze znaczną „luką mobilną” („mobile gap”). Co to
znaczy? W skrócie, chodzi o dysproporcję pomiędzy czasem spędzanym na
urządzeniach mobilnych, który nieustannie się wydłuża, a liczbą transakcji
finalizowanych za ich pośrednictwem, która tego wzrostu nie odzwierciedla. Z dużą
dozą prawdopodobieństwa można więc stwierdzić, że część potencjalnych klientów
traci zainteresowanie zakupem, gdy musi „się przełączyć” ze smartfonu na 
inne urządzenie. 

Z badań Google wynika jednoznacznie, że przyjazny urządzeniom mobilnym UX (czyli
budowa strony) „zmienia użytkowników w klientów”. Według analiz giganta, aż 74% 
z nich stwierdziło, że chętniej wraca do sklepu, którego witryna dostosowana jest do
urządzeń mobilnych, a 67%, że chętniej decyduje się wtedy na zakup. Co ważne,
użytkownicy bardziej skłonni są też poświęcić swój czas na znalezienie sklepu
przyjaznego smartfonom niż przeszukiwać stronę tego, który taki nie jest.
Zaniedbywanie mobile'a to więc prezent dla konkurencji, która sobie na to 
nie pozwala.

Czy Polacy chętniej kupują przez smartfony, czy 
komputery stacjonarne?
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No cóż... Dużo zależy od stanu światowej gospodarki, wciąż odczuwającej silne
reperkusje pandemii, a ostatnio również wojny w Ukrainie. Analitycy jednak
spodziewają się dalszego rozwoju rynku on-line.

Tempo rozwoju e-commerce z całą pewnością nie wyhamuje, chyba że załamie się
światowy handel. Sprzedaż stanie w obliczu ogromnego kryzysu, ale też granica
między off-line i on-line będzie się stopniowo zacierać. Gracze tacy jak choćby
Amazon będą prawdopodobnie coraz częściej otwierać nowoczesne sklepy
stacjonarne, co pokazuje przykład bezobsługowego Amazon Go, a marki
dotychczas znane z tak zwanego realu - jak Wallmart czy Lidl - będą szukały
partnerstw technologicznych, żeby się nie dać zepchnąć do narożnika przez 
tzw. digital navies. 

Trendem, który będzie w największym stopniu odpowiedzialny za tę fuzję światów,
jest mobile, ale już nie "first", lecz "only". Konsumenci za pomocą urządzeń mobilnych
będą coraz częściej przeglądać sklepy internetowe i dokonywać zakupu, często
łącząc wizytę w sklepie stacjonarnym (gdzie można dotknąć produktu) 
z internetowym researchem. To z kolei wymusi na sprzedawcach podejście
omnichannelowe, czyli takie, w którym oferta dla klienta nie różni się w zależności od
kanału komunikacji, ale też jest do niego dostosowana. 

Jakie trendy będą wpływać na rynek e-commerce 
w nadchodzących latach? 
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TBMS Sp. z o.o. specjalizuje się w marketingu
internetowym, a w szczególności w:

Jak może Ci pomóc agencja TBMS?
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Nasz zespół złożony jest przede wszystkim z ekspertów, którzy
doświadczenia zdobywali w czasie pracy nad rozwojem największych
serwisów internetowych w Polsce. Wśród tych osób są pionierzy
marketingu w wyszukiwarce Google, osoby odpowiedzialne za
współtworzenie i rozwój programów partnerskich w sieci, 
a także dziennikarze. 

• kompleksowych wdrożeniach stron internetowych, e-sklepów, portali, 
• SEO, 
• kampaniach PPC (Pay Per Click poprzez Google Ads, Facebook Ads,
LinkedIn Ads itp.),
• promocji w mediach społecznościowych, 
• lead genaration,
• tworzeniu treści (content marketingu),
• kampaniach rekrutacyjnych i employer brandingowych.  

Zapraszamy do współpracy

Marta Smaga, Tomasz Bonek



hello@tbms.pl
Napisz do nas, zapytaj o radę 
lub o możliwości współpracy


