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Marketing Internetowy – Koncepcja T-shaped marketera
Spośród dostępnych narzędzi stosowanych do promocji w internecie, w niniejszej prezentacji
skoncentrujemy się na kampaniach płatnych w wyszukiwarkach, w tym przypadku popularnych „Google
Adwords”, od niedawana przemianowanych na „Google Ads”
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Marketing Internetowy – promocja w wyszukiwarkach
Przed rozpoczęciem, należy poznać kilka podstawowych pojęć związanych z promocją stron internetowych:
• SEM – ang. Search Engine Marketing – marketing w wyszukiwarkach
• SEO – ang. Search Engine Optimization – optymalizacja stron pod kątem wyszukiwarek internetowych
• PPC – ang. Pay Per Click – wiąże się z płatnymi kliknięciami w link do strony
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Dlaczego zaczynamy od PPC?
• Jeżeli mamy nową stronę – reklama w Google, jest najszybszą metodą znalezienia się na pierwszej stronie
wyszukiwarki Google
• Choć wiele osób twierdzi, że nie korzysta z reklam, to zgodnie z danymi Google, około 65% wszystkich
„kliknięć” w wyszukiwarce to właśnie kliknięcia w reklamy
• Odpowiednio przygotowane kampanie, umożliwiają dotarcie do wybranych przez nas grup docelowych
(odpowiednich osób, zainteresowanych produktami/usługami).
• Reklamy w Google nie są drogie – w zależności od prowadzonej działalności, koszt „kliknięcia” waha się od
kilkunastu groszy do kilku złotych (zależy od wybranych słów kluczowych i produktów). W przeliczeniu na
skuteczność dotarcia do klientów, korzystanie z reklam może być znacznie tańsze niż poprawnie realizowane
pozycjonowanie.

Na czym najbardziej zależy w przypadku PPC?
Najważniejsze są tzw. Konwersje, czyli:
• Dokonanie zakupu
• Rejestracja konta
• Wypełnienie formularza
• Zapisanie się na newsletter
• Przejście do konkretnej podstrony
• Kontakt telefoniczny/mailowy
Który z powyższych określamy mianem konwersji uzależniony jest od celów prowadzonych kampanii. Zawsze
obliczany jest także tzw. współczynnik konwersji:

Współczynnik konwersji =

Liczba konwersji

Liczba użytkowników

x 100%

Co zrobić by optymalizować liczbę Konwersji?
• Kluczem do sukcesu jest odpowiednie
dopasowanie 3 elementów:
• Słów kluczowych
• Reklam
• Stron docelowych

Słowa
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• Te 3 składniki składają się na tzw. Wynik jakości
określany przez Google w skali
1-10
• Np. firma która ma wynik jakości = 4 będzie płaciła
za kliknięcia 2 razy więcej niż firma, która ma ten
współczynnik = 8
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Strona internetowa, Reklama, Słowa kluczowe
Tworząc lub dostosowując gotową już stronę do prowadzenia kampanii w Google Ads należy przeznaczyć
część czasu na odpowiedni research słów kluczowych.
• Słowa kluczowe, czy też frazy kluczowe, to zestawy wyrazów, które powinny pojawiać się zarówno na
samej stronie, w treści reklamy oraz w tworzonej kampanii.
• Warto mieć na uwadze, że sposób wyszukiwania określonych rzeczy w internecie może być różny od tego,
jak sami to postrzegamy.
• Początkowo, można wykorzystać samą wyszukiwarkę Google – załóżmy, że chcemy otworzyć gabinet
stomatologiczny w Poznaniu
• Wyszukiwarka sama podpowiada popularne frazy

Słowa kluczowe

• Jednak taki sposób wyszukiwania, nie koniecznie będzie
optymalny. Dlatego też można wesprzeć się innymi narzędziami.
• Podobny efekt, bardziej ustrukturalizowany możemy uzyskać
korzystając z https://keywordtool.io

Słowa kluczowe – Google Ads

• Google Ads, po założenia konta, umożliwia
dokonywanie podobnych operacji. W tym
przypadku możemy skorzystać z propozycji słów
kluczowych (sugestie Google).
• Poszerza to research, jednakże należy mieć na
uwadze, że niekoniecznie każda fraza, jest nam
niezbędna, a część wręcz może być dla strony i
kampanii szkodliwa (zbyt szerokie dotarcie).

Słowa kluczowe – https://ubersuggest.io/

• Jeżeli w początkowej fazie, nie chcemy jeszcze
zakładać konta w Google Ads, istnieje możliwość
skorzystania z innych rozwiązań, dających
podobne wyniki.

Właściwy research Słów kluczowych
Odpowiedni research Słów kluczowych to
jednocześnie:
• Analiza popytu
• Analiza konkurencji
• Weryfikacja konkurencyjności branż/obszarów
działalności
• Precyzyjne stworzenie oferty dopasowanej do
wymagań
• Lepsze docieranie do osób zainteresowanych
produktem/usługą

Źródło: WingsBridge Instytut Naukowo-Doradczy sp. zo.o.

Precyzyjne kierowanie reklam
Na sukces kampanii składa się liczne zmienne, w tym
te związane z właściwym ich kierowaniem tj.:
• Harmonogram
• Lokalizacje
• Urządzenia
• Określony wiek użytkowników
• Grupy zarobkowe (obecnie niedostępne)
• Niestandardowe grupy odbiorców (np. bazujące na
odwiedzonych produktach na naszej stronie)
• Odbiorcy podobni (do tych obecnych na naszej
stronie)

Reklamy w sieci wyszukiwania
Reklamy w sieci wyszukiwania Google wyświetlają się
po wpisaniu przez użytkownika wybranych
wartościowych fraz (słów kluczowych) dla
reklamodawcy

Zakupy
Google

Zakupy Google:
• Dostępne dla e-sklepów.
Linki sponsorowane:
• Dostępne dla wszystkich reklamodawców

Linki sponsorowane

Pozostałe reklamy w Google
• Remarketing – reklama skierowana do tych, którzy odwiedzili naszą stronę, ale nie dokonali zakupu.
Dobrze zrealizowana jest bardzo skuteczna i doskonale uzupełnia kampanię linków sponsorowanych
• Sieć reklamowa – tzw. “reklama display”, dzięki której dotrzesz do klientów odwiedzających witryny
będące partnerami Google
• Reklama w YouTube – wyświetlaj swoje reklamy na największym portalu z treścią video – youtube.com
• Reklama w Gmailu – ułatwiony dostęp do użytkowników jednej z popularniejszych skrzynek mailowych

Reklama i ruch na stronie - Google Analytics
Atutem korzystania z marketingu internetowego, zwłaszcza z wykorzystaniem narzędzi Googla, jest
możliwość stałej kontroli skuteczności naszych działań - zarówno dzięki Google Ads, jak i Google Analytics

W niniejszej prezentacji przedstawiono
podstawowe informacje dotyczące działań
promocyjnych w internecie – promocji w
wyszukiwarkach z wykorzystaniem PPC (Google
Ads). Skoncentrowano się na w szczególności na
kwestii właściwego doboru słów kluczowych na
stronach internetowych oraz prowadzonych
kampaniach.
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