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Celem broszury jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu marketingu w Internecie 

oraz przedstawienie nowoczesnych narzędzi służących podnoszeniu jakości 

świadczonych usług przy pomocy Internetu. 

Czytający poznają wykorzystanie kampanii reklamowych w serwisach internetowych, 
wyszukiwarkach oraz poprzez serwisy społecznościowe i na forach dyskusyjnych, które są 
pomocne w kreowaniu marki.  
 

Część 1. Internet jako narzędzie marketingowe  

  

Świat wirtualny to świat rzeczywisty?  

W broszurze ujęto kilka sposobów oraz narzędzi, które 

mogą w znaczny sposób przyczynić się do większej 

rozpoznawalności firmy, jak i do szybszego wyszukania 

firmy w Internecie.  

W obecnych czasach firma, której nie ma w Internecie, nie 

istnieje. Z badań wynika, iż małe i średnie firmy swoje 

działania marketingowe ograniczają jedynie do ulotek, 

wizytówek i stron internetowych. Nie zdając sobie sprawy, 

że w łatwy i tani sposób można opracować strategię 

marketingową i zrealizować ją w Internecie.  

 

Kilka słów o historii marketingu internetowego 

Marketing internetowy (definicja Marketingu Internetowego wg Wikipedii)  

– forma marketingu, używająca jako medium Internetu i strony WWW (World Wide Web). 

Służy do przesłania informacji marketingowej i pozyskania klientów. Przykłady marketingu 

internetowego to przede wszystkim różne formy reklamy między innymi strony rezultatów 

wyszukiwarki, banery, reklamy multimedialne, , ogłoszenia reklamowe w Internecie, 
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reklamy serwisów społecznościowych, sieci reklamowe oraz e-mail marketing, łącznie z e-

mail spam. 

Początkowo reklama w Internecie przyjmowała formę tzw. mailingu, czyli wysyłania reklam 

za pomocą poczty elektronicznej. W 1993 roku nastąpiła rewolucja – powstała 

przeglądarka internetowa Mosaic, która potrafiła wyświetlać grafikę i ramki. Od tej pory 

reklamodawcy mogli dotrzeć do większej liczby potencjalnych odbiorców, a sama reklama 

mogła przyjąć formę graficzną.  

Druga połowa lat 90. XX wieku, to bardzo dynamiczny rozwój Internetu i technologii z nim 

związanych, w tym także reklamy. Jedną z popularniejszych form jaką przyjmuje reklama 

internetowa są banery. Oprócz nich, według badań Gemiusa najbardziej znaną formą 

reklamy internetowej jest mailing reklamowy. Za reklamę można uznać również ogłoszenia 

internetowe lub aukcje internetowe.  

 

Historia e-marketingu  

Dział marketingu internetowego rozpoczął się w 1994, 

kiedy to HotWire sprzedał pierwszy banner 

reklamowy. Pieniądze wydawane na reklamę w Internecie 

przez firmy i korporacje w USA wzrosły do $7.1 miliarda w 

2001 roku (około 3.1 procent wszystkich wydatków na 

reklamę). Koniec ery "Dot-com" spowodował wyraźny 

spadek rynku reklamy internetowej. 

Rynek rozpoczął ponowny wzrost w 2004 wraz  

z rozpoczęciem ery Web 2.0 oraz wzroście zainteresowania inwestorów spowodowanym 

końcem kryzysu na rynkach światowych. Większość stron z wyłączeniem stron 

zajmujących się bezpośrednią sprzedażą (Ebay), generowało swoje zyski przy użyciu 

sprzedaży bezpośredniej powierzchni reklamowej. Podczas pierwszej połowy 2007, 

reklamodawcy wydali $10 miliardów w samych Stanach Zjednoczonych.  
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To odpowiadało łącznie 14% wszystkich wydatków na reklamę i promocję. Google - nowy 

gracz na rynku reklamy internetowej zdominował cały biznes zwiększając swoje przychody 

siedmiokrotnie od 2004 kiedy był wyceniany na $29 miliardów do $215 miliardów  

w grudniu 2007. Podczas 2007 zwiększyły swoje przychody 10-15 razy. Biznes rozpoczął 

rozwój w stronę marketingu społecznościowego w okolicach 2009 roku.  

Marketing Społecznościowy skupia się głównie na stronach takich jak Facebook, Twitter, 

Hi-5, Reddit, Photobucket, Flickr, YouTube, Del.icio.us oraz Digg czy Instagram. 

Największą zaletą reklamy w mediach socjalnych jest bezpośredni kontakt z klientem. 

Problem przed jakim są stawiane osoby zarządzające social marketingiem jest badanie 

wpływu kampanii reklamowej na sprzedaż i przychód. 

Marketing zaczął się, gdy ludzie zaczęli sprzedawać  

E-marketing jest produktem spotkania nowoczesnych technologii komunikacyjnych  

i odwiecznych zasad marketingowych.  

 

E-marketing daje nam mnóstwo możliwości - pozwala na 

zaprezentowanie potencjału firmy w Internecie, 

pogłębienie relacji z dotychczasowymi Klientami, oraz 

zyskanie nowych. Marketing internetowy to alternatywa 

dla marketingu tradycyjnego - pozwalają kreować 

pozytywny wizerunek instytucji oraz budować lojalność 

Kontrahentów. 

Jest to medium o zasięgu globalnym, wykorzystujące 

wiele różnorodnych technik i narzędzi w swoich 

działaniach.  

E-marketing może przyczynić się do rozwoju firmy i zwiększenia jej obrotów. Zyski 

z kampanii są wysoce prawdopodobne, pod warunkiem, że działania promocyjne 

prowadzone są w sposób uporządkowany i profesjonalny. 
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Jakich błędów należy zdecydowanie unikać 

Źle przeprowadzona kampania, niewłaściwie dobrane narzędzia, czy też błędne podejście 

do omawianych procesów może niestety przysporzyć firmie sporo strat. Warto zatem 

podejść do marketingu internetowego poważnie i potraktować go jako wyzwanie dla 

przedsiębiorstwa, mogące przyczynić się do znacznego rozwoju jego potencjału.  

W związku z tym, że w dzisiejszym świecie Internet jest użytkowany przez ogromną część 

społeczeństwa - brak korzystnych informacji o firmie w tej społeczności może przesądzić 

o istnieniu danego przedsiębiorstwa. 

 

Człowiek w średniowieczu w czasie 

trwania całego swojego życia 

absorbował około 2000 informacji.  

Wierząc badaniom,  tyle komunikatów w 

tym reklam, my odbieramy codziennie!!!  

Zły wybór domeny  

Zły wybór domeny - przede wszystkim 

należy unikać nazw trudnych do 

zapamiętania, o skomplikowanej 

pisowni. Internauci bardzo szybko się 

zniechęcają, a biorąc pod uwagę 

konkurencję jaka jest dostępna w wielu 

branżach w Internecie - trudno się temu dziwić. Pomimo, że to nie nazwa, a treść strony 

jest czynnikiem przesądzającym o pozycji w  wyszukiwarce - warto zadbać również 

o kwestię nadania domenie odpowiedniej nazwy.  

Wiele nazw jest już zajętych, dlatego nie jest to zadanie proste. Dodatkowo dobrze jest 

pamiętać o wykupieniu domen z różnymi końcówkami (np. "pl", "com.pl", " info"), tak aby 

wszystkie prowadziły do danej strony. Niekomfortowa byłaby sytuacja, gdyby konkurencja 
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poprzez wykupienie innej końcówki mogła wpłynąć na naszą firmę. Niewybaczalnym 

błędem może dodatkowo okazać się nieuregulowanie na czas płatności związanych 

z domeną - jeśli ją stracimy, odkupienie może słono kosztować lub okazać się nierealne.  

 

Nieprawidłowy układ i nieczytelność strony 

Nieprawidłowy układ i nieczytelność strony - witryna firmy jest elementem świadczącym 

o przedsiębiorstwie. Internauta szukający o niej informacji dokona bardzo szybko jej oceny 

i analizy - jeśli wyda mu się mało profesjonalna i nieprzejrzysta - może zrezygnować z jej 

przeglądania i poszukać innych firm o podobnym profilu.  

Warto w szczególności zwrócić uwagę na takie aspekty jak: 

Zbyt długi czas ładowania strony - Internet daje nam mnóstwo swobody i umożliwia 

szybkie odszukanie pożądanych informacji. Jesteśmy, jako jego użytkownicy 

przyzwyczajeni, że sprawnie otrzymujemy poszukiwane wiadomości. Jeśli potencjalny 

klient trafi na problemy z ładowaniem strony, może się zniechęcić i całkowicie pominąć 

dane przedsiębiorstwo podczas szukania określonego produktu czy usługi. Wychodząc 

naprzeciw Klientom - trzeba szanować ich czas i cierpliwość. 

Strona powinna być również ciekawa oraz użyteczna. Informacje nie mogą 

"bombardować" klienta z każdej strony. Witryna powinna prezentować swoje treści 

w sposób przejrzysty, tak, aby łatwo można było dotrzeć do poszukiwanych informacji. Nie 

wyświetlające się linki czy odstraszająca kolorystyka z pewnością nie doda stronie 

atrakcyjności i nie przyciągnie Kontrahentów.  

 

Trudne do wyłączenia reklamy i automatyczne odtwarzanie audio na witrynie 

Reklamy zamieszczane na witrynie nie są zakazane, trzeba jednak zamieszczać je 

w sposób przemyślany. Powinny być dodatkiem do strony, a nie zaśmiecającym 

i zniechęcającym aspektem. Osoba trafiająca na stronę może zirytować się w trakcie 

podejmowania prób wyłączenia wyskakującego okienka i opuścić witrynę. Zysk z emisji 

reklamy nie będzie wtedy rekompensował strat wynikających ze straty możliwego do 
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pozyskania Klienta. Internauta powinien czuć się dobrze na stronie i poruszać się 

w sposób swobodny. 

 

Skomplikowany formularz kontaktowy 

Proponowanie pozostawienia danych do kontaktu 

zwrotnego nie jest niczym złym. Warto jednak 

prosić tylko o dane konieczne, gdyż wpisywanie 

wielu informacji może okazać się dla internauty 

zbyt czasochłonne i ingerujące w prywatność. 

Wymagane pola powinny być mocno 

zaakcentowane, tak aby użytkownik strony nie 

musiał ponownie wypełniać całego formularza. 

Również podstrona zawierająca dane kontaktowe 

przedsiębiorstwa powinna być łatwa do 

odszukania. Sytuacja, w której klienta zainteresowały dane produkty lub usługi, ale ma 

problem z odszukaniem kontaktu, może okazać się na tyle frustrująca, że zniechęci daną 

osobę do dalszych działań. 

Wiadomości, na które internauta na naszej stronie może się natknąć powinny być na 

bieżąco modyfikowane i poprawiane w razie potrzeby. Jeśli specyfika naszej firmy 

wymaga częstego aktualizowania informacji - nie zapominajmy o tym.  

Witryna firmy to jej wizytówka. Nieaktualne dane świadczą o niestaranności firmy i tym, że 

nie zależy jej na przekazaniu prawidłowych informacji.  

 

Bezwartościowy mailing 

Poczta elektroniczna jest skutecznym i stosunkowo tanim sposobem promowania firmy, jej 

produktów i usług. Znając podstawowe zasady e-mail marketingu można przysporzyć 

firmie wiele korzyści. Nie mniej jednak należy również unikać błędów, które zamiast 
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poprawnych relacji i zysków finansowych zapewnią nam złą opinię i zakwalifikują do grona 

narzucających się firm. 

Przede wszystkim baza mailingowa powinna być przemyślana - szanujące się 

przedsiębiorstwa muszą zapomnieć o spamie. Najczęściej czytane są maile reklamowe, 

których użytkownicy sami wyrazili zgodę na otrzymywanie danego rodzaju wiadomości. 

Informacje zawarte w mailu powinny być ciekawe, pisane w sposób wciągający 

i wywołujący pozytywne emocje. Nie powinny naruszać prywatności i docierać do 

konsumenta zbyt często - zaśmiecanie skrzynki nigdy nie jest rzeczą pożądaną przez 

internautów. Więcej informacji w artykule jak zwiększyć skuteczność kampanii e-

mailowych.   

 

Brak konsekwencji w reklamowaniu się 

Jednorazowa reklama zazwyczaj nie przynosi oczekiwanego rezultatu. Aby działania 

marketingowe odniosły zadowalający skutek, przysporzyły klientów i pozytywny rozgłos 

firmie należy prowadzić je systematycznie. Internet daje nam mnóstwo możliwości - 

zarówno tych droższych, jak i wymagających niższych nakładów - dlatego praktycznie 

każda firma może pozwolić sobie na podjęcie próby kreowania korzystnego wizerunku.  

Brak odpowiedniej reklamy może w konsekwencji prowadzić do tego, że klient nie dotrze 

do naszej firmy, nie zapozna się z jej ofertą (nawet jeśli będzie bardziej korzystna niż 

konkurencji).  

 

Błędy w zakresie pozycjonowania 

Podstawowym błędem jest bezmyślne wpisywanie w tekstach 

pisanych w ramach pozycjonowania nadmiaru słów kluczowych. 

Artykuły takie powinny zawierać w sobie zarówno właściwie 

wkomponowaną, optymalną ilość słów kluczowych, jak i ciekawy 

i wciągający tekst. Profesjonalna firma działająca w Internecie  

to profesjonalna strona internetowa, zaś profesjonalna witryna  
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to profesjonalne pozycjonowanie. Są to elementy nierozłączne i należy na ten aspekt 

zwrócić szczególną uwagę. Wyszukiwarka internetowa to narzędzie bardzo pomocne w e-

marketingu. Wysoka pozycja w wyszukiwarce sprawi, że witryna będzie widoczna, 

odwiedzana i czytana. 

Lista omówionych błędów dotyczących marketingu w Internecie nie jest ani rozłączna ani 

wyczerpująca. Nie mniej jednak ukazuje nam podstawowe kwestie, jakich powinniśmy 

unikać i zwracać na nie uwagę. Podstawowym aspektem dobrej kampanii internetowej jest 

poważne do niej podejście, profesjonalizm działania i myślenie wieloaspektowe. 

 

Część 2. Marketing w Internecie - podstawy  

Zasady marketingu, które obowiązują w świecie  biznesu są identyczne, jak te którymi 

kierują się przedsiębiorcy w świecie wirtualnym. W niniejszym rozdziale uczestnicy  

zapoznają się z podstawowymi zasadami marketingu, rodzajami narzędzi internetowych 

oraz w jaki sposób można użyć instrumentów internetowych w działalności marketingowej.  

 

Czym jest marketing? Skrótowo i w pigułce. 

 

Cechy koncepcji marketingowej:  

 Marketing jest koncepcją myślenia i działania 

rynku. 

 Rynek to (w kategoriach produktu) stosunki 

wymiany między producentami, a nabywcami. 

 W koncepcji marketingu rynek to potrzeby 

nabywców.  

 

Marketing jest koncepcją myślenia  

Działania powstają na drodze ewolucji, zapewniają 4 podstawowe użyteczności: 

formy, czasu, miejsca i posiadania. Orientacja marketingowa: popyt przewyższa podaż, 
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koncentracja uwagi kierownictwa firmy na badaniach popytu i dostosowaniu oferty do 

potrzeb nabywców.  

Orientacja marketingowa:  

 Osiąganie celów firmy poprzez działania, których efekt zapewnia klientom 

maksymalny poziom satysfakcji i jest akceptowany przez zakup. 

 Precyzyjne koordynowanie i integracja instrumentów wykorzystywanych  

w oddziaływaniu na rynek. 

 Opieranie działań rynkowych o rzetelne podstawy informacyjne.  

 

Co to jest marketing?  

Marketing – zbiór instrumentów i działań 

związanych z badaniem i kształtowaniem      

rynku opartych na rynkowych regułach 

postępowania. Jest procesem definiowania, 

przewidywania i kreowania potrzeb klientów 

oraz organizowania zasobów firmy dla ich 

zaspokajania z korzyścią dla firmy i klientów.  

 

 

Badania marketingowe  

 Badania marketingowe dotyczą zewnętrznych i wewnętrznych warunków 

działalności. 

 Badania konsumentów identyfikujące ich potrzeby i charakterystyki pozwalające 

wyodrębnić segmenty klientów. 

 Badania skuteczności instrumentów marketingowych wykorzystywanych przez 

przedsiębiorstwo. 

 Kształtowanie produktów (towarów i usług).  
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Kształtowanie cen:  

 Kształtowanie dystrybucji produktów obejmujące wybór 

sposobów oferowania i warunków dostępności dla klientów. 

 Kształtowanie promocji pozwalającej skutecznie komunikować 

się z klientem i otoczeniem, planowanie i organizowanie 

działań marketingowych.  

 

Cechy marketingu  

Tradycyjny: 

- Koncentracja na pojedynczej transakcji 

- Cechy produktu 

   Najważniejsze 

- Krótki horyzont czasu 

- Niedocenianie obsługi klienta 

    

 

 

Partnerski: 

- Budowanie lojalności klientów 

- Korzyści z zakupu 

   Najważniejsze 

- Ważna obsługa klienta i jego stały 

kontakt z wszystkimi pracownikami 

- Wydłużony horyzont 

Marketing Mix  

Marketing mix + rynek docelowy = strategia marketingowa. Klasyczny marketing mix jest 

rozszerzany o elementy: ludzie, procedury świadczenia i sprzedaży usług, infrastruktura 

techniczna procesu świadczenia usług, poziom obsługi.  

 

4P 
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Działania marketingowe z produktem:  

 Kształtowanie funkcji produktu i jego wyposażenia. 

 Kształtowanie asortymentu produktów. 

 Wprowadzanie nowych produktów na rynek. 

 Wycofywanie produktu z rynku.  

 

„Marketing mix składa się ze wszystkiego,  

czym firma może wpływać na popyt na swe produkty” 

  

Koncepcja 4 P - punkt widzenia sprzedawcy na instrumenty marketingowe, którymi  

można wpływać na nabywców 

 

Koncepcja 4 C - punkt widzenia konsumenta, gdzie każdy instrument marketingowy  

musi dostarczać korzyści  

Cztery P (4P) Cztery C (4C) 

Product 
(produkt) 

Customer needs and 
wants 

(potrzeby i pragnienie 
     konsumentów) 

Price 
(cena) 

Cost to the customer 
(koszt dla klienta) 

Place 
(dystrybucja) 

Convenience 
(wygoda zakupu) 

Promotion 
(promocja) 

Communication 
(komunikacja) 
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Zwyciężają na rynku firmy, które w niedrogi i dogodny sposób zaspakajają potrzeby 

klienta i skutecznie się z nim komunikują. 

 

Marketing mix  

Marketing mix, czy mówiąc po polsku kompozycja marketingowa to zestaw wybranych 

przez nas narzędzi i metod, którymi posługujemy się w interakcji z rynkiem dla uzyskania 

założonych celów. Jest to zestaw współzależnych elementów, które oddziałują na zjawiska 

rynkowe w sposób zintegrowany.  

Koncepcji marketingowych mieszanek jest wiele. Te najbardziej powszechne to formuła 

4P, 4C, marketing mix dla usług 7P, koncepcja dwuczyn-nikowa Frey'a (oferta, metody  

i narzędzia) oraz trzyczynnikowa Lazera i Kellyego (produkt i serwis, dystrybucja, 

komunikacja i przekaz informacji). Dziś przyjrzymy się bliżej dwóm naczelnym modelom, 

4P i 4C, aby lepiej zrozumieć ich zastosowanie w rzeczywistości.  

Tradycyjny model marketing mix 4P skonstruowany przez McCarthy'ego w 1960 roku 

obejmuje takie elementy jak: produkt, cena, promocja i dystrybucja danego   produktu.  

 

Każdy z tych elementów rozpatrywany jest w następujących zakresach: 

− produkt (asortyment, jakość, marka, opakowanie, usługi, potrzeby docelowych 

klientów, jakie produkt ma zaspokajać, działania wspierające produkt (gwarancja, 

pomoc techniczna, nazwa) 

− cena (cena, polityka cenowa, rabaty, strategia sprzedaży, warunki płatności) 

− dystrybucja (strategia dystrybucji) - kanały dystrybucji  

i rozwiązania logistyczne 

− promocja (promocja osobista, bezpośrednia, reklama, promocja uzupełniająca, 

czyli sprzedaży, merchandising, public relations, sponsoring). 

Rosnące oczekiwania konsumentów i coraz większa konkurencja, upowszechnianie 

nowych technologii pokazały dobitnie zbyt ciasne ramy tego tradycyjnego modelu, 

kurczowo trzymającego się świata produktu i producenta, a pomijającego jego otoczenie.  



E-MARKETING W ROZOWJU OBSZARÓW WIEJSKICH CDR 2015 

 

15 

 

Wymusiły więc one rozwinięcie tradycyjnego modelu 4P o kolejne istotne składowe: 

 ludzie: personel obsługujący, klient, partnerzy, inni nabywcy  

 przebieg świadczenia usługi od zainteresowania klienta, poprzez informację, 

sprzedaż i obsługę posprzedażową  

 świadectwo materialne - wszystkie wizualne i materialne elementy tj. budynki, logo, 

meble, wyposażenie techniczne, ulotki, które dla klientów są dowodem jakości 

danej usługi. 

W miarę upływu lat koncepcje marketingu zmieniały się, a wraz z nimi preferowany model 

marketingowej mieszanki. Dzisiejszy, nowoczesny marketing mix opiera się na 

kompleksowym modelu 4C, gdzie C symbolizuje potrzeby i oczekiwania naszego klienta, 

nie jak wcześniej - wyłącznie cechy produktu. Ale nowy nie znaczy diametralnie inny, toteż 

młodsza koncepcja nie podmienia „starych” elementów marketingowych na nowe, ale je 

odświeża, odwraca perspektywę spojrzenia i ustanawia nowe priorytety. 

Koncepcja marketingu mix 4C została stworzona w 1993 roku przez niejakiego Roberta F. 

Lauterborna. Model ten, choć odnosi się do tych samych aspektów, jest zorientowany już 

nie na cechy produktu, ale na spełnianiu potrzeb i sposobie odbierania produktu przez 

konsumenta/ klienta i stopniu (stąd C). Tłumacząc to na polski, powiedzielibyśmy raczej  

o kompozycji marketingowej 4K. Na model ten składają się bowiem:  

 konsument i wartości, korzyści wynikające ze skorzystania  

z oferty (odpowiednik "product" - produktu w 4P) 

 koszty, jakie ponosi klient (odpowiednik "price" - ceny w 4P) 

 komfort, wygoda, dostępność nabycia produktu przez klienta (odpowiednik "place" - 

dystrybucji w 4P) 

 komunikacja produktu/marki z rynkiem (odpowiednik promocji w 4P). 

  

Mówiąc skrótowo: jednostronność, w której P (producent, produkt, 

produkcja) jest nadajnikiem i kontrolerem procesu 

marketingowego, zastępuje K (klient, uwzględnianie jego potrzeb i 
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komunikacja z nim, inicjowane jednak oczywiście przez producenta). Na bazie modelu 4C 

powstało następnie wiele wariacji koncepcji, które rozszerzają, a raczej uszczegóławiają 

jego zakres (m.in. model 7C).  

 

Online Marketing Mix  

Pojęcie to powstało na potrzeby marketingu internetowego. Nie jest to oddzielny, nowy 

model marketingowy, a jedynie suplement do już istniejących koncepcji bazowych. 

Definiuje on bowiem poszczególne działania marketingowe w internecie według kanałów 

dotarcia do klienta, w których wykorzystuje się różne mechanizmy promocji, nie zaś cech 

właściwych produktowi czy potrzeb klienta.  

Online marketing mix wyróżnia następujące kanały promocyjne:  

− strona firmowa - jako centrum i oś komunikacji marketingowej w internecie 

(użyteczność, sprawność, intuicyjność, estetyka); 

− optymalizacja konwersji - wszelkie działania na stronie (zmiana koloru przycisków, 

nazw kategorii produktów, skracanie ścieżek zakupowych) i na zewnątrz, w jej 

otoczeniu, mające na celu zwiększenie sprzedaży; 

− SEM - wszelkie działania promocyjne w wyszukiwarkach (budowanie linków, 

promocja treści, marketing szeptany); 

− marketing społecznościowy - szeroki dział zazębiający się z 

poprzednim, w którym mieści się ogół działań w serwisach 

społecznościowych, mających na celu budowanie marki, 

zwiększenie rozpoznawalności naszej marki, kierowanie 

ruchu na stronę, linkbaiting. 

Online marketing mix jest właściwie synonimem innego pojęcia, 

Inbound Marketing, oznaczającego maksymalne wykorzystanie 

wszystkich możliwych i dostępnych za darmo kanałów bezpośredniej komunikacji  

i potencjalnych źródeł ruchu (fora, serwisy społecznościowe, mailing, pozycjonowanie  

w wyszukiwarkach itd.)  
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Wszystkie koncepcje to tylko modele, służące porządkowaniu i standaryzacji planowania 

działań tak, by nie zapomnieć o tym co najważniejsze. Modele to nie gotowe rozwiązania. 

Są one zbiorami elementów istotnych, które trzeba uwzględniać, a ich przydatność 

rozpatrzeć indywidualnie dla danego procesu marketingowego. Model to twór 

abstrakcyjny, pozwalający nam określić najważniejsze mechanizmy, narzędzia i praktyki 

marketingowe, które zastosowane sprawią, że nasz konkretny produkt odniesie 

zamierzony sukces w swoim otoczeniu konkurencyjnym. 

Marketing mix nie jest uniwersalny - dopasowany do określonej sytuacji rynkowej nie musi 

zadziałać w innej, uwarunkowanej przez odmienne czynniki.  

Wyobraźmy sobie: wprowadzenie nowego produktu o określonych cechach na rynek przez 

naszego konkurenta, zastosowanie przez niego nowej taktyki reklamowej, odmiennych 

środków promocji sprzedaży czy innej niż nasza polityki cenowej, użycie innych kanałów 

dystrybucji czy inaczej dobranych bodźców marketingo-wych (rabaty, prowizje, 

mechanizm lojalnościowy) stosowanych przez producentów to silne czynniki, zmieniające 

aktualną sytuację i wymagające od nas (i od konkurencji) stałego rewidowania założonej 

strategii, wszystkich elementów naszego zestawu marketingowego.  

Marketing mix zwykle precyzowany jest 

na końcu tworzenia strategii marketing-

owej danego produktu. Jego 

poszczególne elementy są dopasowywane 

do konkretnych celów marketingowych 

produktu/kampanii. To strategia powinna 

zatem określać, które elementy tej 

kompozycji i w jakim natężeniu będą przez 

nas wykorzystane w wieloetapowym, żywym 

procesie marketingowym.  
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Warto zaznaczyć, że domeną nowoczesnego marketingu tzw. adaptacyjnego jest 

elastyczność, szybkie reagowanie na zmiany rynkowe i działania konkurencji oraz 

błyskawiczne adaptowanie odpowiednich do danej sytuacji środków marketingowych. Ich 

kompozycja powinna być także stale dostosowywana do wszystkich wahań społeczno-

ekonomicznych, istotnych dla produkcji i dystrybucji danego towaru, a także kształtujących 

potrzeby i możliwości konkretnych grup docelowych.  

Internet wywiera duży wpływ na prowadzenie biznesu, przyczynia się również do zmian  

w marketingu. Dzięki swoim unikalnym cechom oddziałuje zarówno na kształt strategii, jak 

i działań taktycznych i operacyjnych służących zaspokajaniu potrzeb klientów. Wpływa na 

każdy instrument marketing–mix.  

W szczególności na działania promocyjne, prowadząc do rozwoju koncepcji, takich jak 

marketing bezpośredni, masowa indywidu-alizacja, interaktywna komunikacja  

z konsumentem czy też marketing za przyzwoleniem. Sieć Internet przyczyniła się do 

powstania i rozwoju nowych narzędzi – witryn WWW, bannerów, wyszukiwarek, 

katalogów, for i grup dyskusyjnych, e-mailingu.  

E-promocja odgrywa coraz większe znaczenie. I choć obecnie pełni zazwyczaj funkcje 

wspomagająca tradycyjne działania promocyjne, to należy spodziewać się, iż coraz więcej 

kampanii będzie opartych na Sieci, jako medium głównym. Rola promocji internetowej 

rośnie i będzie dalej rosnąć, a w przyszłości żadna marka nie osiągnie odpowiedniego 

potencjału bez jej wykorzystania. 

Internet oddziałuje już na wszystkie obszary gospodarki. Zmienia rynki finansowe 

(bankowość on-line), przyczynia się do powstania nowych form działania firm (wirtualne 

organizacje), zmusza tradycyjne media do ponownego zdefiniowania swojej działalności.  

Handel hurtowy i detaliczny musi mierzyć się z sieciowymi rywalami. Internet z jednej 

strony podnosi poziom konkurencji, globalizując ją, wpływa na postawy konsumentów 

mających dzięki niemu dostęp do olbrzymiej ilości informacji i mogących z łatwością 

porównywać oferowane towary czy też usługi.  



E-MARKETING W ROZOWJU OBSZARÓW WIEJSKICH CDR 2015 

 

19 

 

Z drugiej zaś strony dostarcza organizacjom nowych, nieznanych dotąd możliwości 

rozwoju, sposobów działania i konkurowania, udostępnia nowe kanały dystrybucji, ułatwia 

dostęp do rynku, daje możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej. Szybki rozwój 

Internetu doprowadził do powstania nowej dziedziny gospodarki, związanej bezpośrednio 

lub pośrednio z funkcjonowaniem tej sieci (np. dostawcy usług internetowych, e-sklepy,  

e-bankowość itd.).  

W wyniku rozwoju Internetu zmieniają się warunki konkurowania na rynku, jest to efekt: 

− zmiany sposobu prezentowania produktów  

- w sieci Internet są one przedstawione nie w 

sposób fizyczny, lecz za pomocą obrazu, dźwięku, 

tekstu; 

− zanikania wszelkich granic - tradycyjne granice 

między państwami, sektorami gospodarczymi oraz 

przedsiębiorstwami i nabywcami będą się 

zacierały. Nabywcy mają większy wpływ na 

kształtowanie nowych produktów; 

− zwiększenia siły konkurencyjnej konsumentów - mogą oni szybko, poprzez 

kliknięcie myszką komputera, przenieść się do nowego producenta. 

Internet wpływa pośrednio na gospodarkę poprzez oddziaływanie na życie społeczne, 

kulturę i politykę. Powoduje pojawianie się nowych zawodów oraz nowych form pracy (np. 

telepraca). Wzrost zapotrzebowania na nowe kwalifikacje zawodowe pociąga za sobą 

tworzenie nowych programów nauczania. Sama forma kształcenia ulega ewolucji (np. 

wirtualne szkolenia). 

Internet pomaga tworzyć idealny rynek według idei Adama Smitha, w którym kupujący i 

sprzedający mogą się bez problemu nawzajem znaleźć, bez straty czasu ani ponoszenia 

dodatkowych kosztów. Znalezienie drugiej zainteresowanej strony jest pierwszym 

problemem, z jakim boryka się każdy rynek. Drugim jest zrozumienie rodzaju i jakości 

towarów i usług, jakie się oferuje.  
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Internet ułatwia kupującemu zdobycie informacji o produkcie - ocen wystawionych przez 

organizacje konsumenckie lub innych niezależnych 

opinii – i łatwe porównanie cen. Kupujący mogą też 

mówić sprzedającym o swych wymaganiach, a 

sprzedawcy z kolei mogą kierować swój towar do 

osób najbardziej zainteresowanych oraz oferować 

produkty pokrewne.  

Rosnąca dynamicznie popularność Internetu 

sprawiła, iż coraz większa liczba firm wykorzystuje  

go  w  swojej  działalności  marketingowej.  

Przedsiębiorstwa upatrują w Sieci źródła nowych szans rynkowych, mimo iż do niedawna 

przedsiębiorstwa te postrzegały ten obszar działalności jedynie jako działalność 

wspierającą.  

W działalności biznesowej można wskazać na  dwa główne modele wykorzystywania 

Internetu. Są to model informacyjny oraz model transakcyjny. 

Należy wskazać, że sposób wykorzystania Internetu do celów marketingowych  

w dużym stopniu zależy od preferowanego przez organizację modelu biznesowego. 

Organizacja,  której bliższy jest model informacy jny, w oczywisty sposób wykorzystuje 

Internet głównie do celów promocji prowadzonej przede wszystkim poprzez własne strony 

WWW. 

Natomiast organizacje opowiadające się za   modelem transakcyjnym i w związku  

z tym angażujące się w różne formy handlu poprzez Internet, traktują elektroniczny 

marketing w sposób szerszy i w związku z tym wykorzystują go intensywniej. Należy 

podkreślić, iż Internet cechuje się pewnymi, specyficznymi elementami. Jest to środowisko  

o wiele bardziej dynamiczne, silniej interaktywne, charakteryzujące się bardzo mocną 

pozycją klientów.  



E-MARKETING W ROZOWJU OBSZARÓW WIEJSKICH CDR 2015 

 

21 

 

Marketing prowadzony w Internecie musi różnić się od działań tradycyjnych. Internet, 

oferując wiele zupełnie nowych instrumentów oraz sposobów działania, przyczynił się do 

powstania marketingu internetowego (e-marketingu, marketingu online).  

Marketing  online  jest  prowadzony  w  ramach  interaktywnych  usług  sieci 

komputerowej, elektronicznie łączącej konsumentów ze sprzedawcami. 

E-marketing może służyć wspieraniu działań tradycyjnych, jak również realizacji wyłącznie 

wirtualnych przedsięwzięć. Dzięki swoim walorom jest nieocenioną pomocą w realizacji 

celów przedsiębiorstw. 

Z punktu widzenia marketingu, Internet : 

− jest środowiskiem interaktywnym, tj. umożliwia interakcję z komputerem jak i 

interakcję społeczną, 

− pozwala na dwukierunkowy proces komunikacji, 

− umożliwia tworzenie przekazu skierowanego do indywidualnego odbiorcy, 

− jest środowiskiem hipermedialnym, łączącym ideę hipertekstu z zawartością o 

charakterze multimedialnym, 

− pozwala na pełną integrację poszczególnych instrumentów marketingu (np. łącząc 

reklamę z możliwością dokonania bezpośredniego zakupu), 

− wymusza od użytkownika aktywne poszukiwanie informacji, co pozwala 

przedsiębiorstwu łatwiej zidentyfikować potencjalnych konsumentów i ich potrzeby. 

Internet tworzy nową jakość w procesie komunikowania się z klientem. Jest medium 

komunikacyjnym, które charakteryzuje się zestawem cech niedostępnym w istniejących 

dotychczas kanałach marketingowych (prasa, radio, telewizja, narzędzia marketingu 

bezpośredniego). Unikalność tę pokazuje opracowana przez Ernst & Young koncepcja 

MEDIUM, wskazująca kluczowe cechy Internetu w działaniach marketingowych. 
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Żadna z powyższych cech nie jest niczym 

nowym w marketingu. Poszczególne cechy 

uzyskuje się, korzystając z istniejących narzędzi 

marketingowych. Jednak żaden dotychczasowy 

kanał komunikacji z klientami nie 

charakteryzował się wszystkimi lub przynajmniej 

większością tych cech naraz.  

 

Marketing internetowy jest:  

 masowy - Internet jest medium, które nie 

zna granic geograficznych. Wystarczy 

jeden oddział firmy (witryna www), aby obsłużyć klienta w dowolnym miejscu. Fakt, 

iż witryna jest dostępna bez przerwy, znacząco usprawnia komunikację oraz 

dostępność informacji; 

 ekonomiczny, tani - Internet jest w większości wypadków medium tanim. Na 

potrzeby większości produktów wystarczy w pierwszym etapie stosunkowo 

nieskomplikowana technicznie witryna. Nie oznacza to jednak, że może to być 

"płaski", nieinteraktywny zbiór stron WWW; 

 bezpośredni - Internet to medium bez zbędnych pośredników. Przykłady 

internetowych księgarni, firm komputerowych, czy wielu serwisów pokazują, że 

można obsługiwać klienta w sposób bezpośredni również na tzw. rynkach 

masowych. Fakt, iż Internet jest "czynny" 24 godziny na dobę oraz brak ograniczeń 

geograficznych powoduje, iż klient komunikuje się bezpośrednio. Niezwykle istotny 

jest również fakt, iż dzięki coraz bardziej zaawansowanym technologiom (bazy 

danych) można coraz bardziej indywidualnie traktować klientów. Chyba najbardziej 

adekwatnym przykładem są duże księgarnie internetowe, które traktują 

indywidualnie każdego z setek tysięcy swoich klientów; 
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 interaktywny - większość dotychczasowych 

sposobów komunikacji ma charakter 

jednostronny (producent mówi - klient słucha 

lub nie). Dzięki internetowym rozwiązaniom 

tworzy się dialog, a każde kliknięcie klienta 

to jego głos w rozmowie  

z producentem. Dzięki temu można lepiej 

"obsłużyć" klienta, dopasowując się do jego 

potrzeb; 

 ultraszybki - Internet jest niezwykle szybkim 

medium. Wysłanie informacji pocztą 

elektroniczną do nawet najbardziej 

oddalonych klientów zajmuje niewiele czasu. Sami korzystając z poczty 

elektronicznej, możemy przekonać się, jak bardzo przyspiesza i ułatwia ona 

procesy komunikacji. Wykorzystanie tej cechy wymaga jednak stałych działań 

związanych z aktualizacją i reakcją na głosy klientów. Z tej cechy wynika jednak 

duże zagrożenie - negatywne informacje, czy plotki rozchodzą się nadzwyczaj 

szybko; 

 mierzalny - Internet jest medium anonimowym i mierzalnym. Z jednej strony klient 

czuje się jak w ogromnym supermarkecie, gdzie nie nagabywany przez nikogo 

może oglądać, dotykać, zbierać informacje, wyszukiwać ciekawe oferty. Z drugiej 

strony, poruszając się w Sieci zostawia dużo danych o sobie. Dodając do tego 

dane, które zostawia na witrynie w sposób świadomy (np. wypełniając krótki 

kwestionariusz wymagany do stworzenia własnego profilu) marketingowcy 

otrzymują sporą ilość informacji. 
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Narzędzia marketingu internetowego  

Narzędzia internetowej komunikacji marketingowej, 

chcąc być skutecznymi, muszą spełniać szereg 

wymagań, do których należą przede wszystkim: 

− zapewnienie interakcji z klientem; 

− indywidualizacja przekazu; 

− zgodność z koncepcją permission marketing; 

− przyczynianie się do budowania  

społeczności wirtualnych. 

 

Sieć Internet cechuje bardzo wysoki poziom interaktywności. Narzędzia komunikacji 

marketingowej powinny jak najlepiej oddziaływać na konsumenta. Interaktywność stanowi 

jedną z najistotniejszych cech reklamy, ponieważ bezpośrednio wpływa na wzmocnienie 

procesu komunikacyjnego. Interaktywność to utrzymanie obustronnych kontaktów  

z nowym i obecnym kręgiem użytkowników Internetu. Promocja sieciowa powinna 

charakteryzować się dwustronnym dialogiem. Klasyczny monolog jest tu mało skuteczny. 

Sukces komercyjny w Internecie zależy od umiejętności zaprezentowania swojej marki  

w sposób umożliwiający interaktywny kontakt z klientem.  

Możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z klientem sprawia, iż instrumenty 

promocji powinny być tworzone z myślą o indywidualnym odbiorcy (model promocji one-to 

one). Marketing jeden na jeden polega na tworzeniu komunikatów dla odbiorców  

indywidualnych. Indywidualne  relacje  prowadzą  do  budowania  bliskich i długotrwałych 

więzi z klientem. Aby to zrealizować, można skorzystać z pomocy ankiet online oraz 

cookies.  

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta pozwala organizacji na przekazanie 

każdemu ze swoich klientów innej wizji przedsiębiorstwa. Tworzenie zindywidualizowanej 

interakcji z klientami w gospodarce internetowej przestaje już być luksusem, czy 

pożądanym dodatkiem; staje się wymogiem. Sieć po raz pierwszy pozwoliła na masową 
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indywidualizację promocji. Sieć Internet pozwala na segmentację rynku dochodzącą do 

pojedynczego klienta. Firma, która nie korzysta z możliwości personalizowania swoich 

narzędzi promocyjnych i stosuje w Internecie komunikację masową, nie może liczyć na 

skuteczność swoich działań. Należy podkreślić  iż,  klienci   w   sieci   są  bardzo   

zróżnicowani.   

 

Zindywidualizowana e-promocja okazuje się dużo bardziej skuteczna, gdyż 

dokładnie odpowiada wymaganiom nabywcy. 

 

Promocja internetowa zyskuje na wartości, gdy realizowana jest zgodnie z koncepcją 

permission marketing (marketingu za przyzwoleniem). Podstawowym celem permission 

marketingu jest wzmocnienie więzi z klientem. Jednak koncepcji tej nie należy utożsamiać 

z marketingiem bezpośrednim. Ten opiera się na założeniu, iż firma sama daje sobie 

zgodę na komunikację. W permission marketingu o tę zgodę należy się postarać. Główna 

zasada, która tu obowiązuje, to uzyskanie zgody klienta na objęcie go działaniami 

promocyjnymi.  

Działania e-promocyjne powinny prowadzić do zbudowania społeczności wirtualnej, 

skupionej wokół serwisu WWW firmy. Aby to osiągnąć, witryna musi zapewnić intensywną 

interakcję pomiędzy konsumentami a firmą i innymi klientami. Odbywa się to za pomocą 

różnych metod (np. poczta elektroniczna, czat, forum dyskusyjne, prywatne strony WWW, 

e-biuletyn, kreowanie wydarzeń). 

 

Do głównych narzędzi w marketingu internetowym należą m.in.: 

 strony WWW, 

 e-mail, 

 grupy dyskusyjne, 

 Bannery  

 Blogi  
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 Media społecznościowe. 

Strony WWW  

Jest to narzędzie, przy pomocy którego klient styka się z przekazem marketingowym. 

Witryny sieciowe  można uznać za najważniejszy obszar działań e-promocyjnych. 

Wszystkie informacje i usługi internetowe są udostępniane poprzez strony WWW. Strony 

internetowe, ze względu na swą potencjalną zawartość informacyjną, są ważnym 

środkiem komunikacji z użytkownikiem. Mogą cechować się interesującym układem treści, 

dobrą warstwą graficzną, atrakcyjnymi efektami animacji, wbudowanymi plikami 

dźwiękowymi, przekazem wideo i multimediami. 

Dobrowolność  wejścia do witryny, jak również poruszania się po niej świadczą  

o nienatarczywym charakterze tej formy promocji. To jednak powoduje, iż nie może być 

ona postrzegana jedynie jako medium reklamowe, gdyż nikt nie będzie chciał jej 

odwiedzać. Witryna internetowa nie jest bowiem tylko zwykłą reklamą czy wirtualną 

wizytówką firmy.  

Dobry serwis WWW powinien być interaktywnym narzędziem marketingowym, które 

kształtuje wizerunek przedsiębiorstwa oraz pozwala na zdobycie nowych rynków  

i klientów, a także istotnie może zmniejszyć koszty funkcjonowania firmy. Cele  stron  

WWW  powinny  wynikać  bezpośrednio z  zadań  stawianych e-promocji.  

 

Tworząc serwis internetowy zwykle dąży się do osiągnięcia takich celów, jak: 

 dostarczenie podstawowych i pogłębionych informacji na temat firmy; 

 dostarczenie wyczerpujących informacji na temat produktów i usług; 

 wsparcie sprzedaży; 

 poszerzenie kanałów dystrybucji o Internet; 

 usprawnienie obsługi klienta; 

 wzrost lojalności klientów; 

 budowanie świadomości marki; 

 umożliwienie sprawnej i szybkiej komunikacji z firmą.  
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Osiągniecie wszystkich tych celów jednocześnie jest możliwe, choć trudne i kosztowne. 

Lepiej ustalić hierarchie celów i wspierać wybrane obszary. 

 

Wyznaczenie celów pozwoli na określenie funkcji (przeznaczenia) witryny. Do 

najważniejszych należą: 

 witryny udostępniające przestrzeń reklamową innym firmom; 

 witryny o charakterze promocyjnym, obniżające koszty tradycyjnej kampanii 

reklamowej lub wspomagające; 

 witryny służące wyłącznie do zawierania kontaktów handlowych, kontaktu z 

partnerami oraz poszukiwaniu nowych; 

 witryny sprzedaży bezpośredniej, w których spedycja produktów odbywa się drogą 

elektroniczną po wniesieniu opłaty; 

 sklepy internetowe oferujące produkty, które dostarczane są klientowi w tradycyjny 

sposób; 

 portale. 

 

Poczta elektroniczna  

Poczta elektroniczna (e-mail) to, zaraz po stronach WWW, druga 

najpopularniejsza usługa sieciowa. Umożliwia przesyłanie plików pomiędzy 

użytkownikami Internetu. Do jej wykorzystywania konieczne jest posiadanie, 

przynajmniej przez odbiorcę, skrzynki pocztowej zamieszczonej na 

serwerze.   

E-mail to bardzo przydatne narzędzie promocyjne.  Jego  charakter  jest  odmienny  niż   

w  przypadku  stron  internetowych. W odróżnieniu  od  witryny  WWW,  będącej  medium  

pasywnym,  nienatarczywym, poczta elektroniczna jest natarczywa za sprawą tego, że 

trafia do skrzynki pocztowej adresata. Adresat musi przeczytać chociażby informacje  

o treści wiadomości, zanim się zdecyduje, czy ją otworzyć, czy skasować.  
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W celu poprawienia efektywności działań e-promocyjnych, można wykorzystać e-mail do 

następujących zadań: 

 poprawy obsługi klientów i kontaktów z nimi; 

 szerszego prezentowania oferty firmy (nowe czy 

zagraniczne rynki); 

 budowania lepszych powiązań z dotychczasowymi 

klientami; 

 usprawnienia procesu składania zamówień i zleceń; 

 dostarczania bardziej aktualnych  

i obszerniejszych informacji; 

 zbierania opinii o firmie i produktach  

(badania marketingowe).  

 

Masowe wykorzystywanie przez firmy poczty elektronicznej do celów promocyjnych, 

powoduje zasypywanie skrzynek mailowych odbiorców niechcianymi przekazami. Jest to 

źródłem irytacji Internautów i niechęci do takich praktyk. Przyczynia się to bowiem do 

wydłużenia czasu połączenia z Siecią i ogranicza powierzchnie pamięci skrzynki. 

Rozwiązaniem tego problemu jest permission marketing. 

 

Grupy dyskusyjne  

Stanowią forum wymiany opinii. Fora dyskusyjne są  popularnym i skutecznym  sposobem  

doręczania  informacji  grupie  odbiorców.  Jest  to  określone miejsce w sieci, w którym 

użytkownicy za pomocą odpowiednich technologii komunikacyjnych mogą wymieniać 

informacje na tematy zdefiniowane dla grupy. Również duże przedsiębiorstwa w coraz 

większym zakresie korzystają z tej formy komunikacji (np. w zamkniętych grupach 

dyskusyjnych) w kontaktach ze swoimi klientami, zbierając szybko i na wielką skalę opinię  

o swoich produktach,  usługach, poziomie obsługi, komunikacji.  
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Bannery  

Strony WWW to podstawowy nośnik reklamy w Internecie. Najpopularniejszą jej forma są 

bannery (transparenty reklamowe). Banner to niewielki, zazwyczaj prostokątny obiekt 

graficzny, ale w zależności od rozdzielczości ustawionej w swoim systemie przez 

użytkownika, może zajmować nawet do 20% powierzchni obrazu.  

Umieszczany jest w popularnych miejscach w Sieci, a jego forma ma zachęcać do 

kliknięcia na nim kursorem i przeniesienia się na stronę reklamującej się firmy.  

 

Można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje bannerów: 

− bannery statyczne – stanowią element graficzny, często zawierający logo firmy, 

− bannery animowane – są bardziej atrakcyjne i bardziej skuteczne. Przyciągają 

uwagę Internautów w większym stopniu niż bannery statyczne, co powoduje, że 

częściej klikają oni na takie bannery (liczba kliknięć jest o 15 do 40% większa), 

− bannery interaktywne – nakłaniają użytkowników Internetu do wykonania jakiejś 

czynności, np. zawierają pytanie, na które trzeba odpowiedzieć. Mogą zawierać 

animacje i dźwięk. Są najbardziej skuteczne spośród wszystkich wymienionych 

rodzajów. 

Media społecznościowe, komunikatory blogi zostaną omówione szczegółowo  

w dalszej części broszury.  

Elementy e-marketingu  
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Internet może odmienić sposób planowania i weryfikowania strategii marketingowych  

w przedsiębiorstwie. Philip Kotler, jeden z najwybitniejszych znawców marketingu twierdzi, 

że biznes elektroniczny składa się w 10% ze sprzedaży i aż w 90% z marketingu.  

W tym zdaniu zawarta jest esencja właściwego wykorzystania Internetu w celach 

marketingowych. Wiele produktów i usług długo jeszcze nie będzie kupowanych poprzez 

Internet. Nie oznacza to jednak, iż dzięki wykorzystaniu Sieci ich producenci nie mogą 

dostarczać klientom korzyści.  

Kluczem do sukcesu wydaje się być właściwe zrozumienie pojęcia komunikacji 

marketingowej. Internet, dzięki swojej unikalności, stwarza zupełnie nowe możliwości 

tworzenia i pielęgnowania relacji z klientem.  

 

Część 3. Użytkownicy w sieci  

W celu prawidłowego zrozumienia 

mechanizmów internetowych oraz tego czym 

kierują się użytkownicy Internetu, w module 

zostaną zaprezentowane rodzaje i grupy 

odbiorców i nadawców treści publikowanych 

na stronach internetowych i portalach. 

Omówione zostaną także sposoby badania 

respondentów – klientów, za pomocą ankiet 

internetowych.  

 

 

Segmentacja klientów i jej realizacja w sieci  

Segmentacja rynku jest to proces podziału ogólnego rynku na jednorodne grupy 

nabywców, z których każda charakteryzuje się odmiennymi potrzebami, cechami 

zachowania oraz reakcją na stosowane przez firmę instrumenty marketingowe. 

Czy segmentacja wygeneruje większą sprzedaż i poprawi pozycję rynkową firmy.  
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Segmentacja klientów indywidualnych  

Geograficzne  

 miejsce zamieszkania 

Demograficzne  

 płeć 

 wiek i wielkość rodziny, 

 zawód 

 wykształcenie 

 narodowość  

 dochód  

Psychograficzne  

 klasa społeczna  

 styl życia 

Behawiorystyczne  

 poszukiwanie korzyści 

 status konsumenta 

 wielkość zakupu 

 lojalność 

 

Definiowanie grupy docelowej  

 Co to jest segmentacja klientów i jak ją realizować w sieci? 

 W jaki sposób definiować grupę docelową online? 

 

Odbiorca  

Ustalenie odbiorcy informacji stanowi punkt wyjścia skutecznej komunikacji.  

Dotyczy to zarówno wąskiej grupy nabywców, jak i szerokiego zróżnicowanego 

wewnętrznego segmentu klientów.  

 

Kontekst  

Tempo życia i szum informacyjny współczesnego świata sprawia, że konsument jest 

zarzucany ogromną ilością informacji dosłownie w każdej chwili. Oznacza to, że  

e-marketer czy sprzedawca musi poznać dogłębnie reprezentanta swojej grupy docelowej. 

By w odpowiednim czasie i miejscu i do odpowiedniego konsumenta dotrzeć z informacją  

o swoim produkcie. W przeciwnym wypadku informacja, choćby najbardziej wyrazista, 

zniknie w natłoku pozostałych informacji od konkurencji.    
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Segmentacja to podstawa  

Dogłębne poznanie grupy docelowej (segmentu lub segmentów odbiorców) stanowi 

podstawowy punkt wyjścia wszelkich działań w zakresie reklamy i promocji. Także  

w Internecie.  

Należy zatem właściwie scharakteryzować potencjalnych i obecnych klientów.    

 

Grupa docelowa  

 Aspekty społeczno-demograficzna (tj. wiek, płeć, wykształcenie, dochód, zawód). 

 Aspekty geograficzne (tj. miejsce zamieszkania, miejsce pracy, miejsce zakupów  

– region, województwo, metropolia, aglomeracja, miasto, wieś). 

 Aspekty psychograficzne (tj. styl życia, osobowość, lojalność, stosunek wobec 

ekologii, przekonania, firma rodzinna itp.).  

 Inne aspekty (np. internauci – czas, miejsce i częstotliwość korzystania z sieci).  

 

Grupa docelowa  

Taki zestaw danych pozwala efektywnie zdefiniować grupę docelową i stanowi pierwszy  

krok na drodze do segmentacji.  

 

Segment  

Segmentacja to proces podziału konsumentów na w miarę podobne lub jednorodne 

grupy. Wyróżnienie homogeniczne grup odbiorców pozwala prowadzić skuteczną 

komunikację online i offline, akcentować kluczowe korzyści lub niwelować 

ewentualne bariery w procesie komunikacji.  

 

Użytkownicy online  

Obecnie w internecie tworzy się segmenty online, do których przypisywani są internauci 

odwiedzający portale, vortale i inne serwisy www.  
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Dane demograficzne, społeczne i geograficzne internautów, uzyskane na podstawie ankiet 

(deklaracji użytkowników sieci) i zestawienie z aktywnością internautów w serwisie www 

(kategorie informacji, reakcje na przekaz reklamy np. klikalność bannerów reklamowych, 

sposób nawigacji) tworzą pełny obraz użytkownika. 

Największe portale internetowe tj. onet.pl oferują możliwość reklamy skierowanej  

do jednego spośród kilkudziesięciu profili, zapewniając parokrotnie wyższą skuteczność  

w dotarciu z przekazem do konsumenta.  

 

Autosegmentacja  

Nowym zjawiskiem jest obserwowany obecnie proces autosegmentacji internautów, którzy 

dołączając do różnych grup tematycznych serwisów społecznościowych lub zamkniętego 

grona użytkowników danego forum, niejako deklarują swoją przynależność czy poglądy, 

przez co sami się wpisują do odpowiedniej grupy o tych samych zainteresowaniach czy 

potrzebach.  

 

Definiowanie grupy docelowej w sieci  

 

Trzy kluczowe elementy  

 Segmentacja (wyżej opisana) 

 Targetowanie  

 Pozycjonowanie 

 

Targetowanie  

Targetowanie polega na określeniu rynku docelowego, czyli wybraniu co najmniej jednego 

segmentu użytkowników, do których firma chce skierować przekaz.  
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5 błędów targetowania  

1. Zbyt szeroka grupa docelowa. 

2. Kierowanie jednego komunikatu do wszystkich grup odbiorców. 

3. Błędne alokowanie użytkowników do segmentów. 

4. Definiowanie dużej liczby małych segmentów. 

5. Fałszowanie i subiektywne podejście.  

 

Zbyt szeroka grupa docelowa  

Ważne jest skoncentrowanie się na rynku lokalnym lub mniejszej grupie segmentów,  

w celu wykorzystania potencjału i możliwości budżetowej firmy.  

 

Kierowanie jednego komunikatu do wszystkich grup odbiorców  

Segmentacja klientów pozwala różnicować przekaz reklamowy, akcentować to, co dla 

grupy użytkowników jest ważne, niwelować konkretne obawy.  

 

Błędne alokowanie użytkowników do segmentów  

Poznawanie użytkowników jest czasochłonne, a często kosztowne. Analiza odwiedzin 

stron serwisu, poprzez ścieżki nawigacji i ankietowanie, po dane sprzedażowe i finansowe 

pozwala zrobić pierwszy krok w kierunku określenia wiarygodnej grupy docelowej i jej 

posegmentowania.      

 

Definiowanie dużej liczby małych segmentów  

 Kluczem do sukcesu jest homogeniczność segmentów. 

 Stworzenie zbyt dużej liczby grup odbiorców wymusza precyzyjniejsze alokowanie 

konsumentów. 

 Efektem tego może być duża liczba segmentów z niewielką populacją 

konsumentów.  
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Fałszowanie i subiektywne podejście  

Należy zachować obiektywne podejście do tematu i rzetelną ocenę sytuacji dotyczący 

grup nabywców i określenie swojej sytuacji.  

 

Pozycjonowanie  

Konsekwencją segmentacji i targetowania, których owocem są odpowiednio 

homogeniczne grupy nabywców i decyzja o kierowaniu komunikacji marketingowej do 

wybranych segmentów jest pozycjonowanie. Jest to określenie, jak dany segment 

powinien postrzegać kierowany do niego produkt.   

 

Trzy kluczowe opcje pozycjonowania  

 Uśrednienie  

 Wyróżnienie  

 Me – too (ja też ang.)  

 

Uśrednienie  

Pozycjonowanie oferty względem silnych/słabych konkurentów, czego efektem może być 

atrakcyjniejsza cena przy dobrej jakości produktu.  

 

Wyróżnienie  

Pozycjonowanie oferty poprzez unikalność, tj. oryginalny design, wyjątkowe 

funkcjonalności, ekskluzywne drobiazgi jako bonusy i gratisy nabywców.  

 

Me – too  

Pozycjonowanie oferty poprzez dostosowanie jej do różnych grup nabywców.  

 

Segmentacja, czyli „grupowanie” klientów w możliwie jednorodne skupiska jest punktem 

wyjścia każdej strategii komunikacji. 
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Grupa docelowa to co najmniej jeden segment klientów, do których firma stara się dotrzeć. 

Tworząc segmenty i opisując grupy docelowe, należy uwzględnić aspekty społeczno-

demograficzne, geograficzne, psychologiczne czy specyficzne dla danej grupy. 

Internet w tym portale społecznościowe pobudzają proces  autosegmentacji – Lubię to! 

Pozycjonowanie produktu pozwala ustalić optymalne warunki oferty tj. prestiż czy cena. 

 

Badania online  

 Zakres i sposób przeprowadzania badań w internecie. 

 Bezpłatne i płatne platformy oraz usługi online.  

 Pozyskiwanie informacji i interpretacja danych wynikających z badań ilościowych  

i jakościowych.  

 

Badanie marketingowe  

Systematyczne projektowanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych celem 

doskonalenia marketingowego procesu decyzyjnego. 

Inaczej: badania marketingowe to zespół czynności, zbierania i przetwarzania informacji o: 

rynku, konsumpcji, potrzebach i mechanizmach kierujących postępowaniem ludzi, 

działaniach konkurencji i efektach podjętych decyzji. 

Badania marketingowe muszą być kompleksowe, systematyczne oraz poparte właściwą 

metodologią ich prowadzenia i wiarygodnymi źródłami informacji. 

 

Cel  

Celem badań marketingowych jest dostarczenie 

informacji, które zastępują i uzupełniają 

dotychczasowe doświadczenia, co w 

konsekwencji zmniejsza ryzyko, które jest 

nieodłącznym elementem działalności 

gospodarczej.  
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Badania  

1. Badania przez internet: 

a. ankiety internetowe 

b. wywiady przez internet  

c. Badania internetu: 

a. etnografia wirtualna 

b. Google analitics  

 

Ankiety internetowe  

 Jak przeprowadzić? 

 Gdzie pozyskiwać respondentów? 

 Serwisy umożliwiające zamieszczanie własnej ankiety. 

 

Przeprowadzanie ankiety internetowej  

 Ankiety rozsyłane drogą mejlową – znajomi, prośby na forach tematycznych, itp. 

 Ankiety zamieszczane w internecie  

 

Pozyskiwanie respondentów  

 Przesyłanie ankiet drogą mailową z prośbą o rozsyłanie dalej 

 Prośby na forach z linkiem – tematyka ankiety musi być dostosowana do tematyki  

 

Przykładowe serwisy  

 Bezpłatne: 

 http://ebadania.pl 

 http://ankietka.pl 

 Google (formularze) 

 Częściowo bezpłatne: http://webankieta.pl 



E-MARKETING W ROZOWJU OBSZARÓW WIEJSKICH CDR 2015 

 

38 

 

 

Wskazania dotyczące projektów online mówią m.in. o tym, że:  

 współpraca respondenta i badacza jest 

zawsze dobrowolna, 

 respondenci biorący udział w badaniach powinni 

znać imię i nazwisko badacza, który prowadzi 

projekt, a także powinni otrzymać wskazówki, jak 

można się z tą osobą skontaktować, 

 anonimowość respondentów musi być 

szczególnie chroniona (zwłaszcza w przypadku 

prezentacji wyników klientom), 

 na stronie internetowej firmy prowadzącej badania online powinna znajdować 

się szczegółowo opisana polityka prywatności, w której znaleźć się powinien opis 

sposobu wykorzystywania wszelkich danych o respondentach badań (zbieranych 

za pośrednictwem ankiet, ale także za pomocą analizy logów na serwerze, cookies, 

i in.), 

 system obsługujący badania internetowe powinien być odpowiednio chroniony na 

wypadek nieautoryzowanego dostępu, 

 i wiele innych (wskazówki dotyczące zarządzania panelem badawczym, jego 

utrzymaniem, monitoringiem, itp.). 

 

Zalety badań online  

 redukcja kosztów badań, 

 łatwość dotarcia do respondentów, 

 wyniki badań w jednym miejscu (ułatwienie przy pisaniu raportu).  

 

Wady  

 internauci to ciągle specyficzna grupa, 
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 łatwość w rezygnowaniu z udziału w ankiecie, 

 brak możliwości obserwowania procesu powstawania odpowiedzi.  

 

Wywiady internetowe  

 Sposoby dotarcia do respondentów.  

 Przygotowanie do badań. 

 Typy wywiadów. 

 Zalety i ograniczenia. 

 

Sposoby dotarcia do respondentów  

 Strony poświęcone danemu problemowi. 

 Grupy dyskusyjne (mejle do jednostek, nie do 

grupy) 

 Czaty, fora dyskusyjne. 

 Uczestnicy wcześniejszej fazy badań.  

 

Przygotowanie badań  

Klasyfikacja społeczności internetowych (grupy wysokiego, średniego i niskiego ryzyka – 

ze względu na tematykę). 

Niezbędna faza badań – lurking: 

◦ Uzyskanie zgody administratora/moderatora, 

◦ Przedstawienie badacza, celu badań, sposobów ochrony anonimowości, 

◦ Ułatwienia: 

− Cechy łączące badacza i respondentów, 

− Obietnica dostępu wyników badań.  
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Typy wywiadów  

Asynchroniczne – fokusy lub mejle: 

◦ Brak możliwości śledzenia powstania 

odpowiedzi, 

◦ Mniejsza spontaniczność odpowiedzi. 

Synchroniczne – fokusy: 

◦ Odpowiednie oprogramowanie, 

◦ Większa liczba użytkowników,  

niż w klasycznym fokusie.  

Zalety  

 rozproszenie informatorów, 

 subkultury, 

 aktywni w internecie, ciężko dostępni poza nim (np. niepełnosprawni), 

 większa otwartość, 

 mniej formalny i hierarchiczny charakter interakcji, 

 wygoda badacza i informatora, 

 atrakcyjność nowej metody dla informatora.  

 

Wady  

 brak reprezentatywności, 

 wiarygodność, 

 wymóg posiadania odpowiednich umiejętności technicznych, 

 brak komunikacji niewerbalnej, 

 łatwość przerwania badania przez informatora.  
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Badania etnograficzne  

 Miejsce badań: 

 Blogosfera 

 Mikroblogi  

 Fora dyskusyjne 

 Czaty  

 Serwisy społecznościowe  

 

Rodzaje badań online  

 Badania trackingowe  

 Badania użyteczności 

 Testy z udziałem użytkowników 

 Eyetracking  

 

Badania trackingowe są to powtarzane w czasie badania mierzące np.: dynamikę 

świadomości marki, produktu czy reklamy. Stanowią źródło wiedzy na temat efektywności 

wykorzystanych mediów i reklam.  

 

Badania użyteczności serwisów internetowych (ang. usability, web usability) to 

projektowanie stron pod kątem możliwie najlepszej ich ergonomii. Serwisy skonstruowane 

zgodnie z zasadami użyteczności stawiają na intuicyjność i łatwość obsługi z punktu 

widzenia internautów, czyli ich użytkowników.  

Charakterystyczne dla użytecznych stron www jest to, iż posiadają ergonomiczne 

interfejsy, które pozwalają: 

• dotrzeć do informacji w szybki sposób, 

• wpłynąć pozytywnie na odbiór strony, co  

w efekcie zwiększa zainteresowanie przedstawioną na niej ofertą, 
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• wydłużyć czas pobytu na stronie, dzięki czemu klient ma możliwość 

zapoznania się z ofertą i zapamiętania marki, 

• wywołać zadowolenie z szybkiego dotarcia do informacji oraz łatwości 

poruszania się po stronie, co powoduje zwiększenie liczby powrotów 

zadowolonych użytkowników. 

 

Testy z udziałem użytkowników  

Wszystkie operacje badanej osoby takie jak kliknięcia, przewijania strony, korzystanie  

z funkcjonalności jak i mimika, głos oraz cały przebieg sesji testowej jest rejestrowany, 

dzięki czemu zachowanie użytkowników może być później poddane dokładnej analizie. 

W tym celu testy przeprowadzane są w laboratorium użyteczności a klienci otrzymują film 

z całego przebiegu badania. 

 

Dzięki badaniom z udziałem użytkowników:  

• dowiesz się jak usprawnić korzystanie  

z Twojej witryny, 

• sprawdzisz, co powoduje, że witryna jest trudna do opanowania i używania,  

• dostosujesz witrynę precyzyjnie do możliwości Twoich klientów. 

 

Eyetracking - badanie eyetracking umożliwia dokładne śledzenie ruchów gałek ocznych 

osoby badanej. Dzięki temu metoda ta pozwala na zbadanie serwisu, interfejsu lub 

aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem tego, co rzeczywiście widzi użytkownik. Pozwala 

też odpowiedzieć na wiele ważnych pytań np. które elementy są ignorowane przez 

użytkownika, choć mogło się wydawać, że są niemożliwe do przeoczenia.  

 

Badamy  

 Co robią internauci? 

 Dlaczego? 
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 Jak dużo i jak często kupują? 

 Co mówią internauci?  

 

Internetowe narzędzia badawcze  

Google Analitics jest internetowym narzędziem do analizy statystyk serwisów WWW, 

udostępnianym przez firmę Google. Został stworzony na bazie systemu wykupionej przez 

Google firmy Urchin Software. Google udostępnił bezpłatną usługę Analytics w listopadzie 

2005. Do połowy roku 2006 istniały ograniczenia co do liczby zakładanych kont i profili, 

obecnie system dostępny jest dla każdej osoby posiadającej konto w Google. 

 

Google Analitics  

Usługa jest darmowa dla użytkowników, których witryny są odwiedzane miesięcznie nie 

więcej niż 5 milionów razy. Jeśli użytkownik korzysta z usługi Google AdWords może być 

zwolniony z opłat bez limitu odsłon witryny. 

Google Analytics instalowany jest na stronie www przez wklejenie fragmentu 

kodu JavaScript. 

 

Główne funkcjonalności  

Google Analytics - generowanie około 80 rodzajów raportów związanych ze zbieraniem 

danych dotyczących ruchu internetowego, wskaźników konwersji i ROI, możliwość 

tworzenia segmentów użytkowników według źródła ruchu lub zachowania w serwisie, 

eksportowanie raportów w kilku formatach (m.in. CSV oraz XML),łatwe integrowanie konta 

z kontami AdWords, integracja z aplikacjami e-commerce. 

 

Główne funkcjonalności Google Analytics  

 dostępność API, 
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 dostępny jest w językach: chińskim, koreańskim, duńskim, norweskim, polskim (od 

23.07.2007), portugalskim, holenderskim, rosyjskim, hiszpańskim, francuskim, 

szwedzkim, niemieckim, angielskim i włoskim,  

 jednoczesne zbieranie danych z nieograniczonej liczby stron internetowych 

(jedynym ograniczeniem jest limit 5 milionów odsłon na miesiąc dla osób, które nie 

korzystają z programu AdWords). 

 

Megapanel PBI/Gemius  

 Cel badania - poznanie liczby i profilu demograficznego internautów oraz sposobu  

w jaki korzystają z sieci. 

 Wyniki umożliwiają porównywanie popularności witryn i aplikacji internetowych oraz 

oszacowanie ich potencjału reklamowego przy pomocy precyzyjnie zdefiniowanych 

wskaźników. 

 Badaniem objętych jest obecnie wiele tysięcy witryn, zarówno polskich jak i 

zagranicznych.  

 

Net Track  SMG/KRC  

 Program ciągłych badań użytkowników internetu. 

 Regularne badanie F2F (face to face) na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 

Polaków w wieku 15-75. 

 Służy do monitorowania rozwoju zasięgu internetu i zmian sposobu korzystania  

z tego medium.  

 

Badania marketingowe odpowiadają na pytania: ile, kto, jak? Najczęściej bada się projekty 

internetowe oraz użytkowników. Wzrasta natomiast liczba badań dotyczących jakości 

produktów i sposobu poruszania się użytkownika, ale są to jeszcze kosztowe badania. 
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Część 4. Pozycjonowanie stron internetowych 

Rozdział dotyczy pozycjonowania stron, czyli jak umieścić swoją stronę pośród pierwszych 

wyników wyświetlanych przez wyszukiwarki, dla najbardziej popularnych słów kluczowych 

związanych z tematyką witryny. Wyjaśnione zostaną zasady działania wyszukiwarek, czyli 

co decyduje o miejscu w rankingu stron.  

 

Kontekst  

Pozycjonowanie strony w dużej mierze wiąże się z umiejętnościami informa-tycznymi. Nie 

będąc informatykiem, warto jednak znać zasady pozycjonowania i w odpowiedni sposób 

sformułować swoje wymagania skierowane do odpowiedniego specjalisty.  

 

Miejsce jest ważne  

Stworzenie serwisu WWW to dopiero połowa sukcesu w Internecie. Druga połowa to 

zapewnienie witrynie odpowiedniej popularności. A tę popularność może zagwarantować 

przede wszystkim wysokie miejsce w wynikach wyszukiwarek.   

 

 

Ogólnie o pozycjonowaniu  

Marketing w wyszukiwarkach (SEM) to często pierwszy krok promocji serwisu po jego 

publikacji w internecie. Optymalizacja serwisu i pozycjono-wanie (SEO) oraz kampania 

linków sponsorowanych i form graficznych w wyszukiwarce (PPC) – to dwa filary 

marketingu w wyszukiwarkach.  

 

Pozycjonowanie to:  

 Ruch  

 Czas odwiedzin  

 Współczynnik odrzuceń  
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 Akcje (tel., zapytanie, sprzedaż)  

 Promocja marki  

 Prestiż  

 

SEM  

Search Engine Marketing, czyli marketing w wyszukiwarkach - ogół działań promocyjnych 

(kampanie linków sponsorowanych, pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW), które 

mają na celu uzyskanie jak najlepszych pozycji serwisu w (zarówno naturalnych, jak i 

płatnych) wynikach wyszukiwania, na wybrane słowa/frazy kluczowe wpisywane przez 

użytkowników w zapytaniu do wyszukiwarki. 

Marketing w wyszukiwarkach to następujące równanie: SEM = SEO + PPC  

gdzie SEO oznacza "Search Engine Optimization" - w Polsce bardzo często używa się 

terminu "pozycjonowanie", a PPC "Pay Per Click" czyli płatne za kliknięcie w link. 

 

Marketing w wyszukiwarkach  

SEO jest procesem długofalowym, czasami pierwsze efekty optymalizacji będą widoczne 

po kilku tygodniach, czy miesiącach. Dużą niedogodnością jest brak jasnych standardów 

ze strony Google, co powoduje duże niejasności w temacie dozwolonych i skutecznych 

praktyk. Poważnym problemem są serwisy wykonane całkowicie w technologii Flash, która 

nie jest przyjazna wyszukiwarkom, a pozycjonowanie takich serwisów wymaga wielu 

dodatkowych zabiegów. Ważnym aspektem jest również wybór CMS (Content 

Management System), czyli programu do zarządzania treścią strony i jej aktualizacji. 

Według amerykańskich badań jest to najbardziej efektywny kanał e-marketingowy.  

Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych (ang. Search engine optimization – SEO; 

zwana także pozycjonowaniem) – procesy zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis 

internetowy jak najwyższej pozycji w wynikach organicznych wyszukiwarek 

internetowych dla wybranych słów i fraz kluczowych.  
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Proces pozycjonowania jest elementem szeroko pojętego marketingu internetowego. 

Pozycjonowanie bazuje na znanych elementach działania algorytmu wyszukiwarek, 

ciągłym poznawaniu nowych, które algorytmy biorą pod uwagę przy rangowaniu strony 

oraz na weryfikowaniu już istniejących. 

W polskiej nomenklaturze branżowej dominuje rozróżnienie między pozycjonowaniem 

(ang. off-page) a optymalizacją stron (ang. on-page), choć często wyrażenia te mogą być 

używane zamiennie.  

Pierwszy z terminów odnosi się do działań prowadzonych poza docelową witryną (np. Link 

building), zaś optymalizacja w takim kontekście oznacza działania prowadzone 

bezpośrednio na stronie internetowej (wpływające na jej budowę, treść i strukturę). 

Szczególną rolę w procesie pozycjonowania stron odgrywają media społecznościowe takie 

jak Google+, Facebook, Twitter, które są zintegrowane zazwyczaj z daną stroną 

internetową. 

 

PPC  

PPC jest narzędziem taktycznym, które nadaje się do błyskawicznych akcji promocyjnych, 

kampanii okolicznościowych, czy tematycznych. Dzięki możliwości szybkiego 

uruchomienia kampanii oraz modelowaniu haseł i fraz oraz wysokości "bidów" 

(maksymalna cena za kliknięcie) jest narzędziem bardzo elastycznym. Ważny aspekt to 

płatność za kliknięcie, czyli klient nie ponosi żadnego kosztu za wyświetlenie reklamy.  

A do tego internauci bardzo pozytywnie odbierają takie formy reklamowe ze względu na 

przyjazną, tekstową formę oraz wysoką wartość informacyjną. 

 

SEO/SEM  

 Koszt kliknięcia  

 Czas oczekiwania na efekty  

 Nakład pracy  

 Strategia krótko/długo terminowa  
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SEM to wszystkie działania marketingowe realizowane za pośrednictwem wyszukiwarki, 

SEO to organiczne pozycjonowanie serwisu w wyszukiwarce, a PPC to płatne linki 

sponsorowane.  

 SEM – search engine marketing – marketing w wyszukiwarkach 

 SEO - search engine optimization – pozycjonowanie, optymalizacja 

 SERP - search engine result page – strona z wynikami wyszukiwania 

 PPC – pay per clic – reklama płatna w wyszukiwarkach 

 Linki sponsorowane – AdWords – dominująca forma reklamy PPC w Google 

 Ruch organiczny   - bezpłatny ruch wygenerowany przez wyszukiwarki 

 Techniki blac hat/white hat – nieetyczne/etyczne matody SEO 

 

 

 

Cel pozycjonowania  

Kluczowym celem pozycjonowania jest wygenerowanie dużego ruchu  

w serwisie poprzez przyciąganie użytkowników na serwis 

prezentowany na SERP.  

Pośrednio prowadzi do uzyskania wysokich pozycji w wyszukiwarce, 

aby zwiększyć szansę na dotarcie z przekazem a tym samym 

większą liczbę użytkowników.  

 

Warto zapamiętać, że im większa konkurencja w branży, tym trudniej uzyskać lepszą 

pozycję w wyszukiwarce. Nikt nie gwarantuje uzyskania lepszej pozycji na dane słowo 

kluczowe. Wyszukiwarka jest jednym z kluczowych i naturalnych kanałów docierania  

z informacją do użytkownika, także z informacją handlową i produktową. Pozycjonowanie 

serwisu  na wszystkie pożądane słowa kluczowe jest trudne. Proces pozycjonowania trwa 

od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy. Sztuczne sposoby pozycjonowania mogą 
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doprowadzić do usuwania serwisu z wyników wyszukiwania (banowanie, filtry). Nietypowo 

szybki czas pozycjonowania stron oznacza, że mogły zostać wykorzystane nieetyczne 

triki.  

 

SEO  

Cztery kroki działania wyszukiwarki: 

 Przeszukuje strony i sprawdza ich zawartość 

 Indeksuje strony 

 Przypisuje stronom określone wartości 

 Wyświetla strony najlepiej dopasowane do zapytania użytkownika.  

 

Dwie kategorie działania SEO 

 Działania on-site – koncentruje się na serwisie , jago aspektach technicznych  

i redakcyjnych. 

 Działania off-site – tworzenie bazy linków i aktywności w ramach mediów 

społecznościowych.  

 

Strategia on-site bazuje na optymalizacji, skutecznym zaprojektowaniu serwisu. Dobra 

jakość kodu programistycznego to przykładowo zastosowanie płatnej formy SEO  

– WordPress, Joomla! Czy Drupal. Witryna powinna być dostępna dla robotów 

wyszukiwania – czyli przemyślana architektonicznie oraz przyjazna i o logicznej strukturze. 

Wskazane jest utworzenie mapy serwisu. Ważne są umiejętnie dobrane słowa kluczowe.  

 

10 elementów strategii on-site  

1. Tytuł (nazwa przeglądanej strony + słowa kluczowe + nazwa serwisu) 

2. Adres URL (powinien zawierać słowa kluczowe, utworzony w oparciu o kategorie  

i podkategorie) 
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3. Znacznik meta – keywords (zróżnicowany dla każdej strony, powinien zawierać  

5-10 słów kluczowych) 

4. Znacznik meta – description  (uzupełniony, ciekawy i przykuwać wzrok) 

5. Nagłówki (uzupełnione z zastosowaniem gradacji)  

6. Treść (z umiejętnie wplecionymi słowami kluczowymi  

z odmianami i słowami bliskoznacznymi, unikalna, podzielona na akapity, krótkie 

zdania, tekst sformatowany, rozbudowane opisy produktów, należy dzielić się 

treścią z portalami społecznościowymi) 

7. Obrazek i tekst alternatywny dla obrazka (dodatkowe miejsce na słowa kluczowe) 

8. Ścieżka interaktywna (wspiera linkowanie wewnętrzne, informuje o strukturze 

serwisu)  

9. Mapa serwisu (umożliwia dotarcie do każdej strony serwisu) 

10. AJAX i JavaScript (należy unikać menu zbudowanych wyłącznie za pomocą 

JavaScript)  

 

Strategia off-site  

Bazuje na działaniach poza serwisem, a więc na pozyskiwaniu i tworzeniu wartościowych 

linków odsyłających do pozycjonowanego serwisu oraz na zapewnieniu obecności 

adresów URL w sferze mediów społecznościowych lub w ramach marketingu wirusowego.  

 

Pozycjonowanie na zlecenie  

 Rozliczenie z agencją SEO: 

 Opłata za efekt 

 Ryczałt 

 Opłata za wygenerowany ruch 

 Opłata za sukces  
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Nieetyczne SEO – wykluczenie serwisu  

 Inna strona wyświetlana  internaucie inna robotowi wyszukiwarki 

 Faszerowanie strony frazami, słowami kluczowymi 

 Ukrywanie fragmentów strony poprzez zastosowanie identycznego koloru czcionki  

i tła 

 Strona utworzona pod kątem potrzeb robotów i przekierowująca do innej strony 

 System wymiany linków 

 Strony, które powstają wyłącznie z myślą o umieszczeniu na nich linków do 

pozycjonowania witryn. 

 

PPC – pay per clic  

 Szybkość uruchamiana kampanii reklamowej 

 Brak ukrytych kosztów 

 Regulamin uwzględnia recenzję treści reklam 

 Możliwość użycia nieograniczonego zestawu słów kluczowych 

 Bazuje na dobrej optymalizacji serwisu 

 Możliwość zastosowania różnych form targetowania komunikatu w zależności od 

czasu, lokalizacji czy urządzenia 

 Wymaga stosowania copywritingu. 

 

Lepsze wyniki  

 Warto korzystać z narzędzi Google: 

 Reklama w AdWords  

 Google Analitics  

 Narzędzi dla Webmasterów 
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Sukces  

 Wyszukiwarka Google jest największą wyszukiwarką na świecie, dlatego też warto 

znać zasady jej działania i się do nich stosować.  

 Roboty Google przeszukują nasze strony niemal codziennie, śledzą nasze ruchy, 

wiedzą czego szukamy i pomagają nam to znaleźć. 

 Algorytmy Google nie są w pełni znane, ale ogół zasad jest taki sam.  

Nie przestrzegając ich, nasza strona może być zablokowana w wyszukiwarce.   

 

Domena  

 To www or not www? Jeden adres dla strony!  

 Subdomeny zamiast podkatalogów.  

 W przypadku istniejącej domeny – wiek, linki, treść, PR (Page Rank).  

 Wybór nowego adresu. Fresh Site Bonus.  

 Wiek domeny.  

 

 

Google wie wszystko  

 Linki  

 Roboty Google: kiedy nas odwiedziły? co zobaczyły?  

 

Słowa kluczowe  

 Podstawowe błędy  

 zbyt ogólne frazy/słowa kluczowe  

 zbyt duża/ciężka konkurencja  

 zły zasięg 

 zacznij od fraz prostych, skończ na najtrudniejszych!  

 niezgodność z tematyką/ofertą strony  
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Gdzie szukać fraz  

 Tematyka strony, słowa związane z produktem  

 Podpowiedzi Google  

 Narzędzie propozycji słów kluczowych (Keyword Tool External)  

 Statystyki wyszukiwarki (Google Insights for Search)  

 Analiza konkurencji Alexa.com, Seoquake, Źródło strony konkurencji  

 Long tail  

 

Badanie wybranych fraz  

 Konkurencja reklamowa  

 Popularność frazy (ilość wyników wyszukiwania)  

 Popularność frazy w odniesieniu do innych słów – Keyword Tool External, Google 

Insights  

 Ruch z frazy: statystyki, kampania Adwords  

 

Analiza w czasie pozycjonowania  

 Dla każdego słowa/frazy:  

 Pozycja  

 Koszt  

 Generowany ruch  

 Współczynnik odrzuceń  

 Założone działania/cele  

 

Strona internetowa – audyt, optymalizacja  

 Domena  

 Ilość podstron (zaindeksowanych)  
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 Ilość odnośników: Google link: Yahoo linkdomain: Opensiteexplorer.com SeoQuake 

Majesticseo.com  

 Ilość odwiedzin na które podstrony, z jakich szukanych fraz?  

 Budowa  

 Zawartość  

 

Miejsca Google  

 Lokalizacja firmy  

 Komentarze (szczególnie z tej samej branży)  

 Strona docelowa  

 treść ukierunkowana na lokalność  

 adres firmy zgodny z wizytówką  

 Lokalne linki do stron – np. katalogi lokalnych firm  

 Kompletność i optymalizacja profilu (tytuł, treść, kategorie, zdjęcia)  

 

 

Grafika  

 Jakość i tematyczność strony.  

 Towarzystwo treści wokół grafiki.  

 Linki – zarówno do grafiki jak i strony (anchor).  

 Atrybut alt oraz title.  

 Nazwa pliku.   

 

Kroki  

 Wybierz frazy: tematyczność, trudność  
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 Zoptymalizuj stronę: przyjazne adresy, nagłówek (title, meta description), treść 

(unikalna treść, frazy w h1..h3, powtarzanie fraz w treści, synonimy, wyróżnienia), 

linki wewnętrzne (frazy, położenie, ilość)  

 Zdobywaj linki z innych stron: przypisz fraAzy do podstroi, różnicuj achor text oraz 

źródła linków  

 Systematycznie buduj zaplecze  

 Monitoruj wyniki (ruch z określonych fraz, efekty tego ruchu)  

 

Ogólnie o pozycjonowaniu  

Marketing w wyszukiwarkach (SEM) to komunikacyjne działania oparte na narzędziach 

wyszukiwawczych typu Google. Uwzględnia optymalizację i pozycjonowanie ograniczone 

(SEO) oraz reklamę w postaci linków sponsorowanych (PPC).  

Najpopularniejsze modele rozliczeń w przypadku działań SEO to model efektywnościowy 

(opłata uzależniona od każdej pozycji) i ryczałt (abonament miesięczny za określony 

pakiet słów). 

Działania SEO uwzględniają optymalizację serwisu (strategia on-site) od strony 

technicznej i pod względem treści, jak i to, co dzieje się poza nim (strategia off-site) m.in. 

taktyki budowania linków czy obecności w mediach społecznościowych.  

Działania SEO wymagają czasu, cierpliwości i kompetencji, zwłaszcza że algorytmy 

wyszukiwarek podlegają zmianie, a brak umiejętności w tym zakresie może doprowadzić 

do usunięcia witryny z wyników wyszukiwania. 

Doskonałym uzupełnieniem działań SEO jest PPC – płatna reklama w postaci linków 

sponsorowanych.  

Pozycja tekstu reklamowego zależy od iloczynu maksymalnie zadeklarowanej stawki 

wyrażonej w danej walucie i wyniku jakości. 

Warto korzystać z bezpłatnych i płatnych narzędzi w zakresie SEO i PPC, które pozwolą 

zdobywać lepsze pozycje i skutecznie docierać z informacją za pośrednictwem 

wyszukiwarek. 
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O skuteczności działań AdWords decyduje wiele czynników. 

Najważniejsze to: 

 odpowiednio dobrane słowa kluczowe,  

 optymalizacja stawki za kliknięcie, 

 atrakcyjna treść reklamy, 

 dopracowana strona docelowa, na którą przekierowany jest użytkownik. 

 

Część 5. Budowanie wizerunku firmy za pomocą strony internetowej 

 

Wizerunek firmy to nie tylko rozpoznawalne logo i produkty w 

sprzedaży, to także dobra strona internetowa z odpowiednią treścią i 

wizualizacją. Budowanie zaufania poprzez dobrze zarządzaną i 

administrowaną stroną to w obecnych czasach klucz do sukcesu. 

 

W module zostaną zaprezentowane sposoby prowadzenia strony 

internetowej w sposób praktyczny i użyteczny.  

W rozdziale zostaną zaprezentowane także podstawowe informacje na temat, jaką rolę 

pełni dobrze przygotowana i administrowana strona internetowa. Strona internetowa 

spełnia podobną funkcję, jak firmowy folder reklamowy. Prezentuje nie tylko podstawową 

informację o firmie - nazwę, adres, telefon, profil działalności, ale zawierać może także 

pełną ofertę firmy (dowolny tekst, zdjęcia, katalog wyrobów, logo firmy, itp.). 

 

Czy strona WWW jest potrzebna?  

W obecnych czasach śmiało można stwierdzić, że „nie ma Cię w Internecie, nie 

istniejesz”… W tym zdaniu nie ma przesady. Zasięg sieci jest ogromny, praktycznie  

z każdego zakątka ziemi można się z „netem” połączyć. Nośników jest wiele, popularne 

smartfony łączą nas ze światem na każdej szerokości geograficznej.  
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Projektując stronę, nie tylko bierzemy pod uwagę jej przeznaczenie, wygląd, treść  

i grafikę, ale też nośnik, na jakim będzie wyświetlana.   

 

Treść ma znaczenie  

Na stronie WWW  liczy się: 

− architektura informacji 

− użyteczność 

− nawigacja 

− grafika 

ale 

− najważniejsza jest obecnie treść – atrakcyjna, aktualna i dobrze 

sformatowana.  

 

 

Rodzaje serwisów WWW  

 Witryna korporacyjna 

 Witryna produktowa 

 Serwis transakcyjny 

 Portal korporacyjny (firmowy) 
oraz 

 Strona docelowa 

 Mikroserwis  

 Serwis specjalistyczny  
 
Witryna korporacyjna  

 Profesjonalna prezentacja firmy i produktów 

 Materiały dla klientów 

 Grupa docelowa – dostawcy, klienci, media  
www.orlen.pl   

http://www.orlen.pl/
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Witryna produktowa  

 Opis wybranego produktu 

 Duży nacisk na interaktywność i zaangażowanie 

 Atrakcyjny, wyróżniający się projekt graficzny 

 Grupa docelowa – konsumenci, odbiorcy, użytkownicy produktu 
www.mercedes-benz.pl  

 
Serwis transakcyjny  

 Prezentacja oferty firmy umożliwiająca zakup 

 Podkategorie to m.in. firmowe sklepy online  

 Grupa docelowa – klienci 
www.orange.pl  

 

Portal korporacyjny  

 Kompleksowość informacji 

 Wielokanałowość 

 Rozbudowana funkcjonalność 

 Grupa docelowa – branża, partnerzy, klienci, pracownicy 

www.apple.com/pl/  

 

Strona docelowa  

 Dedykowana kampanii strona www  

 Przekierowanie z reklamy na konkretny adres 

 Cel: reklama – formularz- oddzwonimy 

Idea Bank  

 

Mikroserwis  

 Witryna składająca się z kilku stron 

http://www.mercedes-benz.pl/
http://www.orange.pl/
http://www.apple.com/pl/
http://www.apple.com/pl/
http://www.apple.com/pl/
http://www.apple.com/pl/
https://promocje.ideabank.pl/lpp/sm/kredyty/1311-zapisz-sie-na-bezzwrotna/


E-MARKETING W ROZOWJU OBSZARÓW WIEJSKICH CDR 2015 

 

59 

 

 Przekazanie informacji o trwającej akcji lub działaniach 

 Cel: przedstawić kluczowe informacje w pigułce 

www.pepsi.pl  

 

Serwis specjalistyczny  

 Serwis sprofilowany względem konkretnej grupy użytkowników 

 Buduje elementy społeczności i lojalności 

 Często występuje rejestracja 

www.bankpomyslow.bzwbk.pl  

 

Co warto wiedzieć  

 Charakteryzować strony WWW można na wiele sposobów i pod różnym kątem.  

 Usability, web-usability, użyteczność, funkcjonalność, ergonomia – to niektóre 

cechy WWW, które pomagają nam ocenić czy zbudować stronę.  

 

Usability, web-usability, użyteczność, funkcjonalność, ergonomia:  

 usability odnosi się do szerszego zakresu np. interfejsu użytkownika 

 webusability jawnie ogranicza się do www  

 funkcjonalność jest pojęciem z obszaru inżynierii oprogramowania i związane jest 

z funkcjami realizowanymi przez system, zbyt wąskie skojarzenie 

 ergonomia – właściwie to dobre określenie ale zbyt ogólne i techniczne 

 użyteczność chyba najlepsze choć ostre w brzmieniu.  

 

Nielsen interpretuje to jako 5 elementów:  

 Jak łatwo jest użytkownikom wykonać podstawowe zadanie podczas pierwszego 

kontaktu z serwisem? 

 Jak szybko wykonuje zadanie użytkownik, który już zna serwis? 

http://www.pepsi.pl/
http://www.bankpomyslow.bzwbk.pl/


E-MARKETING W ROZOWJU OBSZARÓW WIEJSKICH CDR 2015 

 

60 

 

 Jak szubko użytkownik może osiągnąć biegłość  

w posługiwaniu się serwisem po dłuższej nieobecności? 

 Jak wiele błędów popełniają użytkownicy, jak błędy te są komunikowane oraz w 

jakim czasie i jak użytkownicy mogą sobie z nimi poradzić? 

 Czy użytkownicy lubią używać serwisu?  

 

Na witryny www można potrzeć jak na obiekty składające się z 4 warstw.  

 Estetyczna – czyli czy strona jest ładna 

 Komunikacyjna – czyli co i jak przekazuje strona 

 Nawigacyjna – czyli jak efektywnie poruszamy się po stronie 

 Techniczna – czyli jakie technologie informatyczne wykorzystujemy i jak one 

wpływają na stronę.  

Słownik  

 Medium czyli nośnik – to w co opakowany jest komunikat. Środek techniczny 

(fizyczny) umożliwiający przenoszenie komunikatu 

 Kanał (w Internecie: usługa) – sposób wykorzystania nośnika 

 Forma – różne odmiany tego samego kanału 

 Wiadomość, informacja – to co nadawca chce przekazać 

 Komunikat - zakodowana forma wiadomości, to co zostaje wysłane przez nadawcę 

 Sygnał – techniczna, zakodowana forma komunikatu wysyłana przez nadajnik. Dla 

stron WWW jest określony przez protokół HTTP  

 

Domena i hosting  

Nazwa domeny: adres, po którego wpisaniu w oknie 

przeglądarki, pojawia się witryna. 

Hosting: serwer na którym fizycznie utworzony jest 

projekt WWW.  
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Dobra domena jest:  

 Krótka 

 Łatwa do zapamiętania i wymówienia 

 Logiczna i łatwa do odgadnięcia 

 Łatwa do wpisania w pasku przeglądarki i przeliterowania 

 Bez cyfr 

 Odzwierciedlająca strukturę serwisu 

 Złożona z małych liter 

 Bez łączników typu „…”  

Wybór hostingu  

Atrakcyjny cenowo serwer wirtualny (wydzielona część dysku, która jest współdzielona  

z innymi serwisami internetowymi). Serwer dedykowany, który w całości pozostaje do 

dyspozycji nabywcy, polecany dla dużych projektów WWW, jak www.allegro.pl   

 

Skuteczny serwis – 5 obszarów  

1. Treść 

2. Grafika 

3. Nawigacja 

4. Technologia 

5. Lojalność i wartość dodana. 

 

Etap budowania strony może być czasochłonny, ale warto dobrze przemyśleć strukturę 

oraz zawartość – to w przyszłości zaprocentuje.  

 

1. Treść  

Zawartość serwisu rozpatrujemy w dwóch kategoriach technologicznej i marketingowej.  

 

 

http://www.allegro.pl/
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Marketingowe podejście to:  

 przekaz,  

 spójność serwisu i formy,  

 głębia serwisu (max 3 kliknięcia  

w dotarciu do informacji),  

 aktualność treści, 

 właściwa objętość tekstów. 

 

Technologiczne podejście to:  

 Interaktywność, 

 dobre formatowanie treści, 

 kompatybilność z kluczowymi przeglądarkami, 

 optymalna rozdzielczość, 

 szybkość ładowania serwisu.  

 

2. Grafika  

To wyróżnik serwisu.  

To GIF(animacja) i JPEG (zdjęcia) 

To dodatkowe źródło do zamieszczania słów kluczowych. 

To estetyka i unikalność.  

 

3. Nawigacja  

To nawigacja (a nie treść) kształtuje doznania. Zapewnia dostęp do informacji w sposób, 

który ułatwia zrozumienie, odzwierciedla cechy marki i zwiększa wiarygodność witryny. 

Jeśli nawigacja jest dobrze zaprojektowana, działa niezauważalnie. Nawigacja łączy cele 

użytkownika z celami biznesowymi witryny.  

Nawigacja to:  

 teoria i praktyka przechodzenia ze strony na stronę, 
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 proces nakierowany na cel poszukiwania i lokalizowania informacji, 

 wszystkie odnośniki, etykiety i inne elementy, zapewniające dostęp do stron i 

pomagające użytkownikowi zachować orientację w poruszaniu się po witrynie.  

Szersze rozumienie celów nawigacji to:  

 zapewnienie dostępu do informacji (to oczywiste, ale także) 

 pokazuje lokalizację w witrynie 

 prezentuje tematykę witryny 

 określa właściciela  

 

 

Nawigacja przekłada się na dochody:  

 Nawigacja niesie w sobie informacje i wszystko co 

wiadomo o komunikacji odnosi się do nawigacji. 

 Ludzie nie tylko poszukują informacji, ale także ich 

doświadczają (co nas zbliża do psychologii). 

 Poszukiwanie informacji to złożone zadanie. 

 Projektowanie systemu nawigacji powinno być 

zorientowane na podtrzymanie i zwiększenie poczucia 

pewności. Najważniejsze przy tym jest użyte 

nazewnictwo, uporządkowanie i wygląd na stronie.  

 

4. Technologia  

Ważny jest odpowiedni wybór platformy technologicznej: 

 Systemy typu open source np. Joomla!, WordPress  

 Systemy typu WCM 

 Systemy klasy CMS/ECM 

 Rozwiązania autorskie. 
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5. Lojalność i wartość dodana  

Powinno nam zależeć, aby internauci do nas wracali i pozostali na naszej stronie. Dlatego 

też warto zadbać o atrakcyjną treść i motywatory np. dobry newsletter. 

Wartość dodana to przykładowo: parady kulinarne, kalkulatory, wirtualne zmiany image.  

 

Wskazówki przy budowaniu strony  

 Określ o czym i dla kogo jest strona. 

 Lewa strona ważniejsza od prawej. 

 Ogranicz przewijanie strony. 

 Prostota i przejrzystość. 

 Przykuj uwagę, wywołaj zainteresowanie, wzbudź 

pożądanie  

i zasugeruj podjęcie akcji. 

 Przekonuj, nakłaniaj, zapewniaj. 

 Przetestuj.  

 

Trzy ważne pytania  

 Co oferuje? 

 Dlaczego ma to zainteresować klienta? 

 Co ma zrobić klient? 

 

Należy zwrócić uwagę na formularz kontaktowy i grafikę oraz korzystać z Google Analitics.  

 

Najczęstsze błędy:  

 Strona się nie wyświetla, gdyż wymaga specjalnej wtyczki lub najnowszej wersji 

wtyczki. W takich sytuacjach konieczna jest uproszczona wersja strony  

w czystym HTMLu. Standardem staje się HTML5 + CSS3.  
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 Strona wygląda bardzo rożnie w rożnych przeglądarkach. (Trzeba to sprawdzić  

i próbować dostosować do projektu). 

 Strona jest szersza niż ekran (dynamicznie skalowana). 

 Zmiana wielkości fontu „rozsypuje” stronę. 

 Brak możliwości zmiany wielkości fontów (ważne dla słabiej widzących, 

używających okulary). 

 Zbyt mały kontrast tekstu i tła. 

 Elementy chowają się za siebie. 

 Brak możliwości zamknięcia reklam. 

 Niedziałające (wyłączone) standardowe przyciski 

 Czy strona ma wersję dźwiękową? 

 Ważne! Informacja zakodowana w obrazkach nie indeksuje się w wyszukiwarkach. 

Jak Google dotrą do strony zrobionej we Flash'u?  

 

WWW  

Tworząc stronę należy zastanowić się dla kogo i o czym ma być i w jakiej formie. To nie 

tylko wizytówka firmy, ale też nasz bezpośredni kontakt z klientem. Dobrze przemyślana 

strona oparta o odpowiednie narzędzia to mocna strona naszej firmy i droga do sukcesu. 

Musi być aktualna i na bieżąco mierzona.  

 

Część 6. E-mail marketing  

 

E-mail marketing to nic innego, jak bezpośrednia komunikacja pomiędzy firmą a klientem. 

To również sposób  dotarcia ze swoją ofertą do jak największej ilości osób. Oferta 

handlowa rozsyłana metodą mailową rządzi się pewnymi prawami, które zostaną 

omówione w niniejszym module.  
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Ciekawostki  

Pierwszy e-mail… został wymyślony w roku 1965. Autorami pomysłu byli Louis Pouzin, 

Glenda Schroeder i Pat Crisman – wówczas jednak usługa ta służyła jedynie do 

przesyłania wiadomości od jednego użytkownika danego komputera do innego 

użytkownika tej samej maszyny, a adres e-mailowy w zasadzie jeszcze nie istniał.  

Usługę polegającą na wysyłaniu wiadomości od użytkownika jednego komputera do 

użytkownika innego wymyślił w roku 1971 Ray Tomlinson, on również wybrał znak @ (at) 

do rozdzielania nazwy użytkownika od nazwy maszyny (a później nazwy domeny 

internetowej). 

Komputery, pomiędzy którymi został wysłany pierwszy e-mail, znajdowały się w tym 

samym pomieszczeniu na uczelni w Cambridge.  

Pierwszy SPAM… odnotowany w historii sieci, został wysłany przez Einara Stefferuda  

1 maja 1978 roku. Wysłał on, korzystając z dostępu do kompletnego zbioru adresów  

e-mailowych w sieci Arpanet, ok. 1000 e-maili z zaproszeniem na swoje urodziny, co 

uruchomiło serię złośliwych i zabawnych odpowiedzi, które zablokowały twarde dyski na 

serwerze pierwszego spamera.  

Pierwszy reklamowy spam napisał 1 maja 1978 r. Gary Thuerk, a wysłał go 3 maja. Była to 

reklama producenta minikomputerów firmy Digital Equipment Corp., która zapraszała 

wszystkich użytkowników Arpanetu z zachodniego wybrzeża USA na „dzień otwarty” – 

prezentację najnowszych produktów firmy.  

Spam oznacza mielonkę wieprzową, racja C, która była podstawą wyżywienia polowego  

wojsk USA w czasie II wojny światowej. Znienawidzona przez karmionych nią zbyt długo 

żołnierzy.  
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8 najbardziej istotnych elementów strategii  

W strategii marketingowej wykorzystującej narzędzie budowy relacji, jakim jest bezpłatny 

newsletter można wyodrębnić 8 najbardziej istotnych elementów:  

1. Przemyślaną strategię działań 

reklamowych.  

2. Witrynę e-commerce dostosowaną pod 

względem użyteczności do subskrypcji.  

3. Budowanie bazy własnej prospektów.  

4. Profesjonalny bezpłatny newsletter(y).  

5. Segmentację klientów witryny.  

6. Segmentacje produktów oferowanych 

przy pomocy witryny i newslettera.  

7. Strategię prezentowania treści 

reklamowych.  

8. Optymalizację pozyskania i utrzymania klientów.  

 

Newsletter – ważny element strategii  

Skupmy się na czwartym punkcie, czyli na tworzeniu profesjonalnego newslettera, który 

jest filarem powyższej strategii.  

Obecnie można z całą premedytacją uznać narzędzie, jakim jest bezpłatny newsletter za 

jedno z najważniejszych narzędzi marketingu internetowego i tym samym zasługuje on na 

wyodrębnienie go z e-mail marketingu i określenie tego wykorzystania mianem „Newsletter 

marketingu”.  

W samym centrum opisanej strategii znajduje się jej bezpłatny newsletter. Kluczową rolę  

w zarządzaniu newsletterem, odgrywa praca nad profesjonalną i wartościową treścią.  

Wydawca powinien stworzyć treść, którą czytelnicy będą chcieli czytać, a więc coś, co 

będzie istotne z punktu widzenia internauty odwiedzającego stronę firmy i wyrażającego 

wolę otrzymywania od nas treści o obiecanej przy zapisie wartości.  
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Jeśli jednak obietnica dana przez wydawcę nie zostanie spełniona, czytelnik bardzo 

szybko przestanie czytać przesyłane wiadomości. 

Co gorsza zapewne nie wypisze się z listy, tylko zgłosi wydawcę jako spamera, co przy 

większej ilości tego typu zachowań może łatwo zniszczyć budowaną  

z wysiłkiem bazę własną. Newsletter musi skupiać się przede wszystkim na interesach 

swoich czytelników. Jeśli skupia się na produktach wydawcy, w krótkim czasie poniesie 

klęskę. Treści zawarte w newsletterze muszą odpowiadać interesom i stylowi życia 

czytelników, którzy powinni łatwo zauważać pozytywny wpływ newslettera na ich życie.  

Ideą wydawania newslettera powinno być przyciąganie czytelników, edukowanie, 

zabawianie, zadziwianie ich, granie na ich potrzebach i impulsach. Jeśli się to uda 

wydawcy newslettera, to jego e-maile będę dobrze przyjmowane przez subskrybentów.  

Okazuję się, że wartościowa treść wspomaga lepsze odbieranie zawartych  

w treści materiałów reklamowych. Czytelnik jest w stanie zaakceptować pojawiające się 

materiały reklamowe, jeśli treść newslettera jest dla niego wartościowa. Co więcej, 

reklama uznawana jest także za akceptowaną wartość. Czytelnicy takiego newslettera nie 

blokują wiadomości od nadawcy, a wskaźnik Open Rate jest kilkanaście razy większy 

porównując z wysyłką masową do baz zewnętrznych(e-mailing). Biorąc pod uwagę, że 

samo otwarcie wiadomości jest już sukcesem emarketera, tego typu newsletter plasuje się 

na samym szczycie użyteczności, jako jej narzędzie marketingowe. Chociaż newsletter 

ogrywa coraz większą rolę w marketingu internetowym, to samo jego stosowanie, bez 

spełnienia szeregu innych warunków nie będzie przynosiło spodziewanych efektów. 

Strategia wykorzystania bezpłatnego newslettera do budowy relacji z klientem, jest 

możliwa tylko i wyłącznie przy zaaplikowaniu przemyślanej strategii dla całej witryny, 

klientów i produktów. Bez spełnienia tego warunku może stać się kulą u nogi emarketera, 

psuć bazę własną a tym samym niszczyć, a nie budować dobre stosunki z potencjalnymi 

klientami.  
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Kluczowe zadanie  

Biorąc pod uwagę zmiany zachodzące na rynku reklamy internetowej wykorzystanie 

newslettera w strategii rozwoju rentownych witryn e-commerce wydaje się być jednym  

z kluczowych działań w najbliższym czasie. 

 

6 kroków  

Krok 1. Zacznij od swoich klientów  

 Zapytaj, czego tak naprawdę chcą.  

 Zapytaj, w jaki sposób docierają do informacji i w 

jaki sposób jej używają.  

 Zapytaj, w jaki sposób używają Twojej informacji.  

 Zapytaj, w jaki sposób używają swoich urządzeń.  

 Zapytaj o ich hobby.  

Krok 2. Strategia wyszukiwania  

 Czy myślisz słowami kluczowymi?  

 Czy nadajesz tyle informacji, że ludzie mogą Cię łatwo 

znaleźć?  

 Weź pod uwagę każdy zestaw słów kluczowych, jako 

oddzielny unikalny temat  

 Czy Twój sposób pisania e-lettera jest podporządkowany 

rozwijaniu treści?  

 Czy projektowałeś stronę z zewnątrz czy od wewnątrz?  

 Czy zapewniłeś wiele opcji do konwersji?  

Krok 3. Czy Twój newsletter jest dla wszystkich?  

 Uniwersalny format.  

 Uniwersalna wielkość.  

 Uniwersalna struktura.  
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Krok 4. Czy Twój newsletter jest otwarty na świat?  

 RSS, XML.  

 Blog.  

 Czy dajesz coś za darmo? (Darmowe próbki nie są skuteczne tylko przy jedzeniu 

czy muzyce.)  

 Sprzedawaj małe artykuły także, jako próbki.  

Krok 5. Czy Czytelnicy uważają Cię za specjalistę?  

 Specjaliści są wyżej  

w wyszukiwarkach (PageRank)  

 Czy masz treść zorganizowaną tematycznie?  

 Czy masz wewnętrzny system linków na swoich stronach?  

Krok 6. Przekalkuluj swój majątek  

 Jeśli miałbyś sprzedać wszystko na aukcjach. To jakbyś to zrobił i za ile?  

 Co możesz oddać za darmo i wykorzystać to jako przynętę na klientów?  

 Czym możesz się podzielić w ramach umów partnerskich?  

 Czy dajesz wiele możliwości swoim klientom do kontaktu z Tobą i Twoimi 

produktami?  

 Czy rozważałeś inne formy płatności?  

 Czy nie pozwalasz, aby Twoi klienci nie reagowali na Twoje działania?  

 

Stwórz newsletter, który ludzie będą chcieli czytać! 

„Pamiętaj! Masz mniej niż minutę na 

zainteresowanie Czytelnika”.  

Newsletter musi być napisany w taki sposób, żeby 

ludzie chcieli poświęcić trochę czasu na jego 

przeczytanie. Większość osób zgadza się na 
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reklamę w treści, pod warunkiem, że treść jest dla nich wartościowa.  

 

Czytać czy nie czytać  

Jedną z najważniejszych rzeczy w pisaniu e-maili jest to, że musi mieć on związek  

z tematem newslettera. 80% osób przestaje czytać newslettery, ponieważ wydają im się 

niezwiązane z tematem.  

Niski procent rezygnacji z subskrypcji nie jest tu wskaźnikiem, gdyż 93% osób zamiast się 

wypisać, po prostu kasuje niechciane e-maile. Co gorsza większość z tych ludzi naciska 

przycisk „zgłoś SPAM”.  

Upewnij się, że zawartość jest związana z tematyką newslettera  

Treści zawarte w e-letterze muszą spełniać obietnicę daną przy zapisaniu i muszą 

zaspokajać określoną potrzebę odbiorcy. Żeby móc określić prawidłowo, jakie treści 

dostarczać, najlepiej należy się dowiedzieć, czego się chcą dowiedzieć nasi klienci. 

Najłatwiej ich o to zapytać i trzeba nauczyć się słuchać klientów – ich uwag i skarg.  

Dopiero po tym procesie możemy stworzyć naprawdę tematyczny  

e-letter, który możemy „owinąć” w treści reklamowe. Zawsze należy reagować na 

komentarze Czytelników. Jest to najlepszy sposób, aby trzymać się interesującej tematyki 

i nie stracić Czytelników.  

 
Język e-maila, zwroty i sposób zwracania się do Czytelników jest kluczowy. Poprzez 

odpowiednie zwroty, język i specjalisty-czne słownictwo nasz e-letter będzie uważany za 
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bardziej kompetentny lub w ogóle na początku otwarty. Dlatego stosuj zwroty odpowiednie 

dla danej grupy już w samym temacie e-maila.  

 

Sprzedawaj każdemu, ale ze smakiem  

Jeśli Twoje treści są wartościowe, czytelnicy nie będą mieli nic przeciwko Twoim 

reklamom. Traktuj swoje treści e-lettera, jako swoiste wprowadzenie do treści 

marketingowych. Jeśli Twoje treści będą naprawdę dobre, Czytelnicy przyłożą większą 

wagę do treści reklamowych.  

 

Najlepsze miejsca do umieszczenia treści reklamowych to:  

1. Prawy i lewy górny róg  

2. Między akapitami, jednak tak żeby nie rozpraszało to zbytnio Czytelnika. Sam to 

oceń.  

3. W stopce – jest to dobre miejsce także na promocję drugorzędną, która w innym 

miejscu mogłaby zaszkodzić promocji głównej.  

4. W nagłówku – może tam być wrzucona specjalna oferta na stronie obok logo.  

5. W kolumnach bocznych – jednak jest to opcja dostępna tylko w e-letterach 

wykorzystujących język HTML.  

 

Spraw, aby Twój newsletter był interaktywny  

Zadawaj pytania dotyczące Czytelników i spraw, aby e-letter był bardziej personalizowany. 

Pomiary dają Czytelnikom wrażenie zaangażowania i własności e-lettera. Dostosowanie e-

lettera do każdego Czytelnika pozwala nie tylko dowiedzieć się więcej o samym 

Czytelniku, ale także sprawia, że Czytelnik czuje się bardziej związany z e-letterem. 

Więcej niż połowa Czytelników badanych w USA zgodziłaby się podać swoje dane, takie 

jak wysokość zarobków, aby dostać treści bardziej personalizowane.  
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E-letter to nie jedyne e-maile, które możesz wysyłać  

Jeżeli ustalimy już związek z naszymi klientami, wysyłanie e-maili promocyjnych może być 

bardzo zyskowne. Trzeba jednak wyważyć ilość treści reklamowych do treści 

merytorycznych. Wysyłając e-maila czysto promocyjnego, można wysłać coś na zasadzie 

kuponu zniżkowego na produkty. Specjalnie dla Czytelników e-lettera. E-mail promocyjny 

do bazy naszych Czytelników powinien wiązać się w jakiś sposób z e-letterem. 

Wytłumacz, dlaczego wysyłasz tego e-maila. Spraw, aby e-mail promocyjny sprawiał 

wrażenie elitarnego, ze specjalną ofertą tylko dla Czytelników. Jeżeli wysyłasz e-maile 

promocyjne, upewnij się, że nie wysyłasz ich za często.  

 
Tworzenie Newslettera i zarządzanie jego wysyłką  

Co pisać: sekret jakościowej zawartości. E-letter musi skupiać się przede wszystkim na 

interesach Czytelników. Jeśli skupia się na produktach, w końcu poniesie klęskę. Treści 

muszą odpowiadać interesom i stylowi życia Czytelników. Muszą oni łatwo zauważać 

pozytywny wpływ e-lettera na ich życie. Żeby osiągnąć sukces, należy tworzyć treści 

odpowiadające Czytelnikom i tam zamieszczać informacje reklamowe, a nie tylko 

promować produkty czy usługi. Jeśli piszemy o jakimś produkcie, musimy maksymalnie 

ułatwić Czytelnikom jego znalezienie i zakup. Można tego dokonać przez umieszczenie 
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reklam w różnych miejscach e-lettera. Wydawanie e-lettera to przyciąganie Czytelników, 

edukowanie, zabawianie, zadziwianie ich. Graj na ich potrzebach i impulsach. Jeśli Ci się 

to uda, to Twoje e-maile będę witane ciepło.  

 

Ogólny Newsletter vs. Newsletter specjalistyczny  

Ogólny e-letter to dobra rzecz na początek, zwłaszcza, jeżeli niedokładnie znamy swoją 

grupę docelową. W ogólnym e-letterze możemy reklamować różne produkty  

i obserwować, co działa, a co nie. Marketerzy zazwyczaj zaczynają z ogólnym e-letterem, 

aby zbudować bazę, po czym badając, openrate, klikalność, feedback tworzą e-lettery 

bardziej specjalistyczne o zawężonej tematyce.  Jeśli grupa jest dobrze zdefiniowana, 

można zaryzykować z niszowym, newsletterem, który może spowodować budowę małej, 

ale silnej bazy  Czytelników.  

 

Jak generować pomysły na ciekawe treści  

1. Pytać ekspertów z danej dziedziny we 

własnej firmie.  

2. Czytać e-maile od swoich klientów.  

3. Przeglądać publikacje z danej tematyki.  

4. Robić wywiady z zadowolonymi klientami.  

5. Badać klientów lub rynek i publikować 

badania.  

6. Prosić ekspertów lub przeprowadzać z nimi 

wywiady.  

7. Pozyskiwać artykuły z innych źródeł, jak 

forum – potrzebna jest zgoda autora.  
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Rozwijać e-letter w oryginalny sposób  

Każdy, nawet najbardziej ciekawy e-letter, jeśli będzie wysyłany ciągle w takiej samej 

formie, w końcu stanie się nudny. Trzeba, co jakiś czas go odświeżać. Grafikę, sposób 

pisania, sposób podania treści.  

 

Spraw, aby Twój e-letter był chętnie przekazywany znajomym  

Znowu wracamy do punktu wyjścia. Jeżeli treść nie będzie miała związku z tematem, nikt 

jej nie przekaże. Jeśli treść będzie zadowalająca dla Czytelników, istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że przekażą e-mail znajomym. Miej na uwadze podczas tworzenia 

treści, żeby była ona później chętnie przekazywana dalej. Oczywiście z zaszytym 

przekazem promocyjnym. Trzeba się zastanowić, co nasza grupa docelowa chciałaby 

przekazać innym kolegom z branży. Na przykład mamy chętnie dzielą się informacjami  

o dzieciach, menedżerowie mogą dzielić się najświeższymi informacjami z rynku. Każda 

grupa ma jakiś rodzaj informacji, który przekaże innym podobnym sobie. Naszym 

zadaniem jest stworzyć tylko guzik, który umożliwi przekazanie informacji innym, czyli 

wpisanie e-maila.  

Co ludzie na pewno przekażą? Nie ma jednej odpowiedzi, ale są wskazówki:  

 Ludzie lubią czuć, że posiadają poufną informację, coś co jest unikalne i czego inni 

znajomi jeszcze nie znają. Wiedzę, którą będą mogli się pochwalić.  

 Czytelnicy zawsze chcą przekazać informację z branży, która może być pomocna 

ich kolegom po fachu lub z firmy.  

 Dowcipy w treści także zwiększą chęć przekazywania treści dalej. Jednak nie mogą 

to być nieciekawe dowcipy. Najlepiej, gdy są to dowcipy z branży, wesoła anegdota.  

 Rożnego rodzaju gry i zabawy interaktywne.  

 Grupowe bonusy, czyli roześlij do trzech swoich znajomych kupon zniżkowy na 

produkt lub poinformuj o promocji czy obniżce.  
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Czego nie powinno się pisać?  

Należy unikach wszelkiej treści, które są bez znaczenia dla Czytelnika. Zaliczyć do tego 

można, np. newsy firmowe, informacje, które nie pasują do tytułu e-lettera. Podczas 

pisania e-lettera za każdym razem trzeba się spytać samego siebie „czy moi Czytelnicy 

będą tym zainteresowani?” Jeżeli musisz napisać coś niezwiązanego z tematem, postaraj 

się to włączyć w opisywaną historię związaną z tematem. Czytelnicy zapisując się na e-

letter, oczekują ciekawej i wartościowej treści, która jest oczywiście otoczona treścią 

marketingową. Jeśli nie będziesz się do tego stosował w takiej kolejności, zaczniesz tracić 

klientów e-lettera.  

 

Ile pisać?  

Ludzie lubią krótką informację. E-letter 

musi być krótki i konkretny. E-letter 

składający się z kilku różnych historyjek 

działa lepiej niż e-letter z jedną długą 

historią. Kilka krótkich historyjek daje 

Czytelnikowi możliwości wyboru. Jedna 

jest to propozycja typu hit-or-miss. 

Mamy wtedy 50% szans na to, że zainteresujemy Czytelnika akurat tym tematem.  

Skróć informacje do minimum i zaoferuj linki do szerszej treści na stronie. Jest to świetna 

okazja do zwiększenia ruchu na stronie, tylko pamiętaj, żeby e-mail był samodzielnym 

tworem. Inaczej zdenerwujesz Czytelników bezwartościowym e-mailem. Jeśli nie da się 

skrócić treści, można ją podzielić na kilka odcinków.  

Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę specyfikę branży, odbiorców, informacji itp. Zdarza 

się, że są wyjątki od reguły. Przykładem może być tutaj Dailyreckoning.com, gdzie treści 

jest stosunkowo dużo, jednak numer składa się z kilku topików. Dużo treści, jednak nie 

tylko na jeden temat.  
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WWW  

To samo dotyczy odsyłania na stronę z e-lettera. 

Odsyłaj, jeżeli masz, co zaoferować na stronie.  

E-letter może być także samodzielnym tworem bez 

strony domowej. Jeśli nie masz strony domowej do  

e-lettera, zastanów się, czy takiej nie stworzyć. 

Strona WWW daje więcej możliwości zamieszczenia 

treści reklamowych, zwiększa możliwości kontaktu  

z Czytelnikiem poprzez różnego rodzaju narzędzia, 

takie jak np. blog, księga gości, i eliminuje problemy z poprawnym wyświetlaniem treści, 

jak to ma miejsce w e-letterze.  

 

Dlaczego powinieneś publikować więcej niż jeden Newsletter?  

 Ubezpieczasz się przed utraceniem adresu podczas wypisania się z jednego e-

lettera.  

 Klienci się „samo-segmentują”.  

 Zwiększasz liczby wysyłanych e-maili bez zwiększania ilości SPAMU!  

 Klucz do rozwoju pomysłów na nowe e-lettery leży w zachowaniach Twoich 

Czytelników. Zapytaj ich, o czym by chcieli czytać podczas zapisywania się lub 

wysyłając ankietę do aktywnych Czytelników.  

 

Jak używać linku „wypisz się”  

Mając wiele e-letterów, nie ma zagrożenia, że gdy klient się wypisuje, to go tracimy. Jeśli 

klient używa „wypisz się”, można klienta, który chce się wypisać, od razu zapisać na inny 

e-letter, poprzez przeniesienie na stronę z ofertą innych e-letterów.  
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Wypisanie się  

 Chęć wypisania się nie jest często chęcią rezygnacji z firmy czy treści. Może 

Czytelnik jest zajęty, nie ma czasu, zmęczył się tematem.  

 Przez ofertę różnych e-letterów mamy większą szansę na utrzymanie komunikacji  

z Czytelnikiem.  

 

Jak często powinniśmy wysyłać Newsletter?  

Najlepiej i optymalnie jest wysyłać e-lettery tygodniowe. Jeśli mamy bardzo mocny temat, 

może być codzienny. Jednak musi być to informacja rzeczywiście wymagająca codziennej 

aktualizacji. Czasem codzienne wysyłki sprawdzają się w formie krótkiej notatki lub 

dowcipu, np. Gilbert. Dajmy decydować klientom, co ile chcą dostawać e-letter, co może 

zmniejszyć rezygnacje. Dobrym rozwiązaniem jest także opcja „pauzuj na wakacje” 

dostępna przed większymi sezonami urlopowymi.  

 

Koordynacja wysyłki w całej firmie  

1. Eliminuj wysyłkę wielu e-maili jednego dnia,  

2. Chroń swoich klientów przed zbyt częstą wysyłką.  

3. Chroń swój wizerunek.  

 

Wysyłaj e-mail powitalny  

Wysyłaj e-mail powitalny zamiast wysyłać e-mail 

merytoryczny, jako pierwszy e-mail. Ten e-mail powinien 

zawierać informacje, o czym będzie e-letter. Pomyśl  

o swoim e-mailu, jako o kontynuacji strony do 

zapisywania się.  E-mail powitalny powinien być wysłany 

w taki sam sposób jak następne e-lettery. Dobre jest 

także stworzenie serii e-maili powitalnych, 
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wprowadzających w tematykę e-lettera. Zwykle to będą 2-3 e-lettery.  

 

Jasność buduje akceptacje  

W pierwszym mailu wyjaśnij, co będziesz wysyłał i podziękuj za zapisanie się oraz 

uprzedź, co przyjdzie następnym razem. Można także w ramach podziękowania za zapis 

udostępnić do ściągnięcia raport związany z tematyką e-lettera. Jeśli Czytelnicy będą 

wiedzieć, co będą dostawać, wskaźnik rezygnacji będzie niższy. Twórz treść zgodną z 

tematem i wciągającą. Od pierwszego e-maila musisz realizować obietnicę daną podczas 

zapisu.  

 

Należy zastanowić się nad tym:  

1. Które e-maile cieszyły się największym zainteresowaniem. Wysyłaj je, jako starter.  

2. Zaoferuj wartość dodaną już od początku. Kupony rabatowe, zniżki, darmowe 

raporty itp. – związane z potrzebami Twoich Czytelników.  

3. Małe kroczki – nie wysyłaj od początku pełnej wersji  

e-lettera. Zacznij od zajawek, traserów łącznie z linkami do większej ilości informacji 

i możliwością zapisania na inne e-lettery.  

4. Wybór – informacje od klientów są najbardziej wartościowe. Pozwól wybrać swoim 

klientom z kilku e-letterów te najbardziej dla niego ważne.  

 

Personalizuj się – ludzie robią biznesy z ludźmi a nie ze stronami WWW. Personalizuj 

przekaz do najczęstszych zakupów, zainteresowań, zachowań Twoich Czytelników. 

 

Spraw, aby Czytelnicy podjęli działania  

Co Czytelnicy powinni zrobić, żeby Cię uszczęśliwić? - Po pierwsze muszą otworzyć  

e-mail. - Po drugie muszą odpowiedzieć na ofertę.  

 

Zwiększenie otwieralności e-maila:  
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1. Skup się na rozpoznawalności.  

2. Skup się na oknie do przeglądania Newslettera (np. widok w Outlooku), – co tam 

widzisz?  

3. Nigdy nie zmieniaj „OD” (nadawcy).  

4. Skup się na temacie – musi być zgodny z oczekiwaniami klientów.  

5. Nie dodawaj załączników.  

 

Zwiększenie akceptacji oferty  

 Upewnij się, czy wszystkie Twoje działania są zyskowne i z sensem.  

 Używaj czasowników rozkazujących.  

 Wszystkie linki muszą być widoczne.  

 Oferuj alternatywne drogi komunikacji.  

 Wybieraj oferty zgodne z tematem i treścią.  

 Zaoferuj coś specjalnego za darmo.  

 Promuj swoje treści na stronie w e-mailu.  

 

Projektowanie i formatowanie e-maila dla maksymalnej użyteczności  

 

Najważniejsze  

1. Wszystko rozbija się o przewijanie okien.  

Nie zmuszaj czytelnika do przewijania okna w celu dostania się do informacji  

2. Umożliw czytelnikowi rzucenie okiem na najważniejsze informacje.  

To, co najważniejsze umieszczaj na samej górze. Mamy mało czasu.  

 

Ważność nadawcy  

Pole „Nadawca” musi jasno dawać do zrozumienia, co to za e-mail i 

od kogo. Musi być łatwo rozpoznawalny dla Czytelnika. Nie 

umieszczaj w nadawcy imienia i nazwiska osoby wydającej e-letter. 
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Zmiana nadawcy może spowodować blokowanie e-maila przez filtry antyspamowe.  

 

Tytuł e-maila  

Jeśli Czytelnik nie ma włączonego podglądu, to obok nadawcy tytuł jest jedyną informacją, 

która może go skłonić do otworzenia e-maila. Tytuł musi być unikalny i intrygujący.  

W tym miejscu konkurujemy ze wszystkimi innymi e-mailami  

w skrzynce odbiorczej.  

 

Zwróć uwagę:  

 tytuł musi być jak najkrótszy - testuj tematy,  

 unikaj słów spamerskich,  

 nie używaj tylko dużych liter,  

 temat musi być zgodny z oczekiwaniami,  

 wstawiaj liczby w temat,  

 wstawiaj daty w temat,  

 buduj kontrowersyjne zdania,  

 buduj mocne zdania.  

 

Używaj nagłówków do budowania zainteresowania i rozpoznawalności  

 Nagłówek to wszystko to, co odbiorca zobaczy na samej górze (np. banner).  

 Tytuł treści (temat) powinien być na samej górze.  

 

Nie zapominaj o stopce  

 Umieść tam niezbędne informacje.  

 Proponuj inne e-lettery.  

 Linkuj do ofert na stronie.  
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 Teaser na temat następnego  

e-lettera, jeśli to możliwe.  

 Kontakt.  

 Umieść tam informacje o sobie. Każdy wie, że tam powinny być.  

 

Podgląd e-maila  

Najważniejsze informacje trzymaj na samej górze (52% użytkowników Outlooka ma 

włączony podgląd wiadomości). „Above the fold” to wszystko to, co zobaczy Czytelnik w 

podglądzie e-maila. To, co zobaczy, determinuje najczęściej, czy otworzy go czy nie. 

Ponad 50% Czytelników decyduje się, czy czytać dalej, właśnie po tych pierwszych 

linijkach. Aby zwalczyć blokowanie obrazków, można wstawić tekst ponad bannerem albo 

zaraz pod instrukcją dla „białej listy”. Niech Czytelnik zobaczy, co może przeczytać, jeśli 

odblokuje treść. Dobrze w tym miejscu powtórzyć tytuł jeszcze raz już w htmlu pod 

bannerem. Pomyśl o „podglądzie e-maila”, jako o kopercie normalnego listu. Skorzystaj z 

możliwości, jakie daje to miejsce. Czytelnik musi się zainteresować i upewnić, że treść jest 

zgodna z tematem. Masz najwyżej tylko kilka sekund, aby przekonać go do czytania przed 

skasowaniem e-maila.  

 

Proponuję, żeby w e-mailu – w podglądzie widoczne było:  

1. Nazwa e-lettera.  

2. Numer wydania i liczba wysłanych (tu można się pochwalić, ile osób czyta).  

3. Data.  

4. Spis treści.  

5. Najważniejsze tytuły.  

6. Link do naszej strony.  

7. Możliwość wypisania się.  

8. Możliwość przekazania znajomemu.  

9. Link do wersji online e-lettera.  
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Jeśli spis treści jest krótki, a powinien taki być, można umieścić także kilka zdań z treści. 

Wykorzystaj to jako Teaser, ale taki, żeby za nim była już treść pasująca do niego. 

Pamiętaj, że Czytelnicy oglądają Twoje e-maile na setkach różnego rodzaju programach 

pocztowych, dlatego trzeba brać pod uwagę wiele możliwości, zwłaszcza testowanie 

wyglądu e-maila na rożnych konfiguracjach.  

 

Czego unikać w oknie podglądu?  

 długiego tekstu,  

 reklam od osób trzecich,  

 za dużo swoich własnych reklam. 

 

Co z blokowaniem obrazków?  

Brak wyświetlania obrazków blokuje możliwość sprawdzenia, czy czytelnik otworzył  

e-maila? Nie ma możliwości, aby to sprawdzić. Brak wyświetlania obrazków także 

przeszkadza w dowolnym projektowaniu graficznym naszego e-lettera. Ponad połowa 

osób ma zablokowane obrazki. Tylko 30% z tych osób zmienia ręcznie ustawianie, aby 

zobaczyć obrazki. Proces blokowania raczej się pogłębi, więc należy dostosować do tego 

zjawiska szablon e-lettera.  

 

I co dalej z tymi obrazkami?  

1. HTML to nie tylko obrazki – można zrobić ładny e-letter 

bez obrazków oparty na CSS.  

2. Używaj obrazków tylko tam, gdzie to konieczne.  

3. Używaj jak najmniejszych obrazków. Im większy 

obrazek, tym większa plama, jeśli go nie widać.  

4. Przetestuj, jak wyglądają Twoje e-maile bez obrazków.  

5. Używaj linku – nie możesz przeczytać tego  
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e-maila – kliknij tutaj i przejdź na stronę.  

 

Czytelnicy z przyjemnością zaakceptują reklamy w zamian za dobrą informację, więc 

dostarczanie dobrej, jakości treści to najlepszy sposób na skuteczną reklamę. Możesz 

umieszczać reklamy we wszystkich miejscach w Twoim e-letterze, ale rób to z rozwagą. 

Wartościowa treść, którą chętnie czytają Twoi czytelnicy, może być bardziej efektywna w 

generowaniu sprzedaży niż czysto promocyjny e-mail. Cała strategia nie wyklucza innych 

e-maili niż tylko numery e-lettera. Możesz wysyłać specjalne oferty, potwierdzenia 

wysyłek, informacje o koncie klienta itd. Zacznij od ogólnego e-lettera, a później zaoferuj 

więcej bardziej zaawansowanych e-letterów, które trafią do specyficznych segmentów 

Twoich Czytelników. Pisz tylko konkrety na dany temat. Wybieraj interesujące tematy. 

Jeśli do tego się zastosujesz, Twoi Czytelnicy zostaną z Tobą i będą akceptować treści 

reklamowe. Dbaj, aby Twój e-mail wyglądał dobrze w różnych programach, na różnych 

monitorach i innych urządzeniach do przeglądania poczty. Twórz e-lettery, którymi Twoi 

Czytelnicy będą chcieli podzielić się ze znajomymi. To bardzo ważne, aby utrzymać 

zadowolonych Czytelników i budować bazę.  

 

Część 7. Kampanie w portalach społecznościowych  

 

Kampanie w portalach społecznościowych  

 Facebook – sposób funkcjonowania i możliwości. 

 Fora dyskusyjne, branżowe. 

 Mikroblogi (Twitter).  

 Skype.  

 

Kampania w portalach społecznościowych to na dzień dzisiejszy standard. Aby ją dobrze 

przeprowadzić, należy bardzo czynnie uczestniczyć w „życiu” swojej strony internetowej  

i odpowiadać na reakcje swoich klientów. Facebook, fora dyskusyjne, branżowe, 
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mikroblogi (Twitter), Skype pełnią ważną funkcję w bezpośredniej komunikacji. W tym 

module zostaną zaprezentowane sposoby funkcjonowania i możliwości największego na 

świecie portalu internetowego, sposób działania mikroblogów oraz forów dyskusyjnych.  

 

Kategorie mediów społecznościowych  

 Klasyczny serwis społecznościowy (Facebook, Nasza – klasa, Google+, Pinterest) 

 Serwis wideo (YouTube, Wrzuta) 

 Osobisty/ekspercki serwis społecznościowy (GoldenLine) 

 Blog  

 Mikroblog (Twitter)  

 Forum dyskusyjne  

Klasyczny serwis społecznościowy  

 Gwarantuje duże możliwości komunikacji. 

 Oferuje łatwy do założenia profil. 

 Zapewnie dostęp do podstawowych statystyk aktywności. 

 Zapewnia dużą bazę użytkowników. 

 Pozwala prowadzić działania z zakresu brandingu, lojalności i sprzedaży.  

 

Forum dyskusyjne  

 Daje duże możliwości dyskusji, cennych uwag, komentarzy i postów. 

 Ułatwia komunikację między klientem, firmą i ekspertem. 

 Zostaje w Internecie na lata, stare posty nie są zasłaniane nowymi.  

Mikroblog  

 Pozwala na komunikację za pośrednictwem tekstu ograniczonego do 150 znaków 

na wypowiedź, a także dodawanie zdjęć i wideo. 

 Jest popularnym medium w środowisku dziennikarzy, polityków i wybranych branż.  
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Media społecznościowe  

 Wybór mediów zależy od prowadzonej działalności, sposobu komunikacji z klientem 

i odpowiednich warunków pozwalających na zaangażowanie się w tego typu 

współpracę z odbiorcą. Narzędzia te pozwalają na uzyskanie bezpośredniej 

odpowiedzi zarówno tej pozytywnej jak i negatywnej.  

 Obecność w mediach społecznościowych trzeba dobrze przemyśleć. Nie dla każdej 

branży jest Facebook czy Youtube.  

 

Komunikacja  

 W mediach społecznościowych najważniejsza jest ciągła komunikacja i 

konsekwencja.  

 Ważne jest, aby dobrze przemyśleć strategię działania, plan taktyczny, 

konsekwencje swoich działań, skład zespołu. 

 Należy inspirować się opiniami użytkowników, monitorować efekty i konkurencję.  

 Facebook  

 

Serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć 

sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będących 

własnością Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park.  

 

Facebook  

W październiku 2012 liczba użytkowników na 

całym świecie wynosiła ponad  

1 miliard, a co miesiąc wgrywany jest ponad 1 

mld zdjęć oraz 10 mln filmów, których obecnie 

jest 265 miliardów. Średni wiek użytkownika 

serwisu to 22 lata. Dane zgromadzone na 

Facebooku to ponad 180 petabajtów, co 24 
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godziny przybywa ponad 0,5 petabajta.Projekt został uruchomiony 4 lutego 2004 

na Uniwersytecie Harvarda (w stanie Massachusetts) i był początkowo przeznaczony 

przede wszystkim dla uczniów szkół średnich i studentów szkół wyższych (college’ów, 

uniwersytetów). Jego głównym autorem jest Mark Zuckerberg (obecnie pełni on 

funkcję CEO). Serwis zatrudnia ok. 1000 pracowników (stan na sierpień 2009). Planowane 

przychody przekroczą 150 mln USD (2008). We wrześniu 2009 założyciel Facebooka 

poinformował na swoim blogu, że Facebook po raz pierwszy przestał przynosić straty i 

zaczął pokrywać swoje koszty operacyjne oraz inwestycje w nowe serwery. 

Facebook - ciekawostki  

W październiku 2010 na ekrany kin wszedł film The Social Network ukazujący historię 

portalu Facebook (pierwotnie TheFacebook) i jego założycieli. W zakończeniu filmu 

podano szacunkową wartość portalu i wynosiła ona 25 miliardów dolarów. 

 

Facebook  

  9 zasad komunikacji  

1. Ustal zasady i tematykę komunikacji. 

2. Uatrakcyjniaj posty i wpisy 

dodatkowymi formami wyrazu w 

postaci zdjęć, filmów czy linków. 

3. Wykorzystuj zaangażowanie 

użytkowników. 

4. Staraj się pisać konkretnie. 

5. Inspiruj do wypowiedzi. 

6. Bądź szczery i przyznawaj się do błędów. 

7. Systematycznie monitoruj profil. 

8. Trzymaj rękę na pulsie. 

9. Mierz skuteczność swoich działań.  
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Fakty  

Facebook i YouTube to największe madia społecznościowe. 

Fanpage na Facebook-u nie może stanowić podstawy aktywności w zakresie 

pozyskiwania klientów. 

Duża liczba fanów nie jest gwarancją sukcesu – to raczej punkt wyjścia. 

Gromadzenie lajków to nie jedyne kryterium sukcesu. 

Założenie fanpage-a, prowadzenie bloga czy stworzenie kanału na YouTube nie 

przesądza o sukcesie w mediach społecznościowych.   

Fora dyskusyjne, branżowe Forum dyskusyjne  

Przeniesiona do struktury stron WWW forma 

grup dyskusyjnych, która służy do wymiany 

informacji i poglądów między osobami o 

podobnych zainteresowaniach przy użyciu 

przeglądarki internetowej. Fora dyskusyjne 

są obecnie bardzo popularną formą grup 

dyskusyjnych w Internecie. Prowadzą je 

praktycznie wszystkie portale, i większość 

wortali.  Są one także powszechne na 

stronach wielu instytucji, czasopism, 

przedsiębiorstw, uczelni itp., a także 

spotykane są liczne fora zakładane zupełnie 

prywatnie. 

 

Grupa dyskusyjna  

W Internecie to ogólna nazwa wszelkich form dyskusji internetowej przypominających 

wymianę korespondencji, a nie rozmowy w czasie rzeczywistym. Grupy dyskusyjne 

przyjmują formę list dyskusyjnych pozwalających na automatyczną wymianę e-maili, 

grup Usenetowych i forów dyskusyjnych dostępnych przez bramki WWW. Fora dyskusyjne 



E-MARKETING W ROZOWJU OBSZARÓW WIEJSKICH CDR 2015 

 

89 

 

od strony technicznej są zazwyczaj rozbudowanymi skryptami działającymi w technologii 

CGI, PHP lub ASP, które tworzą osobiście administratorzy stron WWW lub też adaptują  

z gotowych skryptów, z których wiele jest dostępnych jako wolne programowanie. 

Zazwyczaj oprogramowanie do prowadzenia forum pozwala zdefiniować jego 

właścicielowi lub administratorowi kilka początkowych forów, które są podzielone na 

tematy zwane również wątkami. Wątki te mogą już zazwyczaj tworzyć sami użytkownicy 

poprzez napisanie nowej wiadomości do danego forum. Następnie inni użytkownicy mogą 

odpisywać na wiadomość, która rozpoczęła wątek, co prowadzi do kontynuacji wątku. 

Wybranym, szczególnie aktywnym użytkownikom, administrator może przydzielać 

uprawnienia moderatora, które pozwalają im tworzyć nowe fora, edytować i kasować 

wiadomości innych użytkowników, blokować wątki itp., zazwyczaj zgodnie  

z obowiązującymi na danym forum regułami postępowania (użytkownicy muszą stosować 

się do przyjętego regulaminu). Na wielu rozbudowanych forach istnieją całe hierarchie 

moderatorów, o różnym zakresie praw i obowiązków, kontrolowane przez administratorów 

forów, z kolei na innych moderatorzy są demokratycznie wybierani przez ogół 

użytkowników lub nawet po prostu losowo wybierani. Na niektórych, głównie bardzo 

małych forach, wystarczy nawet zgłosić się, a zostanie się moderatorem. 

 

Podstawowe rodzaje forów to:  

 fora anonimowe – które nie wymagają od użytkownika 

rejestracji; 

 fora pół-anonimowe – w których dopuszcza się 

użytkowników całkowicie anonimowych, zaś proces 

rejestracji jest uproszczony i nie zawiera w sobie 

procedury potwierdzenia tożsamości (tego rodzaju fora są 

obecnie najczęściej spotykane, nieraz wymagają podania 

adresu e-mail); 
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 fora restrykcyjne – wymagające od użytkownika zarejestrowania się, przy czym 

proces rejestracji jest tak skonstruowany, że wymaga potwierdzenia tożsamości 

poprzez np. odesłanie zwrotnego maila; 

 fora prywatne – tworzone z myślą o z góry określonej grupie użytkowników  

i niedostępne dla osób postronnych. 

Oprócz tego, fora mogą być:  

 płaskie – tzn. składające się z jednego forum, na którym wszystkie kolejno 

pojawiające się wątki są sortowane chronologicznie lub alfabetycznie; 

 ustrukturalizowane – czyli składające się z jedno- lub wielowarstwowej struktury 

forów, stworzonej zazwyczaj przez administratora. 

 

Można je podzielić ze względu na treść:  

 forum wielotematyczne – forum, na którym poruszanych jest wiele tematów 

podzielonych na kategorie; 

 forum ogólnotematyczne – forum, na którym poruszane są wszystkie tematy  

w jednej kategorii. 

 

Mikroblogi 

 Twitter  

 Mikroblog  

Rodzaj dziennika internetowego, w którym głównym nośnikiem 

informacji są krótkie wpisy mające zazwyczaj długość jednego 

zdania. Tak jak zwykłe blogi, mikroblog może oprócz wpisów 

tekstowych zawierać zdjęcia, klipy dźwiękowe czy filmowe; 

może być dostępny dla każdego lub wąskiej grupy 

wyselekcjonowanych przez autora czytelników. 

 

 



E-MARKETING W ROZOWJU OBSZARÓW WIEJSKICH CDR 2015 

 

91 

 

Mikroblog  

Główną ideą mikroblogów jest przekazywanie informacji, o czynności jaką się w danej 

chwili wykonuje, krótkich przemyśleń lub planów, które ma się zamiar zrealizować w 

najbliższym czasie. Możliwe jest także prowadzenie konwersacji pomiędzy użytkownikami, 

przy użyciu wpisów. Zbliżoną do mikroblogów funkcjonalność posiada 

większość komunikatorów internetowych – jest to „opis”, „stan” lub „status”. Serwisy 

mikroblogowe często udostępniają swoją funkcjonalność w postaci API. Dzięki temu wokół 

mikroblogów powstała bardzo duża ilość zewnętrznych serwisów oraz dodatków 

pozwalających wykorzystywać te serwisy do takich celów jak mikropłatności czy handel 

elektroniczny. 

W maju 2007 roku, doliczono się 111 serwisów 

oferujących usługę mikroblogowania.  

W przeważającej ilości przypadków powstały one 

na fali popularności serwisu Twitter, 

uruchomionego w czerwcu 2006 roku. Najbardziej 

popularnymi serwisami są Plurk, Jaiku, czy też 

oparty na rozwiązaniach opensource Identi.ca. W 

Polsce istnieje kilka serwisów oferujących 

mikroblogowanie. Są to Spinacz.pl, Flaker oraz 

Pinger. Niektóre portale społecznościowe, takie 

jak Facebook, MySpace, LinkedIn oferują również 

usługę mikroblogowania w ramach posiadanego 

profilu. Z polskich portali taką funkcję oferuje 

Wykop.pl, Grono.net oraz Nasza Klasa. Mikroblogi łączą cechy komunikatorów, serwisów 

informacyjnych, forów internetowych i blogów w rodzaj internetowych dzienników, w 

których głównym nośnikiem informacji są krótkie wpisy mające zazwyczaj długość jednego 

zdania (140/160 znaków) przede wszystkim wpisy tekstowe; ale też linki, zdjęcia czy filmy 

video. Mikroblog to najmniej popularna forma aktywności w mediach społecznościowych 
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wśród polskich internautów – używa ich zaledwie co 10. badany, a ponad połowa nie jest 

w ogóle zainteresowana tego typu usługami. Polska - korzystanie z serwisów 

mikroblogowych utrzymuje się na stałym poziomie – ok. 10%  

 

Twitter  

 darmowy serwis społecznościowy udostępniający usługę mikro 

blogowania umożliwiającą użytkownikom wysyłanie oraz odczytywanie tak 

zwanych tweetów.  

Tweet to krótka, nieprzekraczająca 140 znaków wiadomość tekstowa wyświetlana na 

stronie użytkownika oraz dostarczana pozostałym użytkownikom, którzy obserwują dany 

profil.  

Serwis umożliwia również tagowanie (znak # przed słowem 

stanowiącym treść wpisu czyni je tagiem) oraz odpowiadanie 

użytkownikom (@nazwa_użytkownika: odpowiedź). Użytkownicy 

mogą dodawać krótkie wiadomości do swojego profilu z poziomu 

strony głównej serwisu, wysyłając SMS-y lub korzystając  

z zewnętrznych aplikacji. Możliwość dzielenia się z przyjaciółmi 

wszystkim, co robią  

 

Wiele innych zastosowań: 

 katastrofy naturalne 

 najszybsze źródło informacji (np. zabójstwo Ben Ladena) 

 źródło informacji w sytuacji, gdy tradycyjne media nie funkcjonują (np. podczas 

zamieszek w Egipcie) 

 marketing i komunikacja PR 

 "samopomoc„ 

 akcje charytatywne 

 politycy/kampanie wyborcze 
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 wyszukiwanie tweetów  

 # i @ 

 API Twittera  

 

O Twitterze  

 Rok 2006; Jack Dorsey, Evan Williams i Biz Stone 

 wiodące medium informacyjne świata 

 100 mln aktywnych użytkowników (200 mln wszystkich zarejestrowanych 

użytkowników) 

 niekończąca się rzeka wiadomości, opini, informacji, ekspertyz, kontaktów, danych, 

linków, połączeń”.  

Najczęściej “tweetowane”wydarzenia w historii Twittera  

 Beyonce oznajmia, że jest w ciąży podczas MTV Video Music Awards - 

8 868 tweetów na sekundę! 

 Wyeliminowanie Brazylii z Copa America 2011. 

 Trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii. 

 Śmierć Osamy bin Ladena.  

 Twitter – historie:  

 Uratowana księgarnia: 

http://www.youtube.com/watch?v=dB6_mmXiH50&feature=channel_video_title 

 Rozkład jazdy: http://www.youtube.com/user/Twitter#p/u/2/hK0VPjWeCf8  

 

Jak zacząć?  

1. Załóż konto na twitter.com. 

2. Uzupełnił swój profil (zdjęcie/logo, adres strony internetowej, krótkie bio, tło). 

3. Zacznij budować sieć kontaktów. 

4. Zacznij dzielić się informacjami. 
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Twitter - ściąga  

 Problem: ogromna ilość informacji -rozwiązanie: 

 Wybieraj tylko “wartościowe” osoby 

 Uwaga na spam “follow me and I will follow you” 

 Tworzenie list 

 Wybór dobrej aplikacji (tzw. Twitter client), np. Echofon, Tweetie, Seesmic, 

Tweetdeck.  

Skype - komunikator  

 

Komunikatory internetowe  

 rozmowa w czasie rzeczywistym 

 zazwyczaj jedna aplikacja pozwala na 

komunikację tylko z innymi użytkownikami tej 

aplikacji 

 multikomunikatory - umożliwiają komunikację z 

użytkownikami różnych sieci 

 bezpieczny, oferuje wiele dodatków i działa na różnych platformach włączając  

w to urządzenia mobilne 

 najważniejsze funkcje powinny być dostępne szybko i bez konieczności 

poszukiwania dedykowanych rozwiązań w Internecie 

 przemyślany sposób korzystania z interfejsu.  

Skype  

 

Skype umożliwia prowadzenie darmowych rozmów głosowych oraz obserwację rozmówcy 

poprzez kamerę internetową, a także płatnych rozmów z posiadaczami telefonów 

stacjonarnych lub komórkowych za pomocą technologii VoIP (Voice over IP) tzw. usługa 

SkypeOut. Oprócz tego Skype oferuje funkcje bezpośredniej wymiany informacji 
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tekstowych za pomocą ręcznie wpisywanych wiadomości oraz przesył plików. jeden  

z najpopularniejszych komunikatorów na świecie; 

ponad 4,5 mln użytkowników w Polsce.  

 

Skype - funkcje  

 czat (IM) 

 rozmowy telefoniczne i rozmowy video 

 telekonferencje 

 bezpłatne rozmowy między użytkownikami Skype 

 połączenia z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi 

 wysyłanie smsów  

 przesyłanie plików 

 udostępnianie ekranu rozmówcy  

 

Skype - korzyści dla biznesu  

 niższe rachunki i koszty podróży 

 błyskawiczne nawiązywanie rozmowy w czasie rzeczywistym 

 oszczędność czasu poświęcanego na spotkania i oczekiwanie 

 pracownicy mogą natychmiast uzyskać odpowiednie informacje 

 możliwość skupienia się na ważnych zadaniach 

 centrala PBX z obsługą SIP pozwala wszystkim wykonywać połączenia Skype za 

pomocą telefonu biurkowego  

 

Rozpoczynając aktywność w mediach społecznościowych, należy ustalić kluczowe cele 

oraz taktyczny plan ich realizacji. Trzeba przy tym uwzględnić wszystkie niezbędne 

zasoby, które konsekwentnie i niemal codziennie będą aktywne na wybranych serwisach. 

Spośród modeli serwisów społecznościowych należy wybrać te, które optymalnie wpisują 
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się w charakter działalności oraz gdzie firma faktycznie jest w stanie zapewnić 

odpowiednią jakość komunikacji. Należy mierzyć skuteczność podjętych działań. 

 

Część 8. Sprzedaż usług w sieci; sklepy i aukcje internetowe  

 

Jedną z obecnie szeroko praktykowaną formą sprzedaży jest sprzedaż produktów za 

pomocą sklepów czy aukcji internetowych. Ważne jest, aby znać podstawy, jakimi należy 

kierować się przy zakładaniu sklepu internetowego, czy samej sprzedaży. Sprzedaż  

w sieci - to moduł poświęcony zasadom funkcjonowania sklepu internetowego i jego 

najważniejszych cech.   

 

E-commerce  

Internet nie jest jednorodny. Miliony ludzi, stron, 

serwisów sprawiają, że trzeba dotrzeć do różnych miejsc 

i ludzi w różny sposób. Potrzeba wielofunkcyjnego 

narzędzia.  

W Polsce, według raportu Internet Standard 2013, co 

trzecia osoba robi zakupy online i z roku na rok ta liczba 

stale rośnie. To olbrzymia grupa, która ma różne 

przyzwyczajenia, zainteresowania i różne doświadczenie w robieniu zakupów przez sieć. 

Trzeba więc do nich trafiać w różny sposób i z różną ofertą. Takie możliwości daje tylko 

najlepszy system sprzedaży pozwalający na sprzedaż wielokanałową. W jednym miejscu 

można zarządzać kilkunastoma kanałami sprzedaży internetowej. Zapewne większość  

z nas już korzystała lub korzysta ze sklepów interntowych. Zaufanie do tego typu 

zakupów, stale wzrasta. Kupujemy książki, zabawki, ubrania, wyposażenie itp. 

Weryfikujemy wiarygodność sklepu na ceneo.pl czy kupujemy.pl. Jednak założenie sklepu 

a późnej jego prowadzenie wymaga dobrze przemyślanej strategii, rzetelności  

i konsekwencji.  
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Sklep internetowy to:  

Serwis internetowy dający możliwość zamawiania produktów przez Internet, jedna  

z form handlu elektronicznego. Sklep internetowy jest częścią relacji B2C (Biznes – klient), 

rzadziej B2B (biznes – biznes). Forma ta staje się obecnie coraz popu-larniejsza z uwagi 

na wygodę i obniżenie kosztów sprzedaży (i często wynikające z tego niższe ceny 

towarów), a ponadto daje to możliwość szybkiego porównania cen u wielu dostawców.  

 

WWW  

Częścią sklepów internetowych jest strona www na której klienci zapoznają się z ofertą  

i składają zamówienia (zakupy przez internet). By więc skorzystać z usług sklepu 

internetowego potrzebna jest przeglądarka internetowa.  

 

Historia  

Pierwszy supermarket internetowy w Polsce, według 

tygodnika Time, otwarty został w 1997 r. przez 

firmę ToTu z Poznania. W styczniu 2013, brytyjska sieć 

sklepów muzycznych HMV – jedna z największych na 

świecie – ogłosiła, że nie sprostała konkurencji 

sprzedaży internetowej (głownie DVD i CD) i jest 

zagrożona upadkiem. 

 

Sklep internetowy  

Elementem każdego sklepu internetowego jest strona z ofertą, czyli tak zwana podstrona 

(lub wiele podstron) zawierająca opis towaru lub usługi, którą można zamówić za pomocą 

danego sklepu. W sklepach, które handlują wieloma produktami stosuje się najczęściej 

kategorie – np. w przypadku sklepu handlującego zimowym sprzętem sportowym 

kategoriami będą: narty, deski snowboardowe, wiązania itd. Kategorie grupują produkty 
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według ich rodzajów. W przypadku bardziej złożonej oferty stosuje się również 

podkategorie lub tzw. drzewa (czyli wielopoziomowe kategorie).  

 

Koszyk  

W większości sklepów on-line funkcjonuje tzw. koszyk. Jego działanie jest 

identyczne z tradycyjnym koszykiem na zakupy, z tą różnicą że dodanie 

produktu do koszyka odbywa się za pomocą kliknięcia na odpowiednie 

hiperłącze przy danym towarze czy usłudze. 

 

Formularz  

Niezbędnym elementem sklepu internetowego jest również formularz, w którym  

to kupujący podaje swoje dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji – czyli dane 

osobowe kupującego, adres dostawy. Bardzo często kupujący musi podać również swój 

adres e-mail (na który przychodzi potwierdzenie dokonania zakupu) oraz numer telefonu. 

 

Panel administracyjny  

Sklep internetowy oprócz części dostępnych dla kupujących posiada również panel 

administracyjny przeznaczony tylko i wyłącznie dla pracowników sklepu. Najprostszy taki 

panel posiada opcję dodawania, edytowania i usuwania oferty. Rozbudowane panele 

administracyjne pozwalają na zarządzanie również bazą klientów, zamówieniami, 

drzewem kategorii, subskrypcją, wiadomościami na stronie.  

 

Statystyki sprzedaży  

Zaawansowany panel posiada również rozbudowane statystyki sprzedaży, pozwala 

również na eksport i import ofert np. do plików XML. W niektórych panelach istnieje 

również możliwość edytowania informacji o sklepie takich jak: koszty wysyłki, adres 

sklepu, FAQ (często zadawane pytania) itp. 
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Różne opcje  

Dodatkowo sklep internetowy może zawierać szereg opcji dodatkowych takich jak 

np. livechat, subskrypcja, księga gości czy nawet forum internetowe, na którym klienci 

wymieniają się opiniami na temat sklepu i jego oferty.  

 

Opis działania  

Kupowanie produktów w sklepie internetowym odbywa się zazwyczaj 

w kilku, wspólnych dla wielu sklepów krokach.  

Krok pierwszy  

W tym kroku klient wyszukuje w sklepie pożądane towary. W 

wypadku dużych sklepów mogą być one podzielone na grupy (kategorie i podkategorie). 

Na przykład kategoria buty może być podzielona na buty męskie i buty damskie. 

Dodatkowo produkty mogą być podzielone ze względu na producentów. Oprócz tego 

może być jeszcze możliwość wyszukiwania produktów według słów kluczowych, bądź 

różnorodnych kryteriów ograniczających (np. ceny, rozmiary). Po wybraniu danej grupy 

(również po wyszukiwaniu) klient otrzymuje listę produktów najczęściej dodatkowo 

posortowaną według wybranych kryteriów (np. ceny). Jeśli dane w liście są skrócone, to 

klient może wybrać szczegółowy podgląd towaru i zobaczyć na przykład dostępne 

rozmiary, czy kolory. Krok pierwszy kończy się wtedy, kiedy klient doda wszystkie 

interesujące go produkty do koszyka. Niektóre (głównie proste) sklepy mogą jednak nie 

posiadać takiej możliwości i zawierać na przykład formularz zamówienia (do 

samodzielnego wypełnienia), który wysłany jest na maila sprzedawcy. 

Krok drugi  

Następnym krokiem jest wpisanie danych osobowych oraz danych do wysyłki towaru 

(najczęściej jeżeli dane osobowe pokrywają się z tymi do wysyłki, sklep wymaga tylko tych 

pierwszych). W niektórych sklepach trzeba także założyć własne konto i być zalogowanym 

także w momencie robienia zakupów (dodawania do koszyka). Wówczas nie trzeba 

podawać danych za każdym razem gdy coś się kupuje, tylko wpisać login i hasło. 
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Krok trzeci  

Ostatnim krokiem jest zapłata za zamówiony towar. W zależności od sklepu można  

to zrobić za pomocą karty kredytowej, przelewu lub przy odbiorze towaru (za pobraniem). 

Niektóre sklepy, w tym polskie, dopuszczają również zakup towaru na raty. 

 

Inne kroki  

Niektóre sklepy internetowe wymagają potwierdzenia zamówienia 

towaru. Odbywa się  

to na różne sposoby. Najczęściej jednak w momencie wysłania 

zamówienia sklep wysyła na podany przez klienta adres e-mail list 

z odnośnikiem, na który trzeba kliknąć w celu potwierdzenia złożenia 

zamówienia. Niektórzy sprzedawcy wymagają też podania numeru 

telefonu (szczególnie przy dużych zamówieniach) i telefonicznie 

potwierdzają fakt złożenia zamówienia. 

   

Pomoc dla klienta  

Większość sklepów internetowych do kontaktów z klientami używa poczty elektronicznej. 

Niektóre sklepy oferują także pomoc na żywo poprzez konsultanta. Część firm podaje w 

tym celu kontakt przez telefon, ale popularne jest także wykorzystywanie w tym celu 

Internetu. Do zdalnej pomocy dla klientów sklepy mogą używać własnych, bądź 

dedykowanych systemów czatowych, albo skorzystać z dostępnych na rynku programów, 

tzw. komunikatorów (np. Gadu-Gadu, Tlen czy Skype).  

 

Pakiety oprogramowania służące do obsługi sklepów internetowych  

Część sklepów internetowych korzysta z gotowych rozwiązań, przystosowanych jedynie 

do własnych potrzeb (zarówno pod względem funkcjonalnym jak i szaty graficznej). Inne 

sklepy stosują własne (tworzone na zamówienie) systemy. Tworzone na zamówienie 
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systemy sklepów internetowych charakteryzują się zazwyczaj pełnym dopasowaniem 

funkcjonalnym do charakteru danego sklepu internetowego. 

 

Gdzie można założyć sklep internetowy  

 www.allegro.pl  

 www.ebay.pl 

 www.iai-shot.com 

 www.sote.pl  

 

Oprogramowanie  

Rynek zakupów internetowych niewątpliwie będzie nadal dynamicznie się rozwijać, ale 

żeby odnieść na nim sukces trzeba dobrze przemyśleć decyzję o wyborze 

oprogramowania do prowadzenia sklepu. Wirtualny sklep powinien posiadać możliwość 

współpracy z innymi internetowymi kanałami promocji i aktywnej sprzedaży, takich jak: 

Allegro, porównywarki cen, iMall24, czy portal Facebook.  

 

e-commerce  

Ponadto jeśli liczymy na obniżkę kosztów, należy zwrócić uwagę na ścisłą integrację 

sklepu internetowego z systemem obsługującym w firmie magazyn, fakturowanie czy 

księgowość. Te wymagania spełnia bardzo niewiele gotowych rozwiązań e-commerce.  

 

Zakładanie sklepu  

- 5 kroków do własnego sklepu internetowego, przykład www.sklepyfirmowe.pl  

Sklepy internetowe stają się coraz popularniejszym sposobem dotarcia do klientów, 

a założenie sklepu internetowego wiąże się z niskimi barierami wejścia warto temat ten 

przemyśleć na poważnie.  

 

 

http://www.sklepyfirmowe.pl/
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Przemyśl  

Kwestie które powinniśmy gruntownie przemyśleć jeszcze przed założeniem własnego 

sklepu internetowego: 

 pomysł na własny sklep 

 dostawcy dla naszego sklepu internetowego, 

 działalność gospodarcza i kwestie prawne związane z prowadzeniem sklepu 

internetowego, 

 technologie: oprogramowanie sklepu internetowego, hosting, domena, 

 uproszczony biznesplan. 

Myśl 5 dni, pracuj 5 minut! 
Pomysł  

Jeśli myślisz o tym jak założyć własny sklep internetowy to  

zapewne masz już jakiś pomysł na branżę, asortyment i 

potencjalnych klientów twojego sklepu internetowego. 

Sprawa wydaje się prosta i oczywista, ale warto na chwilę 

zatrzymać się nad tym punktem zanim przejdziemy do 

właściwego zakładania sklepu internetowego. Jeśli 

jeszcze nie wiesz jaki asortyment będziesz prowadził, to 

jest to moment w którym warto to sprecyzować. I nie wystarczy tutaj założenie, że założę 

sklep internetowy z akcesoriami motoryzacyjnymi. Zastanów się dokładnie jaki rodzaj 

asortymentu będzie obejmować założony przez Ciebie sklep, inaczej mówiąc jak szeroki 

asortyment masz zamiar utrzymywać. Czy warto otworzyć specjalistyczny sklep 

internetowy, czy może dla danej branży lepiej sprawdzi się szeroka sprzedaż produktów 

uzupełniających. Wybór asortymentu wpływając na kapitał i dostawców twojego sklepu 

internetowego, będzie determinował grupę klientów twojego sklepu. Warto już teraz 

zastanowić się nad tym kim będą klienci założonego przez Ciebie sklepu internetowego i 
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w jaki sposób trafić w ich potrzeby. Jeśli wiesz już jaki asortyment będziesz sprzedawać  

w założonym przez siebie sklepie internetowym, to możesz przejść do kolejnego punktu. 

 

Dostawcy  

Określiliśmy już asortyment naszego sklepu internetowego, pora rozejrzeć się za 

dostawcami. Bez w miarę tanich i sprawnie działających dostawców, założenie sklepu 

internetowego zakończy się zapewne niepowodzeniem. To samo dotyczy towaru, który 

sami wytwarzamy. Na podstawie określonego wcześniej asortymentu dla zakładanego 

przez nas sklepu musimy nawiązać współpracę z dostawcami. Korzystając z Google, 

GoldenLine.pl, różnego rodzaju forów i blogów specjalistycznych zdobądź ofertę 

potencjalnych dostawców. Aby założyć sklep internetowy przy niższych kosztach 

logistycznych można na początku skorzystać z usług hurtowni wysyłających produkt 

bezpośrednio do klienta finalnego. Usługa taka nazywana jest Dropshipping. 

 

Działalność gospodarcza  

Wiemy już co będziemy sprzedawać w naszym sklepie internetowym, mamy już 

wybranych dostawców dla naszego sklepu. Pora zmierzyć się z najtrudniejszym 

elementem – założyć działalność gospodarczą. Aby założyć sklep internetowy należy 

założyć działalność gospodarczą tak samo jak w przypadku handlu tradycyjnego. Aby móc 

w pełni legalnie i zgodnie z polskim prawem sprzedawać produkty za pośrednictwem 

sklepu internetowego należy zarejestrować działalność gospodarczą, posiadać NIP, 

REGON, konto firmowe i siedzibę. Zakładanie działalności gospodarczej jest tematem 

szerokim, więc odsyłam do artykułów poruszających ten temat.  

 

Oprogramowanie, hosting, domena  

Założyliśmy już działalność, pora założyć nasz 

sklep internetowy. 
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Elementy niezbędne do założenia sklepu internetowego:  

 oprogramowanie sklepu internetowego 

 hosting dla naszego sklepu 

 domena. 

Najtrudniejszym elementem jest wybór oprogramowania na którym założymy nasz sklep 

internetowy.  

Mamy kilka możliwości: 

Jako dostawca gotowego pakietu pozwalającego założyć sklep internetowy jesteśmy 

zwolennikami korzystania z usług specjalistycznych firm dostarczających autorskie 

oprogramowanie sklepu internetowego typu “wszystko w pakiecie”. Ale nie w każdym 

przypadku jest to najlepsze rozwiązanie, zdarza się, że przy zakładaniu sklepu warto 

skorzystać z innego rozwiązania. Dlatego tez opiszemy poniżej wszystkie możliwe 

rozwiązania. 

 

Zakup gotowego oprogramowania typu 

“wszystko w pakiecie” 

Przykładem takiego rozwiązania jest 

właśnie oprogramo-wanie 

SklepyFirmowe.pl. Jest to kompleksowa 

obsługa zawierająca oprogramowanie 

sklepu, hosting, domenę i pomoc 

techniczną. Sprzedajemy kompletne 

rozwiązanie, nie zaś tylko 

oprogramowanie. Oznacza to, iż 

zakładamy sklep internetowy dla Ciebie, 

otrzymujesz od nas sklep internetowy, 

wdrożenie, instalację i uruchomienie 

sklepu. Cenny takiego rozwiązania 
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zależą od dostawcy oprogramowania. 

 

Darmowe oprogramowanie sklepu – osCommerce  

Jego największą zaletą jest cena, która w teorii równa jest kosztowi ściągnięcia programu 

z Internetu. Do kosztu założenia sklepu należy w tym wypadku doliczyć należy w takim  

wypadku koszt hostingu, domeny, wdrożenia i instalacji. 

Najpopularniejszym darmowym oprogramowa-niem do zakładania sklepów internetowych 

jest osCommerce. Jest to jednak oprogramowanie niedostosowane bezpośrednio do 

polskiego rynku i wymaga dorabiania funkcjonalności co generuje kolejne koszty. Polecam 

artykuł wyliczający koszty uruchomienia darmowego osCommerce. 

Aby założyć sklep internetowy na osCommerce należy znać podstawy systemów 

Linux/Unix, posiadać wiedzę techniczną o działaniu Internetu (hosting, domeny, łącza 

etc.), językach HTML, PHP, SQL oraz innych. Jeśli zdecydujesz się wynająć programistę 

do pomocy, upewnij się, że posiada odpowiednie kwalifikacje. Zleć założenie twojego 

sklepu internetowego specjalistycznej firmie, która nie zniknie z rynku zostawiając Cię sam 

na sam z problemami.  

 
Ze stosowaniem osCommerce wiąże się jeszcze jeden problem. W przypadku kontroli 

legalności oprogramowania należy okazać fakturę potwierdzającą zakup programu, 

którego użyto dla założenia sklepu. Polskie prawo nie przewiduje takiej możliwości jak 
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darmowe oprogramowanie dla firm. W praktyce więc, aby założyć sklep internetowy na 

darmowym oprogramowaniu trzeba kupić taki program np. z czasopismem, do którego 

został on dołączony. 

Ponieważ programy te rozwijane są wolno, często nie nadążają za trendami  

w rozwoju technologicznym. Przykładowo najpopularniejszy z nich wciąż używa kodu 

HTML, choć od kilku lat standardem jest kod XHTML. 

 

Zakup oprogramowania bez utrzymania sklepu  

W 99% procentach jest to darmowe oprogramowanie osCommerce po lekkich 

modyfikacjach sprzedawane jako własne rozwiązanie. Zakładanie sklepu internetowego w 

ten sposób pozwala klientowi ominąć dość skomplikowaną procedurę dostosowywania 

osCommerce do polskich wymogów i uruchomić osCommerce wraz z niezbędnymi 

funkcjonalnościami, które w darmowej wersji nie występują. 

Program ten dziedziczy niestety wady 

swojego poprzednika: wykorzystywanie 

przestarzałych technologii, nadal aby 

założyć nasz sklep internetowy 

potrzebujemy hostingu i kogoś kto zajmie się 

instalacją i utrzymaniem oprogramowania. 

Rozwiązanie to tylko częściowo zmniejsza 

koszty założenia sklepu internetowego.  

Oprogramowanie otrzymasz wraz z fakturą 

dzięki czemu nie będziesz miał problemów  

w przypadku kontroli legalności oprogramowania użytego do założenia sklepu. 

Oprogramowanie to może stać się kosztowne w momencie wystąpienia problemów  

z oprogramowaniem. Warto zakupić oprogramowanie od firmy, która zapewnia pomoc 

techniczną i nie zniknie po sprzedaniu nam oprogramowania. 
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Zamówienie indywidualnego oprogramowania  

Można także założyć sklep internetowy przy użyciu oprogramowania szytego na miarę. 

Jest to rozwiązanie bardzo kosztowne i czasochłonne, jeśli jednak zamierzamy otworzyć 

sklep ze sporym rozmachem i posiadamy spory kapitał pozwalający walczyć nam  

z liderami rynku jest to najlepsze rozwiązanie. Największym plusem jest tutaj możliwość 

założenia sklepu internetowego o dowolnej wymyślonej przez nas funkcjonalności. Jeśli 

mamy plan założenia sklepu o wyjątkowych i niestandardowych funkcjonalnościach to 

indywidualnie pisane oprogramowanie może okazać się jedynym wyjściem. Należy tutaj 

uważać na sprzedawców, którzy sprzedają przerobiony osCommerce jako pisane na 

zamówienie oprogramowanie. 

Cena sklepu wacha się w zależności od sprzedawcy i zakresu funkcjonalności jakie ma 

dostarczać twój sklep. Cenny zaczynają się od 10 000 zł netto, w przypadku dużych 

wymagań może to być do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pamiętaj, że cena zwykle jest 

powiązana z funkcjonalnością sklepu. W wypadku oprogramowania na zamówienie, 

funkcjonalność twojego sklepu ograniczona jest jedynie Twoją wyobraźnią i zasobnością 

portfela. 

  

Domena  

Nadszedł czas aby zastanowić się nad adresem 

internetowym pod jakim chcesz założyć sklep internetowy. 

Domena, jest to przyszły adres Twojego sklepu. Pamiętaj, 

aby adres był łatwy do zapamiętania. Najlepiej, żeby nazwa 

zakładanego przez Ciebie sklepu kojarzyła się z branżą. 

Coraz trudniej jest jednak pozyskać atrakcyjną domenę. 

Większość interesujących adresów została już 

zarezerwowana, a odkupienie domeny od pośrednika może 

okazać się czasem bardzo kosztowne. Przy rejestrowaniu domeny nie warto sugerować 
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się popularnymi promocjami na pierwszy rok, lepiej przeliczyć koszt utrzymania domeny  

w dłuższej perspektywie. 

 

Hosting  

Jeśli dostawca oprogramowania nie dostarcza hostingu należy wykupić dla zakładanego 

sklepu hosting z obsługą PHP i baz danych. Rozmiar serwera i limit ruchu zależy od 

rozmiaru sklepu i jest kwestią indywidualną. Nie warto sugerować się promocjami na 

pierwszy rok, lepiej przeliczyć koszt hostingu w dłuższej perspektywie. 

 

 

Zasady prowadzenia sklepu on-line  
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Prowadząc sklep on-line czy aukcję, na przykładowo allegro.pl, musimy kierować się 

odpowiednimi zasadami marketingowymi. Wystawiony towar na sprzedaż, informacja 

skierowana do klienta, grafika i nasz przekaz to elementy, które decydują o naszym 

sukcesie lub porażce. Ważne są zdjęcia naszych produktów, opisy. Prezentowany produkt 

musi być tak wystawiony, żeby kupujący właśnie nim się zainteresował. Regulamin  

i zasady kupna muszą być jasno określone. Nie można ukrywać kosztów. Istotną kwestią 

są także dane kontaktowe i miejsca/sposoby obioru towaru. Przy tak dużej konkurencji, 

bycie nierzetelnym lub nieuczciwym szybko wyeliminuje nas z rynku. Utworzenie oferty 

sprzedaży to przemyślana, strategiczna decyzja.   

 

Część 9. Strategia kampanii reklamowych w Internecie 

 

Najważniejszą częścią szkolenia jest moduł poświęcony budowaniu strategii kampanii 

reklamowej w Internecie. Nieodzownym elementem budowania pozycji firmy na rynku 

elektronicznym jest opracowanie strategii marketingowej w Internecie. Podstawą do 

opracowania strategii jest dokładna analiza mikrootoczenia i makrootocznenia firmy. 

Strategia marketingowa powinna uwzględniać wpływ makrootoczenia na działalność firmy 

oraz służyć do poznania i zrozumienia potrzeb nabywców. Analiza dostarcza kryteriów do 

oceny zdolności dostawców do zaspokojenia określonych potrzeb i pragnień nabywców 

oraz wyznacza kierunki doskonalenia produktu w celu lepszego dopasowania go do 

pragnień nabywców. 

 

Strategia marketingowa  

Strategia jest planem działania określonym w czasie i przestrzeni, który odpowiada na 

pytania:  

− Co chcemy zakomunikować i osiągnąć? Zastanów się, co jest celem Twojej 

komunikacji. Jeśli chcesz zaistnieć w branży i świadomości swoich przyszłych 

klientów – skup się na atutach marki, tym co ją odróżnia od konkurencji, na jakie 
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potrzeby konsumentów odpowiada i jakie problemy rozwiązuje. Komunikuj się 

językiem korzyści swojego odbiorcy. Cele jednak mogą być bardzo różne. Jaki jest 

Twój? 

− Do kogo dotrzeć z komunikatem? Chodzi o Twojego klienta. Jeśli dobrze poznałeś 

i zdefiniowałeś go na etapie tworzenia osobowości marki, ten punkt nie przysporzy 

Ci kłopotu. 

− Jak tego dokonamy? Określ punkty styku z odbiorcą. Słucha on radia, ogląda 

telewizję, czyta gazety? A może całymi dniami siedzi na Facebooku i jedyne, co 

przegląda, to portale informacyjne na wyrywki? Niech Twoja marka będzie tam, 

gdzie Twój klient. Jeśli dobrze określisz, w którym punkcie możesz spotkać swojego 

odbiorcę, łatwo będzie Ci odpowiedzieć na pytanie, którędy do niego dotrzeć. 

− Kiedy będziemy się komunikować? 

 

Odpowiedź na to pytanie jest trudna, bo uzależniona jest w dużej mierze od wcześniej 

postawionego celu. Jeśli budujesz swoją reputację – Twoja obecność powinna być 

nieustanna. Jeśli wprowadzasz nowy produkt i planujesz zasiać tę informację w umysłach 

swoich klientów, być może wystarczą 2-3 miesiące. Zastanów się, co chcesz 

komunikować i ile potrzebujesz czasu na osiągnięcie celu. Za pomocą jakich 

narzędzi? I tutaj zaczynamy rozmawiać o pieniądzach. W zależności od tego, jakimi 

kanałami chcesz dotrzeć do swojego odbiorcy, musisz dobrać nośniki swoich 

komunikatów. Jeśli budujesz reputację eksperta – załóż bloga i dziel się na nim wiedzą, 

dowiedz się, z czym mają problemy Twoi klienci i rozwiązuj je częściowo, a także bądź 

obecny w mediach społecznościowych – to nic Cię nie kosztuje, poza poświęconym 

czasem.  Jeśli natomiast docierasz z nowym produktem do szerokiego grona osób na 

terenie całego kraju, to wykupienie powierzchni reklamowej w czasopismach branżowych 

lub na portalach internetowych może być koniecznością. W ocenie, które media wybrać 

i w co zainwestować, pomoże Ci określenie budżetu, na jaki możesz sobie pozwolić. 

Wówczas płynnie wyselekcjonujesz, na co Cię stać, a co na pewno powinieneś sobie 
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odpuścić. Powyższe wytyczne są zarysem tego, jak zabrać się do opracowania dobrej 

strategii marketingowej. Pomiędzy poszczególnymi punktami znajduje się jeszcze wiele 

istotnych czynników, które należy wziąć pod uwagę. Opracowanie strategii marketingowej 

Twojej marki jest żmudnym i czasochłonnym procesem! Ale nie tylko jest to warte 

zachodu, ale nawet niezbędne, aby funkcjonować na konkurencyjnym rynku. Zadbaj o to, 

bo jeśli Ty tego nie zrobisz, zrobi to Twoja konkurencja. A nie chcesz być o kilka kroków 

za nią, tylko przed – prawda? Mam dla Ciebie jednak dobrą wiadomość. Strategia 

marketingowa marki nie musi wcale być spisana w jednym dokumencie i być Twoją 

wyrocznią przez kilkanaście lat. Dobra strategia charakteryzuje się tym, że dostosowuje 

tryb obecności marki na rynku do zmieniającego się klienta oraz trendów 

komunikacyjnych. Jeśli dziesięć lat temu jednymi z najlepszych miejsc na umieszczenie 

reklamy były powierzchnie reklamowe w gazetach, to dziś ten trend odchodzi do lamusa 

na korzyść obecności w internecie. A co jeśli ktoś zaplanowałby dla swojej marki 10 lat 

temu strategię mówiącą o zakupie reklam w gazecie przez najbliższe 20 lat? Dziś nie 

dałoby mu to przewagi rynkowej. Strategia marketingowa to dzieło wiecznie ewoluujące 

i ważne jest, aby jej twórcy wiedzieli, jaki jest cel nadrzędny dla marki. Taka strategia 

może istnieć jedynie w Twojej głowie i tylko siła Twojej osobowości powoduje, że wiesz, co 

masz robić w danym momencie. Steve Jobs, współtwórca marki Apple, Richard Branson, 

twórca koncernu Virgin – to tylko dwa przykłady wybitnych osobowości, które wiedziały, 

czego w życiu chcą i czego chcą dla swoich marek. Myślę, że nie mieli na kartce spisanej 

strategii dla swoich biznesów, a mimo to sukces osiągnęli. Nie wszyscy jednak jesteśmy 

takimi osobowościami, które we krwi mają zakodowany sukces. Dlatego tym bardziej 

warto zaplanować dobrą strategię dla marki i usilnie przestrzegać zapisanych w niej reguł.  

Jako potencjalny właściciel gospodarstwa agroturystycznego lub rękodzielnik, zapewne 

zastanawiasz się, w jaki sposób można lepiej i skuteczniej się zareklamować. 
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Marketing  

Każda firma, mała, średnia czy duża musi stosować podstawowe zasady marketingu. 

Chcąc działać na rynku i być postrzeganym jako profesjonalista, należy znać kanony, 

jakimi obecnie kierują się kreatorzy marek. Oczywistym jest, że zasięg i zakres strategii 

jest w znacznej mierze ograniczony budżetem, jakim dysponujemy.  

 

Na początek kilka pytań  

 Gdzie poszukiwać klientów? Jak o nich walczyć na rynku i co zrobić, aby wybrali 

właśnie Twoją firmę?  

 Czy masz dylematy, w jaki sposób i czy w ogóle się reklamować?  

 Czy wiesz, w które media zainwestować?  

Jeśli większość tych pytań spędza sen z Twoich powiek, to oznacza, że działasz  

na mocno konkurencyjnym rynku i zdecydowanie potrzebny jest Ci dobry plan działania – 

krótko mówiąc: strategia marketingowa. Taka, która pozwoli Twojej marce zabłysnąć na 

rynku, zaoszczędzić pieniądze, Tobie doda pewności w codziennym działaniu, a Twojemu 

biznesowi pozwoli się lepiej rozwinąć.  

 

Zagadnienia  

 czy strategia marketingowa jest w ogóle potrzebna małym i średnim 

przedsiębiorstwom? 

 na co zwracać uwagę, planując swoją obecność na konkurencyjnym rynku? 

 dlaczego silna marka to najważniejsza wartość dla Twojego biznesu i jak ją 

stworzyć? 

 jak opracować skuteczny plan marketingowy dający przewagę rynkową?  

 

Konkurencja  

W dzisiejszych czasach jedynie ułamek przedsiębiorstw ma małą konkurencję w swojej 

branży i nie musi rywalizować o klienta. W większości wszyscy na co dzień prowadzą 
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o niego walkę. Niekiedy nie jest to czysta rywalizacja, a najgorsza to taka, która opiera się 

na obniżaniu cen. Rywalizacja o klienta poprzez zaniżanie ceny to droga donikąd, która 

spowoduje, że na rynku zostanie tylko najsilniejszy konkurent, niekoniecznie najlepszy.  

Obniża to konkurencyjność na rynku, prowadząc do ogromnego spadku jakości 

dostępnych produktów. A już na pewno nie jest to dobre dla branży, w której działasz, 

i rozwoju gospodarczego. Jak więc sprawić, aby konsument, o którego zabiegasz, wybrał 

Ciebie, nawet jeśli oferujesz podobne jak Twoi konkurenci usługi lub produkty w wyższych 

cenach? Czy jest to w ogóle możliwe? Otóż jest. Duża konkurencyjność na rynku sprawia, 

że klienci szukają wyróżników, jasno określonych i spełniających ich oczekiwania – stąd 

im bardziej wyrazista i sprofilowana jest oferta, tym łatwiej jest ją zaklasyfikować w pewne 

zamknięte ramy – to jedne z cech charakterystycznych marki.  

 

Strategia marki  

Maciej Tesławski, filozof marketingu i uznany strateg marketingowy, w swojej książce „Po 

prostu strategia. Instrukcja budowy silnej marki” wskazuje na dwa kluczowe elementy, 

o które każda marka powinna zadbać: strategię marki oraz strategię komunikacji marki. 

Czym różnią się od siebie? Pierwsza pozwala określić osobowość marki, druga umożliwia 

precyzyjne wytyczenie planu komunikacji z rynkiem (klientami, kontrahentami).  

Te dwie składowe to absolutna podstawa, ponieważ, aby marka została dostrzeżona przez 

klientów, powinna być wyrazista, mieć pewną osobowość i sama wiedzieć, co dokładnie  

ma do zaoferowania, a czego nie. Jak zatem stworzyć silną markę?  

 

Zacznijmy od konkretów, czyli stwórzmy osobowość marki  

Podstawowa rzecz, jaką musisz zrobić, to bardzo precyzyjnie określić, czym się 

zajmujesz. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ silną markę charakteryzuje jedna 

podstawowa prawidłowość: w momencie, gdy ktoś się z nią spotyka, nie powinien mieć ani 

cienia wątpliwości, czego może się po niej spodziewać, jaki produkt za nią stoi lub z jakiej 

usługi może on skorzystać. I tak samo w drugą stronę: bardzo mocno zaakcentuj, czym 
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się nie zajmujesz. Jeśli prowadzisz agroturystykę, to nie prowadzisz 5* hotelu. A jeśli 

zamierzasz to robić – stwórz oddzielną markę. Twoi klienci nie będą mieli znaków 

zapytania co do Twojej oferty i łatwiej będzie im Ciebie polecić innym. Dlaczego to takie 

ważne? Pójdźmy o krok dalej, aby sobie odpowiedzieć na to pytanie… 

 

Pomyśl, do kogo zwrócisz się z ofertą  

Gdy masz już określony profil działalności, następnym Twoim krokiem jest 

pozycjonowanie marki. W tym miejscu precyzyjnie określamy: czy nasza marka jest na 

półce (cenowej i jakościowej) niskiej, średniej, czy wysokiej. Krąg zainteresowanych się 

zawęża. Ma to duże znaczenie, ponieważ bezpośrednio definiuje kolejny etap, czyli 

określenie profilu Twojego klienta, do którego zamierzasz się zwrócić. Czy będzie to 

statystyczny Kowalski? A może bardzo zamożne osoby ze świata biznesu? Im mocniej 

zawęzisz krąg, tym bardziej wyrazista będzie Twoja marka, a Twój klient nie będzie miał 

wątpliwości, że dobrze trafił.  

 

Zadbaj o siebie  

Wiedząc już, co oferujesz i komu chcesz to sprzedać, nie zapomnij o wyglądzie. Podobnie 

jak ludzie schludnie ubrani lepiej odbierani są przez otoczenie, tak i marka mająca swoją 

identyfikację wizualną będzie poważniej traktowana. Ale nie tylko dlatego. W dzisiejszych 

czasach każdego dnia jesteśmy bombardowani ogromną ilością informacji. Nasz mózg 

skutecznie filtruje każdy komunikat i koduje jedynie łatwo przystępne oraz wartościowe dla 

niego informacje. Żyjemy w kulturze obrazkowej, bo obraz szybciej przekaże nam więcej 

informacji niż kolumna tekstu. Dlatego kolorystyka marki, obrazy, za pomocą których 

komunikuje się z otoczeniem, oraz logotyp o wiele łatwiej pozwolą zapamiętać ją odbiorcy. 

Inna sprawa to symbolika, którą tak swobodnie przyswajamy. Za jednym znakiem stoją 

wartości, emocje, a nawet ludzie i sytuacje. To symbolikę przywołujemy w pierwszej 

kolejności, gdy myślimy o markach (nadgryzione jabłko, trzy równoległe paski „ścięte” pod 



E-MARKETING W ROZOWJU OBSZARÓW WIEJSKICH CDR 2015 

 

115 

 

kątem, dwa żółte łuki tworzące literę M – jestem pewna, że nie masz problemów 

z odgadnięciem, o jakie marki chodzi).  

 

Eksponuj to, co Cię wyróżnia  

Sławne powiedzenie „Wyróżnij się lub zgiń” chciałbym nieco zmodyfikować. Przywołany 

wcześniej Maciej Tesławski słusznie zauważył, że należy zaznaczyć różnicę pomiędzy 

„odróżnić się” a „wyróżnić się”. Wyróżnić się można dziwnym zachowaniem, jarmarcznym 

designem firmowej strony internetowej itd. Niewiele wnosi to wartości dodanej dla marki 

i w zasadzie nie daje klientowi większych powodów do wybrania Twojej oferty. 

Odróżnianie natomiast już daje takie powody. 

 

Gdy wszyscy w branży robią to samo, mają podobny styl i jakość, potrzeba czegoś więcej. 

I tutaj znajduje się pole manewru dla Ciebie. Jeżeli prowadzisz agroturystykę, rozejrzyj się, 

czy nie powstały innowacyjne metody organizowania czasu wolnego dla gości i zastosuj je 

u siebie. Jeżeli jesteś rękodzielnikiem, zastanów się czy, jakie są obecnie światowe 

trendy. 

 

Cierpliwość i konsekwencja  

Strategię marki wdraża się przez cały okres jej obecności na rynku i nigdy nie powinno się 

tego zaprzestać. Jej wynikiem jest reputacja, a dobrze wszyscy wiemy, że tej nie 

zbudujemy w miesiąc ani nawet rok. Marka musi zapaść w pamięć, zostać poddana 

próbom i testom, po czym zdobędzie uznanie na rynku. Jest to długi proces, ale niezwykle 

opłacalny, postaraj się więc nigdy nie zboczyć z obranej wcześniej drogi. 

 

Budżet  

Gdy już w pełni zdefiniujesz swoją markę, czas na zdobycie klientów, czyli zaplanowanie 

strategii komunikacji marki. Dotychczas w ogóle nie było wspomniane o finansach. 

Opracowanie strategii marki to zadanie dla Ciebie i nie wymaga wkładu finansowego (a już 
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na pewno niewielkiego), a daje przecież tak dużo dla Twojej marki. Podobnie jest ze 

strategią komunikacji marki. Niewielka firma dobrze poruszająca się w internecie jest 

w stanie dosłownie zerowym kosztem finansowym całkiem nieźle rozreklamować się 

w sieci. Jedyne, co należy poświęcić, to czas i trzeba być konsekwentnym, realizując 

opracowaną strategię komunikacji marki.  

 

Strategia marketingowa  

Strategia e-marketingowa jest zatem nieodzownym elementem budowania pozycji firmy  

w Internecie. Opracowanie takiej strategii powinno zostać poprzedzone dokładną analizą 

mikro oraz makrootoczenia firmy, która ma służyć poznaniu i zrozumieniu potrzeb 

nabywców. Umożliwia to ustalenie kryteriów oceny dostawców i partnerów, wyznaczenie 

cech produktu pożądanych przez klientów. Analiza powinna umożliwić podjęcie decyzji 

odnośnie celu strategicznego firmy oraz ustalenie poszczególnych działań.  

 

Plan  

Strategia to przewidywanie spraw najważniejszych, mających nastąpić w jakimś odległym 

czasie, które pozwolą utrzymać się na pozycji nie gorszej lub lepszej niż obecna  

- wyjściowa. Jednym słowem, wiąże się to nierozerwalnie z planowaniem. Jeśli nie wiesz, 

dokąd dążysz, nigdzie nie dojdziesz...Kiedy mówimy o strategii?  

Musi istnieć wyraźny cel do osiągnięcia by móc opracować różne strategie dojścia do celu. 

Zatem: jakie cele sobie stawiamy i co trzeba zrobić, aby je osiągnąć? 

 

Klient  

Obecność firmy w Internecie umożliwia pozyskanie nowych klientów. Strategia  

e-marketingowa określa działania marketingowe mające służyć nawiązaniu, podtrzymaniu 

oraz rozwojowi kontaktów z klientami. Zakup danego produktu powinno poprzedzić 

poinformowanie potencjalnego klienta o istnieniu danego towaru oraz zachęcenie do jego 

nabycia. 
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Jak działać?  

Są dwie strategie zaistnienia w świadomości odbiorców. Można komunikować się często 

i można  komunikować się dobrze. Fakty są takie, że ponad połowa decyzji zakupu 

danych produktów i usług wynika z zainteresowania, jakie w konsumentach wywołał 

koncept kreatywny. 

 

Koncepcja  

Dobra kreacja sprawia, że nie liczy sie ilość, a jakość. Przyciąga klientów. Angażuje, 

porywa i buduje wizerunek. Jest sercem przekazu i osią, wokół której buduje się całe 

kampanie. W mądry i sprytny sposób wykorzystuje technologie i media. Sprzedaje i bawi 

jednocześnie. 

 

Potęga Internetu to:  

 całościowe kampanie wizerunkowe, produktowe 

 budowanie świadomości marki,  

 kampanie online (strony www i reklama w Internecie) 

 kreacja programów lojalnościowych 

 scenariusze animacji, video, audio 

 tworzenie treści na potrzeby www  

 ilustracja  

 www  

 

Potrzeba  

Podstawą planowania strategicznego jest perfekcyjne zrozumienie profilu konsumenta 

i marki oraz identyfikacja ich potencjalnych związków. Bardzo ważne, w tym procesie jest 

więc poznanie potrzeb, zwyczajów i wartości konsumenta w odniesieniu do zachowań 

zakupowych. 
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Kampania  

Efektem takiego podejścia jest powstanie silnego strategicznie planu kampanii, czyli 

określenie jak będzie przebiegał dialog pomiędzy marką a konsumentem, gdzie będzie się 

odbywał i co będzie jego efektem. Odpowiada także za określenie - w jaki sposób 

zmaksymalizować zwrot z inwestycji, jaką podejmuje klient. Celem jest zgromadzenie 

potrzebnych danych a następnie umiejętne wykorzystanie ich w celu poznania prawdy, 

o swojej marce na rynku w oczach konsumentów. 

 

 

Możliwości Internetu to:  

 Pozyskiwanie danych 

 Analiza danych 

 Poszukiwanie trendów konsumenckich 

 Poszukiwanie insightu konsumenckiego 

 Segmentacja i badania konsumenckie 

 Pozycjonowanie marki 

 Strategia obecności marki w mediach 

 Dbanie o rozwój marki 

 Planowanie kanałów komunikacji 

 Multikanałowe planowanie mediów i ich zakup 

 Kampanie cross-mediowe (zintegrowane kampanie reklamowe) 

 Strategia komunikacji marki w mediach cyfrowych 

 Możliwości Internetu to:  

 Realizacja kampanii w mediach cyfrowych 

 Interaktywne platformy komunikacji 
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 Planowanie komunikacji w mediach społecznościowych  

 Projektowanie interakcji pomiędzy marką a konsumentem 

 Zarządzanie społecznościami 

 Serwisy korporacyjne/serwisy produktowe 

 Aplikacje 

 Aplikacje Mobilne 

 Zarządzanie contentem  

 Realizacja celów komunikacyjnych 

 Zarządzania treścią we wszystkich kanałach komunikacji 

 Spójność wdrażanych realizacji m.in.: dopasowanie treści prowadzonej komunikacji 

do użytkownika 

 

Video  

Internet nie zabił telewizji. Wręcz przeciwnie –przeniósł ją w inny wymiar i zapewnił 

dodatkowy kanał dotarcia do Klienta. W sieci w dalszym ciągu konsumujemy treści video, 

ale robimy to bardziej świadomie. Mamy wybór co i kiedy oglądamy. Dlatego video 

w Internecie musi się wyróżniać. 

 

Mobilne urządzenia  

Urządzenia mobilne w coraz większym stopniu przejmują rolę medium między marką 

a konsumentem. Stale rozwijający się rynek rozwiązań mobilnych to przyszłość reklamy 

i komunikacji. Otwiera nowe możliwości interakcji i oferuje coraz bardziej zaawansowane 

narzędzia sprzedażowe. 

 

Wymagania i potrzeby klienta  

Niezależnie od tego czy budujemy serwis wizerunkowy, informacyjny czy portal 

społecznościowy, zarządzanie treścią jest dostosowane do wymagań i potrzeb 
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klienta. Przemyślana strategia połączona z projektowaniem zorientowanym  

na użytkownika to nasze dwa filary nowoczesnych kreacji w Internecie. 

 

Możliwości Internetu to również:  

 Opracowanie strategii działań w internecie  

 Badania użyteczności 

 Kreacja, projektowanie interfejsów 

 Tworzenie serwisów informacyjnych, portali społecznościowych  

 Analiza rynku, potrzeb klienta 

 Przygotowanie struktury serwisu 

 Tworzenie projektów graficznych zorientowanych na użytkowników 

 Redesign i modernizacja istniejących stron www 

 Wdrożenie i optymalizacja SEO / SEM 

 Dostosowanie systemu zarządzania treścią CMS do potrzeb klienta 

 Testy wydajnościowe serwisów 

 Obsługa gwarancyjna oraz support techniczny 

 Serwisy w technologiach Adobe Flash 

 Optymalizacja serwisów dla urządzeń mobilnych 

 Tworzenie materiałów video 

 

Reklama  

Sprzedaż w sieci może być najlepszą handlową inwestycją. Trzeba jednak wiedzieć, jak to 

robić. W sieci łatwo się zgubić, dlatego marketing w wyszukiwarkach to niezbędne 

narzędzie skutecznej i nienachalnej reklamy w Internecie. Są to działania polegające na 

pozyskaniu użytkowników dla serwisu internetowego poprzez uzyskanie najlepszych 

pozycji w wynikach wyszukiwania, zarówno linków sponsorowanych, jak i w wynikach 

naturalnych. 
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Social media  

Social media marketing to kompletnie inne spojrzenie na zarządzanie marką, w którym 

każdy potencjalny konsument pełni również rolę medium. Tradycyjna komunikacja nigdy 

nie oferowała takiego stopnia integracji Klienta z marką. Social media to nowy wymiar 

interakcji, który umożliwia autentyczny dialog z grupą docelową oraz pełne zrozumienie jej 

preferencji i oczekiwań. To potężne narzędzie wizerunkowe, oferujące coraz bardziej 

skuteczne mechanizmy sprzedażowe. Wejście w świat mediów społecznościowych nie 

powinno odbywać się bez przemyślanej strategii obecności i komunikacji. 

 

Kilka sekund  

Z korzystaniem z cyfrowych środków przekazu jest jak z zakochaniem. Mamy zaledwie 

kilka sekund na wywołanie pozytywnego wrażenia u klienta, który właśnie zajrzał na naszą 

stronę. Dlatego użyteczność to jeden z kluczowych elementów przetrwania w sieci. To 

kreowanie pozytywnych doświadczeń użytkowników poprzez stworzenie produktów 

łatwych w użyciu, czytelnych, intuicyjnych i przejrzystych. 

 

Użyteczność  

Dobre usability sprawi, że klienci z przyjemnością będą korzystać z Twojej strony czy 

aplikacji. I szybciej ją znajdą, bo użyteczność to także lepsze pozycjonowanie ze względu 

na trafniej dobrane treści. Każdy projekt przed wykonaniem potrzebuje dokładnej i pełnej 

analizy w celu określenia potrzeb i wymagań, mocnych i słabych punktów oraz określenia 

względem konkurencji. 
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Zakres prac:  

 Analiza konkurencji 

 Analiza statystyk 

 Analiza trendów i praktyk stosowanych w sieci 

 Ankiety  

 Sortowanie kart (ang. card sorting)  

 Grupy fokusowe 

 Wywiady pogłębione 

 Workshopy z klientami 

 

Testowanie  

Badania mające na celu zmierzenie jakości stron internetowych lub aplikacji mobilnych 

pod kątem użyteczności to podstawa. Efektem końcowym jest raport podsumowujący 

wyniki wraz z sugerowanymi propozycjami zmian. 

 Testy z użytkownikami 

 Clicktracking  

 Eyetracking  

 

Audyt  

Audyty to metoda, w której eksperci oceniają użyteczność stron internetowych wcielając 

sie w użytkownika i wykonując typowe dla niego czynności i operacje. Na podstawie 

audytu powstaje raport opisujący znalezione problemy wraz z rekomendacjami ich 

rozwiązania.  

 

Oferowane audyty to np.:  

 Ocena ekspercka nt dostępności (ang. accessibility) 

 Ocena ekspercka nt. użyteczności 
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Profesjonalne podejście w projektowaniu stron internetowych i aplikacji mobilnych oparte 

o projektowanie zorientowane na użytkownika (UCD - User-Centered Design) to: 

 Architektura informacji i interakcja 

 Makiety i prototypy 

 Projekty graficzne 

 

Budowa celu  

 S.M.A.R.T. + E.R. akronim od ang. Simple, Measurable, Achievable, Relevant, 

Timely defined.  

 Szczegółowy – prosty do zrozumienia, zawierający konkretny przekaz.  

 Mierzalny – dający się liczbowo opisać.  

 Atrakcyjny - wzbudzający ciekawość i chęć do działania, słowem: istotny. 

 Realistyczny - możliwy do osiągnięcia. 

 Terminowy - określony w czasie. 

 E - „exciting" (ang. ekscytujący) - ekscytujący cel motywuje do realizacji. 

 R - „recorded" (ang. zapisany) - nie zapomnimy o nim. Łatwiej mierzyć i 

porównywać efekty realizacji. 

 

Osiągnięcie zysku  

 Dążenie do zmiany obecnej pozycji na lepszą. 

 Celem jest tu: osiągnięcie zysku 

 Pamiętaj, w konkretnej sytuacji i konkretnym przedsiębiorstwie mogą istnieć różne 

cele pośrednie, ale zawsze prowadzą one do celu głównego (finalnego) – 

osiągnięcia maksymalnego zysku. 

 

Narzędzia pozyskiwania „złota”  

 



E-MARKETING W ROZOWJU OBSZARÓW WIEJSKICH CDR 2015 

 

124 

 

- Narzędzia własnej produkcji: 

Twoja strona www (e-usługa): 

 UX - User experience - przyjemność użytkowania. 

 To kontent: treść, foto, video, blog, forum. 

 

Gotowe narzędzia: 

− Social media - Facebook, Google +, GoldenLine, Pintrest itp. 

− SEM - pozycjonowanie (SEO) + AdWords (komputery + urz. mobilne). 

− E-mail marketing - jedno z potężniejszych. 

− Video - YouTube. 

− …  

Inne narzędzia do wykorzystania - przydatne w planowaniu strategii  

 Geolokalizacja – prawidłowa obecność na mapach. 

 Aplikacja na urządzenia mobilne. 

 Domy mediowe. 

 Konferencje – własne lub uczestnictwo. 

 Szkolenia – własne (najlepiej darmowe) dla 

klientów. 

 Networking. 

 Konkursy.  

 

Inne narzędzia do wykorzystania - przydatne w planowaniu strategii  

 Sponsoring – wydarzeń, patronaty, akcje charytatywne. 

 Media: prasa, radio, telewizja – komentarze eksperckie, artykuły. 

 Publikacja raportów – wyniki badań, ankiet. 

 Książka (e-book)– wydanie książki eksperckiej z dziedziny swojej podstawowej 

działalności. 
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 regularne dźwiękowe publikacje. 

 Infografiki – kreatywny i nośny sposób na marketing wirusowy. 

 

W pierwszej kolejności  

 Planowanie strategii marketingowej rozpocznij od własnej strony www. 

 To tu wyląduje ostatecznie klient z każdej działalności reklamowej. 

 Nawet najlepszą kampanię marketingową można pogrzebać fatalnym Landing 

Page.  

 

Landing Page – Twoja strona www  

Do opracowania: 

 Kontent - efektywny i emocjonalny copywriting (AIDA), grafika: 

 Sprzedaż. 

 Budowa aktywnej bazy adresów e-mail. 

 Strategia testowania - testy A/B. 

 Strategia regularnego kontaktu - newsletter, blog. 

 Strategia ekspercka – edukuje, dostarcza wiedzy. 

 Strategia odwracania ryzyka - ułatwia decyzję o zakupie. 

 Innowacja wartości. 

 

Innowacja wartości  

Innowacja wartości stawia na to, by konkurencja przestała być istotna. Jest to możliwe, 

przez stworzenie nowej wartości dla klientów i własnej firmy, czyli otwarcie nowej 

przestrzeni rynkowej (błękitny ocean). 

 

W drugiej kolejności  

 Plan Internetowy – im mniej tym lepiej, zwięzły i konkretny. 
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 Wybierz i skup się na jednej metodzie promocji. 

 Skuteczność reklamy nie zawsze zależy od reklamy. 

 

Zawsze pamiętaj: Każdy może stać się prawdziwym geniuszem e-marketingu. Pod 

warunkiem, że będzie robił jedno: testował. Efekty przyjdą pod warunkiem, że:  

 

Sukces = Przemyślana Strategia * Systematyczność 
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www.Amazon.com www.sitemaps.com 
www.ankietka.pl  www.webstarterfestival.pl 
www.boxesandarrows.com/  www.freshmail.com 
www.Crazylittelthing.pl www.who.is 
www.ebadania.pl www.applicake.com 
www.Facebook.com/crazylt www.archive.org 
www.megapanel.pl www.theinfluencers.com 
www.sethgodin.com www.copyscape.com 
www.Sointeractiv.pl www.freshgroup.pl 
www.spamchecker.com www.alexa.com 
www.ted.com www.validator.w3.org 
www.useit.com/alertbox  www.marketerplus.pl 
www.webankieta.pl www.nask.pl 
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