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dzisiaj rozmawiamy o…

tradycyjnych

sprawdzonych

oryginalnych

rewolucyjnych

sposobach na marketing w Internecie. 



Marketing 

internetowy zaczyna 

się od Twojej strony 

internetowej. 



Marketing 

internetowy zaczyna 

się od Twojej strony 

internetowej. 

Jak optymalizować swoją stronę internetową?

Jak prowadzić skuteczne kampanie online?
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Moje doświadczenie

Jak badać i optymalizować stronę

docelową, landing page, stronę

kampanii?

9 kolejnych sposobów na marketing 

online



1
moje
doświadczenie





Dlaczego dobrze sobie radzę?

Mam ciekawą „trójstronną” perspektywę.

pracowałam po 

stronie mediów 

online

byłam „na 

swoim”

byłam szefową 

marketingu



wierzę, że…
Dobry marketing nie musi być drogi.

Nie trzeba za wszelką cenę podążać za 

trendami, snapchat nie jest dla każdego.

Podstawą sukcesu jest zbudowanie 

odpowiednich kompetencji w zespole 

i umiejętność pomiaru działań 

marketingowych online.

Internet jest cudowny dlatego, że daje nam 

wszystkie odpowiedzi. 

Wszystko wyczytamy ze statystyk. Wszystko!



2
Jak badać

i optymalizować

stronę docelową, 

landing page, 

stronę kampanii?



SPOSÓB #1

napraw 

i ulepsz swoją 

stronę 

internetową



musisz wiedzieć…

Skąd użytkownicy przyszli na Twoją stronę?

W jakim celu na niej się znaleźli?



Musisz umieć założyć…

…dlaczego tak szybko sobie poszli?

Dlaczego nie zdecydowali się zrobić na Twojej 

stronie żadnej akcji (zapisać się na newsletter –

jeśli tak budujesz swoją bazę odbiorców, 

dokonać wpłaty online, poprzeć Twojej akcji)?



Które z tych narzędzi wykorzystujesz?

nie korzystam z żadnego z tych narzędzi



Co to jest konwersja?

Po co ją mierzyć?

Jak ją mierzyć?



konwersja

Kiedyś to był zakup lub zamówienie w sklepie 

internetowym. Dziś pojęcie konwersji jest 

szersze. 

To realizacja zdefiniowanego celu dla naszych 

działań online, np.: 

zamówienie produktu, zapis na newsletter, 

wpłata online lub przebywanie użytkownika 

więcej niż 5 minut na stronie, co może 

świadczyć o jego zaangażowaniu w przekaz.



cele konwersji 

dokonanie wpłaty na cele statutowe

zostawienie danych kontaktowych w formularzu

zapisanie się na newsletter

pobranie ebooka

udostępnienie treści w social mediach

dłuższy czas przebywania użytkownika na stronie

zapoznanie się z misją organizacji



Który z wymienionych celów konwersji jest też 

Twoim celem?

1. dokonanie wpłaty na cele statutowe

2. zostawienie danych kontaktowych w formularzu

3. zapisanie się na newsletter

4. pobranie ebooka

5. udostępnienie treści w social mediach

6. dłuższy czas przebywania użytkownika na stronie

7. zapoznanie się z misją organizacji

8. jeszcze nie mam zdefionwanego celu konwersji



wskaźnik konwersji 



wskaźnik konwersji 

W marketingu internetowym jest to podstawa,

punkt odniesienia i najważniejszy wskaźnik, 

który musimy znać, aby go nieustająco podnosić.



Jak podnosić 

i optymalizować 

konwersję na stronie?

założenia i sprawdzanie założeń za pomocą

analityki



Jak podnosić i optymalizować 

konwersję na stronie?

ZAINTERESOWANIE TREŚCIĄ STRONY

zły dobór treści, komunikatów, sloganów 

reklamowych, 

masz tylko 3 sekundy na to, by przykuć odwagę 

odbiorcy

zły układ strony, nieczytelny układ strony/projekt 

graficzny

dostęp strony na różnych urządzeniach



NIE                TAK



Jak podnosić i optymalizować 

konwersję na stronie?

ZAINTERESOWANIE WYKONANIEM AKCJI 

(WPŁATA, NEWSLETTER, INNE)

złe „call to action”

złe copy

zbyt skomplikowane formularze

niewystarczająco podkreślone pozytywne skutki 

akcji – mów językiem korzyści 



Wszystko to można ulepszać 

używając prostych narzędzi do AB 

testów poprawiać stronę, jej 

funkcjonalności, treści, nagłówki, 

przyciski „call to action” 

i zwiększać KONWERSJĘ! 
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9 kolejnych sposobów

na marketing online



SPOSÓB #2

SEO

Search

Engine 

Optimalization

Czy warto?

Tak! Zawsze!



SEO – czyli optymalizacja stron 

pod kątem obecności 

w wyszukiwarkach

sprawdź widoczność swojej strony internetowej, 

zleć audyt profesjonalistom 

popraw treści i nagłówki pod kątem SEO 

(zalecenia z audytu)

inwestuj w długotrwałe pozycjonowanie strony

znajdź swoją niszę | co to jest długi ogon | skąd 

brać pomysły?



SEO

podstawowe frazy SEO

co to jest długi ogon?

skąd brać pomysły?





Jak definiujesz swoje podstawowe 

słowa kluczowe podstawowe?

A jakie mogą być „frazy długiego 

ogona”?



SPOSÓB #3

SEM

Adwords

PPC

GDN

Czy warto? Tak! 

Czy zawsze? Nie!



SEM, Adwords, PPC, GDN

Testuj wybraną paczkę słów kluczowych 

w niskim budżecie, w krótkim wybranym 

sensownie okresie (unikaj świąt i weekendów).

Z niektórych fraz możesz mieć więcej ruchu, 

ale z innych bardziej wartościowy ruch. 

Inwestuj w te słowa, z których jest lepsza 

konwersja.



SEM, Adwords, PPC, GDN

Nigdy nie zaczynaj kampanii bez odpowiedniego 

ustalenia CELU kampanii w Google Analytics. 

Nigdy nie zaczynaj kampanii bez upewnienia 

się, że zostały poprawnie podpięte wszystkie 

kody zliczające i analizujące.



SEM, Adwords, PPC, GDN

Na tym etapie spróbuj ustalić tzw. Lifetime

value swojego odbiorcy. 

Jeśli pozyskanie 1 użytkownika kosztowało Cię 

2 PLN – upewnij się, że w długim biegu ten 

użytkownik wpłaci na Twoje konto co najmniej 

3 PLN. 

Czy można to sprawdzić? TAK!



SEM, Adwords, PPC, GDN

Warto kampanię Adwords wesprzeć dużo 

tańszą i pozornie dużo mniej efektywną 

kampanią banerową w Google Display 

Networks. 

Kampania obrazkowa zwiększy świadomość 

Twojej kampanii, choć raczej nie będziesz miał 

z niej „klików” i wesprze konwersje kampanii 

słów kluczowych



SEM, Adwords, PPC, GDN

Retargeting – używaj opcji wyświetlania reklam 

użytkownikom, którzy już odwiedzili Twoją 

stronę. 

Tak, wiem, że jest to irytujące, ale niestety 

wszystko wskazuje na to, że to po prostu działa. 

Natomiast ważne, aby retargetingu używać 

mądrze.



SPOSÓB #4

inne formy 

kampanii 

płatnych (PPC 

– pay per click)

Czy warto? Tak! 

Czy zawsze? Nie!



inne formy kampanii płatnych 

(PPC – pay per click)

Mogą mieć wyższą skuteczność i lepszy zwrot 

z inwestycji, ponieważ dają lepsze opcje 

targetowania - wiek, płeć, lokalizacja, historia, 

zachowania i zainteresowania, a nawet 

zajmowane stanowisko.



inne formy kampanii płatnych 

(PPC – pay per click)

Facebook (piksel konwersji, custom audience –

OKAZJA)

Twitter

Instagram

Adtaily



facebook



instagram



twitter ads



adtaily



inne formy kampanii płatnych 

(PPC – pay per click)

Warto sprawdzić, jak 1 wydana złotówka 

przekłada się na efekty naszej kampanii. 

Może się okazać, że z jakiegoś powodu dla 

naszej organizacji skuteczniej będzie kupować 

reklamy na Twitterze i całkowicie zrezygnować 

z popularnych Adwordsów.



SPOSÓB #5

E-mail

marketing



e-mail marketing

Zbieraj e-maile gdzie się da i nigdy nie kupuj 

cudzych baz. Pamiętaj o niezbędnych zgodach.



e-mail marketing

Swoją bazę odbiorców dziel na jakościowe

segmenty, to pozwoli na:

personalizowanie wysyłek

zautomatyzowanie wysyłek





e-mail marketing

TESTUJ WSZYSTKO: 

tytuł wiadomości (ab test), 

CTA (Call To Action)

treści, dni i godziny wysyłki, 

testuj różnych odbiorców w różnych wariantach. 

1 zł wydany na e-mail marketing to może być 

zwrot rzędu 4 PLN albo 400 PLN!



SPOSÓB #6

marketing 

treści

(content

marketing)
Czy warto? Tak! 

Czy zawsze? Tak! 

Absolutnie tak!



marketing treści / 

content marketing

„To strategiczne podejście marketingowe, 

skupiające się na tworzeniu i dystrybucji 

wartościowych, odpowiednich i spójnych treści, 

mających na celu przyciągnięcie i utrzymanie 

uwagi jasno określonej grupy odbiorców

i ostatecznie doprowadzić do rentownego dla 

marki działania klienta.” 
Content Marketing Institute



marketing treści / 

content marketing

PROBLEM: 

ojcowie samotnie wychowujący dzieci 

CONTENT: 

informacje o zasiłkach

formularze urzędowe, 

informacje, gdzie szukać pomocy



marketing treści / 

content marketing

PROBLEM: 

zanieczyszczenie środowiska, zbyt duża emisja 

spalin 

CONTENT: 

5 najlepszych tras rowerowych w Szczecinie dla 

całej rodziny z podziałem na stopień trudności



marketing treści / 

content marketing

PROBLEM: 

leczenie hospicyjne dzieci

CONTENT: 

Jakie masz propozycje contentu odpowiednie dla 

danego zagadnienia?



marketing treści / 

content marketing

FORMY: 

blog

kanał na YouTube

infografika

ebook

prezentacja (slideshare) 

podcast

wpisy gościnne

webinarium

magazyn internetowy 

w formie natywnej 

aplikacji na iPady

wpisy gościnne



marketing treści / content

marketing

Dystrybucja jest kluczem do sukcesu –

Czy można zrobić dobry content marketing NGO 

w serwisie Pudelek.pl? 



marketing treści / 

content marketing XXL

context marketing

storytelling

viral marketing



marketing treści / 

content marketing XXL / przykłady

50 things to do before you’re 11¾

50 rzeczy, które warto zrobić zanim osiągniesz wiek 11¾

https://youtu.be/Cz9xMUDcs_E



marketing treści / 

content marketing XXL / przykłady

#WHPfromwhereiwalk
Wateraid



https://youtu.be/sgCNbFMY2O8

marketing treści / 

content marketing XXL /  przykłady



marketing treści / 

content marketing XXL /  przykłady

https://centralasiainstitute.org/field-notes/



marketing treści / 

content marketing XXL /  przykłady

http://www.amnesty.org.au/news/comments/34082/



marketing treści / 

content marketing XXL /  

przykłady

Likes don’t save lifes.



marketing treści / 

content marketing XXL /  

przykłady

#doitinadress



marketing treści / 

content marketing XXL /  

przykłady

Po wyborach 



marketing treści / 

content marketing XXL /  przykłady

How to shock a celebrity? Jak zaszokować celebrytkę?

https://youtu.be/bVSZZpfkmJc

https://youtu.be/bVSZZpfkmJc


SPOSÓB #7

social media



social media

Każda nowa platforma to kupa roboty. 

Lepiej mniej, a dobrze, niż wszędzie 

i bez sensu/niespójnie.



social media

Nisze! Znajdź swoją niszę, czyli gdzie być oprócz 

Facebooka:



social media

Nisze! Znajdź swoją niszę, czyli gdzie być oprócz 

Facebooka



social media

Kluczowy wskaźnik to nie lajk

(a co?)

To mit, że social media nie wymagają

inwestycji finansowych, bo jednak…



SPOSÓB #8

social hearing

social listening

social monitoring



Jak?



SPOSÓB #9

Influencer

marketing

Snapczater?

Instagramer?

Youtuber?



Jak?



SPOSÓB #10

cold e-mail

zimny e-mail,

czy to ma

sens?



cold e-mail / 

zimny e-mail
Co o spamie mówi prawo w poradnik.ngo.pl:

• Ten okropny spam, cz. 1: 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1626336

.html

• Ten okropny spam, cz. 2: 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1626642

.html

http://poradnik.ngo.pl/
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1626336.html
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1626642.html


Gabriela Kunert

www.gabakunert.pl

@GabaKunert

Gabriela.Kunert@gmail.com
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Nagranie z całego webinarium dostępne jest 

w ngo.pl – kliknij tutaj

http://wiadomosci.ngo.pl/x/1883355

