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Pozycjonowanie to nie wszystko

Czasy, w których pozycjonowanie organiczne 
(SEO) było jedynym słusznym narzędziem 
promocji online, minęły bezpowrotnie. Dzieje się 
tak dlatego, że osiągnięcie czołowych pozycji 
w wyszukiwarce dla większości słów kluczowych 
jest ogromnym wyzwaniem i tylko profesjonaliści 
wiedzą, jak zrobić to w bezpieczny sposób. 
Rośnie także liczba narzędzi reklamowych 
w internecie, czego przykładem jest szeroki 
wachlarz usług oferowany przez Google. 
Stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań 
reklamy online pozwala na szybkie i łatwe 
pozyskanie nowych klientów poprzez 
wykorzystanie możliwości, których nie daje 
pozycjonowanie organiczne.

Pracujesz nad promocją strony 
internetowej lub sklepu, a efekt 
nie do końca jest zadowalający? 
Masz wrażenie, że budżet 
który przeznaczyłeś na 
działania online można 
spożytkować lepiej?

Z takimi problemami codziennie borykają się 
właściciele serwisów internetowych i pracownicy 
działów marketingu, a temat rzeczywiście nie 
jest prosty. Wymaga stałego śledzenia zmian 
w trendach reklamowych i informacjach 
z branży. Zapoznaj się z błędami współczesnego 
marketingu internetowego i sprawdź jak możesz 
się przed nimi ustrzec.

zastanów się, czy SEO jest najlepszym 
rozwiązaniem dla Twojego biznesu
pamiętaj, że na wyniki pozycjonowania trzeba 
czasem poczekać
sprawdź jakie możliwości oferują inne 
narzędzia reklamy internetowej

Efekt synergii różnych narzędzi reklamy internetowej
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Dlaczego nie korzystasz 
z efektu synergii?

Brak wykorzystania efektu synergii różnych form reklamy, to kolejny błąd 
współczesnego e-marketingu. Narzędzia promocji napędzają się wzajemnie, 
jednocześnie uzupełniając swoje braki. 

Osiągnięcie stabilnych pozycji organicznych wymaga czasu, dlatego, aby nie 
tracić potencjalnych klientów, prowadź równocześnie aktywne działania 
z zakresu PPC. Sprawdź jak działa Google Merchant (GMC), Sieć Reklamowa 
Google, czy remarketing dynamiczny. Świetne wyniki osiągnąć można także 
przy odpowiednim podziale budżetu między SEO i PPC - jednym z tego typu 
rozwiązań jest oferta AlteMix firmy Alte Media.

wykorzystaj efekt synergii różnych form promocji
łącz różne produkty reklamy online 
zleć całościowe działanie jednej agencji (zyskasz kompleksowe spojrzenie)

Promuj to co masz, a nie to czego nie ma

Kluczem do osiągniecia sukcesu, przy kanałach promocji jak Google 
AdWords (PPC) i SEO, jest dobór trafnych słów kluczowych. Skuteczna 
strategia budowania listy fraz powinna powstać w oparciu o wiele, często 
niezwiązanych bezpośrednio ze sobą aspektów.

Firma zajmująca się sprzedażą tekstyliów, niezadowolona z osiąganych 
efektów kampanii AdWords, postanowiła zmienić strategię doboru fraz. 
Nowa lista słów kluczowych zaprojektowana została przez specjalistów 
Alte Media. Wykonano audyt, który obejmował analizę: asortymentu, 
budowy sklepu, raportu sprzedaży z dwóch poprzednich sezonów, 
działania konkurencji oraz liczby wyszukiwań wszystkich fraz w Google. 
Po kolejnych trzech miesiącach trwania kampanii i porównaniu statystyk 
z analogicznego okresu okazało się, że przychód jest o 204 proc. większy 
niż z kampanii poprzedniej, przy jednakowym budżecie reklamowym. 
Stało się tak m.in. dzięki temu, że lista słów kluczowych nie „przepalała” 
budżetu Google. 

Połączenie SEO i PPC w jednym budżecie reklamowym
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wybieraj tylko słowa kluczowe, które są wyszukiwane przez internautów
sprawdź, jakie strony wyświetlają się na wybrane przez Ciebie frazy 
(oceń konkurecję)
zbuduj strategię doboru słów (może „długi ogon” lub „kampania 
na modele”)
nie wybieraj fraz ogólnych - znajdź swoją niszę

Woolworth już nie ma racji

„Wiem, że połowa mojego budżetu na reklamę jest stracona. Problem 
polega na tym, że nie wiem, która to połowa.”

Wypowiedziane ponad sto lat temu przez Franka Woolworth’a zdanie, 
trafnie podsumowuje problem wielu nieskutecznych, współczesnych 
kampanii reklamowych. Rozwiązanie przynosi analityka internetowa, 
dzięki której możemy dokładnie określić m.in. sprzedaż z poszczególnych 
źródeł, ale także zwrot z inwestycji (ROI).

określ, jakie wskaźniki i cele marketingowe Cię interesują
wykorzystaj wszystkie możliwości narzędzi analitycznych (ich podłączenie 
to nie wszystko)
regularnie analizuj zbierane dane i wyciągaj wnioski

Rozwijaj swój biznes, a nie zdolności 
marketingowe

Częstym podejściem do zarządzania reklamą internetową jest założenie: 
„poradzę sobie sam”. Czy nie lepiej jednak poświęcić swój czas na rozwijanie 

Liczba klientów e-sklepu z akcesoriami imprezowymi utrzymywała się na 
stałym poziomie, pomimo rosnących inwestycji w reklamę. Dane, zbierane 
przez ponad pięć lat w Google Analytics były jednak bardzo okrojone. Po 
konfiguracji konta przez specjalistów Alte Media i zebraniu danych 
z kolejnych trzech miesięcy udało się wyciągnąć pierwsze wnioski. Spora 
liczba nowych klientów pozostawiała rzeczy w koszyku i opuszczała sklep. 
Wprowadzenie kodu remarketingu dynamicznego pozwoliło odnaleźć 
takich użytkowników i przypomnieć im ofertę. Dodatkowo uproszczony 
został proces zakupowy. Dzięki temu liczba klientów w kolejnym kwartale 
wzrosła dziesięciokrotnie.
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własnego biznesu, a prowadzenie działań reklamowych pozostawić 
specjalistom? Ogólna wiedza na temat narzędzi promocji online, przy nawet 
najlepszej znajomości branży, nie wystarczy do osiągnięcia sukcesu. 
Potrzebujesz profesjonalistów, którzy poświęcą swoją wiedzę i czas na 
kompleksowe przygotowanie działań reklamowych.

nie kopiuj strategii promocji działań „w realu” do świata online
opieraj się tylko na precyzyjnej i kompleksowej wiedzy o narzędziach 
reklamy
wykorzystaj doświadczenie i wiedzę specjalistów reklamy internetowej

Bez inwestycji nie osiągniesz sukcesu

Postawmy sprawę jasno: w marketingu nie ma nic za darmo. Chcesz 
osiągnąć sukces i zwiększyć swoje zyski, musisz zainwestować. Jeżeli 
przeprowadzona przez Ciebie kampania z niskim budżetem startowym nie 
przyniosła odpowiednich zysków, pomyśl nad wykorzystaniem efektu skali. 

Zwiększając pole działania reklamy zwiększasz również szansę pozyskania 
nowych klientów. Dodatkowo trzeba również odpowiednio dobrać formę 
rozliczenia reklamy. Wbrew powszechnie przyjętej zasadzie „opłata za efekt” 
i „pół roku za darmo” wcale nie są najatrakcyjniejszym ofertami. Zapewne 
kojarzysz trójkąt przedstawiający trzy cechy wartości projektu? Ten prosty 
schemat pokazuje, że uzyskanie dobrego efektu w oparciu o tani, wykonany 
w krótkim czasie i niskiej jakości projekt jest nierealne.

„rozliczenie za efekt” nie gwarantuje rosnących pozycji w wyszukiwarce
nie korzystaj z ofert o podejrzanie niskich kosztach

wykorzystaj efekt skali: większa inwestycja = większy zysk
niskobudżetowa kampania testowa nie obrazuje efektów pełnej reklamy

Wielu klientów przychodzących do Alte Media, ma podobny problem: 
działania reklamowe, które podejmują w internecie, nie przynoszą 
zamierzonych efektów. Powoduje to, że zrażają się do tej formy promocji 
i bardzo sceptycznie podchodzą do jej kontynuacji. Warto jednak dać sobie 
szansę na osiągnięcie sukcesu biznesowego przez korektę dotychczasowej 
strategii. Bądź otwarty na sugestie ze strony profesjonalnej agencji. Pamiętaj 
również o tym, że na efekt kampanii reklamowej wpływa nie tylko wybrane 
przez Ciebie narzędzie reklamowe. Kluczowymi czynnikami podejmowania 
decyzji o zakupie są wygląd i użyteczność sklepu, atrakcyjność i dostępność 
jego oferty oraz cena produktów. Możliwości popełnienia błędów 
w marketingu internetowym jest wiele. Można ich jednak uniknąć i to 
właśnie w tym skutecznie pomagamy naszym klientom od ponad 10 lat.

Trzy cechy projektu - trójkąt ograniczeń
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