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6. PROMOCJA 

6.1 WYKORZYSTANIE ANALIZY RYNKU I DANYCH 

ABSTRAKT 

Każdy proces musi zaczynać się od wykorzystania danych rynkowych i od analizy tych danych. To 
pomaga w promocji. Analityka danych jest ważną inwestycją dla rozwijającego się biznesu. Biznes 
poprzez analizę danych może osiągnąć wiele korzyści, takich jak zmniejszenie kosztów operacyjnych, 
utrzymanie klienta, spersonalizowanie reklamy, pozyskanie klientów docelowych. Analiza rynku wiąże 
się również z obserwacją działań w sieci, zapewnieniem dynamicznych zmian w trendach klientów. 

OGÓLNY OPIS  

Analityka to rejestracja wszystkich istotnych aktywności odwiedzających w swoim sklepie internetowym. 
Następnie porównuje się zmierzone działania z celem, jaki postawiono dla sklepy internetowego - 
najprawdopodobniej sprzedaż produktu lub usługi. To jest główne działanie. Następnie można obliczyć 
swój współczynnik konwersji: procent odwiedzających, którzy rzeczywiście wykonują docelową sprzedaż. 
Konwersja musi wynosić ponad 2%. Najprawdopodobniej odwiedzający nie będą dokonywać zakupu 
bezpośrednio na stronie głównej lub landing page. Podejmą pewne kroki, aby dość do koszyka zakupów: 
skorzystają z nawigacji, odwiedzą stronę produktu, dodadzą produkt do koszyka, rozpoczną proces 
składania zamówienia, zakończą proces złożenia zamówienia. Te kroki podejmowane razem są tzw. 
ścieżką konwersji. Odsetek odwiedzających, którzy rozpoczynają każdy etap jest znany, jako 
współczynnik prognozy. Odsetek gości porzucających kroki to współczynnik porzucenia. Blog Ometria 
dostarcza danych porównawczych dla każdego z etapów ścieżki konwersji. Jeśli 100% odwiedzających 
wchodzi na stronę główną, 70% musi poruszać się po stronie dzięki nawigacji, 40% musi obejrzeć 
produkt lub usługę, 7% powinno dodać produkt do koszyka, 3,5% powinno rozpocząć proces składania 
zamówienia, a 2,5% powinno zakończyć proces składania zamówienia.  

TYP DZIAŁANIA 

Proste działania, które nie mają żadnych warunków wstępnych, ale wymagają inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

n.d. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Czas: kilka godzin w tygodniu. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna: Analizy pokazują, które części sklepu internetowego nie sprawdzają się dobrze, a które są 
dobrze właściwie opracowane.  
 
Negatywna: Analizy nie wskazują na to, dlaczego niektóre elementy e-sklepu nie działają lub nie działają 
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dobrze. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Wyższe współczynniki konwersji. 

KOMPETENCJE ICT 

Wysokie 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Zaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Dobrze rozwinięty 

BIBILIOGRAFIA 

Blog Ometrii o tym, jak używać współczynnika konwersji:  
http://blog.ometria.com/ecommerce-essentials-how-to-use-a-conversion-funnel  
Analityka CRM: 
http://searchcrm.techtarget.com/definition/CRM-analytics  
Google Analytics:  
http://www.google.com/analytics  

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

Narzędzia: 
Mint: http://haveamint.com/  
Reinvigorate: https://www.reinvigorate.net/ 
Foxmetrics: http://foxmetrics.com/  

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

n.d. 

 

 

http://blog.ometria.com/ecommerce-essentials-how-to-use-a-conversion-funnel
http://searchcrm.techtarget.com/definition/CRM-analytics
http://www.google.com/analytics
http://haveamint.com/
https://www.reinvigorate.net/
http://foxmetrics.com/
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6.2 MONITOROWANIE KANAŁÓW W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

ABSTRAKT 

Korzystając z mediów społecznościowych, ważne jest, aby śledzić działania społeczne - wszystkie 
wiadomości, jak bardzo usługa / produkt jest rzeczywiście widoczny w sieci, czy Twoje działania są 
skuteczne, czy nie – po to, aby reagować i promować produkt / usługę lepiej i skuteczniej. Korzyścią z 
monitoringu mediów społecznościowych jest również możliwość organizowania kompanii tak, aby 
promocja mogła być zwycięska. Monitoring mediów społecznościowych pomaga zlokalizować, gdzie 
znajduje się klient docelowy, radzić sobie z negatywnymi opiniami, lepiej dotrzeć do i zrozumieć 
klientów, poprawić strategię marketingową i zmienić klientów w usługi/produkt. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA 

Facebook jest przykładem mediów społecznościowych, podobnie jak Twitter, Google+, LinkedIn, 
Instagram, Reddit i Tumblr. W mediach społecznościowych nie chodzi o bezpłatną promocję swoich 
produktów, ani o krótkoterminowe cele, takie jak pozyskiwanie nowych klientów. Chodzi o to, aby 
zaangażować swoich (przyszłych) klientów i zbudować swoją markę - a to wymaga sporo pracy. 
 
Obecność w mediach społecznościowych nie wzbudzi od razu wielkiego zainteresowania i nie przyniesie 
natychmiastowej reakcji. Trzeba uwodzić swoich potencjalnych klientów i próbować nawiązać z nimi 
kontakt. Klienci będą "lubić" lub "śledzić" pod warunkiem, że najpierw otrzymają specjalne oferty i 
uzyskają odpowiednie informacje. Nowości należy dostarczać przynajmniej raz dziennie. Ta treść musi 
być warta zainteresowania czytelnika / e-kupującego, np. pozwoli oszczędzać pieniądze, będzie 
edukować, pomoże rozwiązywać problemy, a przynajmniej będzie atrakcyjna. Należy być autentycznym i 
publikować nowe, nietypowe, odmienne treści, które zawsze powinny być pozytywne. Należy starać się 
być humorystycznym, ale jednocześnie uważać, aby nikogo nie obrazić ani nie wykluczyć. Błędy są łatwe 
do popełnienia w mediach społecznościowych. Jeśli ktoś popełni błąd, zrozumiałym pierwszym 
impulsem jest usunięcie błędu, ale ten impuls powinien zostać stłumiony. Należy spróbować znaleźć 
złoty środek między traktowaniem błędu poważnie, a z przymrużeniem oka. To, co zawsze należy zrobić, 
to natychmiast przyznać się do błędu i przeprosić. 
 
Należy zrozumieć, że media społecznościowe są podstawowym miejscem, w którym ludzie wchodzą w 
interakcje z produktami i markami. Gdyby ktoś był nieobecny, nie wiedziałby, co się mówi i nie byłby w 
stanie na to zareagować.  
 
Dla klientów media społecznościowe to jak kompleksowa obsługa klienta. Jest to miejsce, w którym 
klienci będą chcieli wejść w interakcję i wzmocnić swoją więź z wybranymi przez siebie markami i 
produktami. Oczekują obsługi klienta w mediach społecznościowych. Będą oni przychodzić ze swoimi 
pytaniami, skargami i uwagami i będą oczekiwać poważnej i szybkiej odpowiedzi. Ponieważ klienci mają 
małą rozpiętość uwagi, oczekują natychmiastowej gratyfikacji i szybkich interakcji.  
 
Kroki, które należy podjąć, aby odnieść sukces w mediach społecznościowych:  

1. Mieć strategię mediów społecznościowych. Należy jasno określić, do czego dąży się i ile środków 
należy przeznaczyć na realizację tych celów. Media społecznościowe trzeba regularnie śledzić, 
gdyż mogą pochłaniać dużo czasu.  

2. Stwórz stronę na Facebooku. Strona na Facebooku powinna być główną platformą do 
publikowania zniżek i wiadomości oraz do interakcji z użytkownikami poprzez komentarze. 
Podczas gdy generowanie "lików" na Facebooku było niegdyś najważniejszym narzędziem 
angażowania się w relacje z klientami (przyszłymi), obecnie należy raczej zdecydować się na 
prawdziwe zaangażowanie, czyli spersonalizowane oferty i interakcje. „Liki” na Facebooku są 
jednak nadal pomocne, ponieważ udowadniają, że jest się odpowiednim wyborem. Pokazują one, 
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czy inni "lubią" swój sklep internetowy (na szeroką skalę). 
3. Monitoruj opinie na Twitterze. Twitter jest miejscem, gdzie ludzie najczęściej wydzielają swoje 

negatywne, a czasem pozytywne emocje dotyczące produktów i marek. Są to najważniejsze 
media społecznościowe, które należy obserwować w celu śledzenia uwag klientów - zwłaszcza 
tych, które nie są skierowane do nikogo w szczególności. Załóż konto na Twitterze i bądź 
odbiorcą tych komentarzy oraz kieruj uwagę klienta na siebie - w miarę możliwości w 
bezpośrednich wiadomościach, a nie publicznie. Upewnij się, że publikujesz wszelkie pozytywne 
wyniki tych interakcji, ale bez chwalenia się. Do monitorowania Twittera można użyć takich 
narzędzi jak: Hootsuite, Tweetdeck, Twazzup, Attensity. 

4. Treści publikowane na Twitterze i Facebooku powinny być wysokiej jakości, ponieważ interakcja 
użytkownika z treścią decyduje o tym, jaką Facebook nadaje jej rangę. Ranking Tise jest 
decydujący dla Facebooka, aby ustalić, ilu użytkowników powinno widzieć Twoje treści. Nie cała 
zawartość jest pokazywana wszystkim użytkownikom, nawet nie wszystkim znajomym i osobom, 
które dały „likea”. 

TYP DZIAŁANIA 

1. Proste działania, które mogą być wdrożone natychmiastowo bez inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

n.d. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Czas zależy od tego, czy masz już strategię i kanał mediów społecznościowych. Jeśli dla obu odpowiedzi 
odpowiedź brzmi nie, szacowany czas rozpoczęcia wynosi 2 miesiące.  

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna: Brak obecności w mediach społecznościowych i brak kontaktu z własnymi (przyszłymi) 
klientami sprawia, że Twój e-sklep jest nieistotny dla wielu użytkowników i narażony na ataki osób 
trzecich. W mediach społecznościowych można gasić pożary i nagradzać tych, którzy pozytywnie 
wyrażają się w stosunku do Twojego e-sklepu lub marki. 
Negatywna: Błędy popełniane w mediach społecznościowych mogą spowodować utratę zaufania do e- 
sklepu lub marki, zwłaszcza, jeśli nie traktujesz swoich odbiorców w sposób odpowiedzialny. Aktywność 
w mediach społecznościowych musi być trwale oceniana pod kątem efektów, gdyż może ona pochłaniać 
dużo czasu.  

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Dobra obsługa klienta, kontrola nad błędami, zwiększenie lojalności klientów. 

KOMPETENCJE ICT 

Wysokie 
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ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Zaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Dobrze rozwinięty 

BIBLIOGRAFIA  

Twitter: https://twitter.com/ 
Facebook: https://www.facebook.com/  
Pierwszy krok do sukcesu w marketingu społecznym:  
http://memarketingservices.com/2014/07/24/first-step-success-social-marketing/  
10 największych korzyści płynących z marketingu w mediach społecznościowych: 
http://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2014/08/11/the-top-10-benefits-of-social-
media-marketing/ 
4 wskazówki dotyczące optymalizacji mediów społecznościowych na Facebooku od Roberta Scoble'a: 
http://digiphile.wordpress.com/2014/08/18/social-media-optimization-smo-facebook-
scoble/  
140 znaków na Twitterze: https://dev.twitter.com/cards  

DODATKOWE ŹRÓDŁA 

7 badań psychologii mediów społecznościowych, które uczynią Twój marketing bardziej inteligentnym: 
http://thenextweb.com/socialmedia/2014/08/20/7-social-media-psychology-studies-will-
make-marketing-smarter/  
Najlepsze praktyki w zakresie mediów społecznościowych w podróży: 
http://www.travelweekly.com/Travel-News/Online-Travel/Focus-on-Social-Media-The-
experts-share-best-practices/  
Visual Social Marketing 101: http://mashable.com/2014/07/17/visual-social-marketing-101/  
Dlaczego media społecznościowe są tak ważne dla Twojego biznesu w 2014 r.: 
http://ymarketingmatters.com/why-social-media-is-so-important-for-your-business-in-
2014/  
Dlaczego Facebook i Twitter obejmują Ecommerce: http://mashable.com/2014/07/20/facebook-
twitter-commerce/  
Przycisk kupuj na Facebooku - zakupy na Facebooku:  
http://www.engadget.com/2014/07/18/facebook-testing-buy-button/  

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

n.d. 

 

 

https://twitter.com/
https://www.facebook.com/
https://dev.twitter.com/cards
http://thenextweb.com/socialmedia/2014/08/20/7-social-media-psychology-studies-will-make-marketing-smarter/
http://thenextweb.com/socialmedia/2014/08/20/7-social-media-psychology-studies-will-make-marketing-smarter/
http://www.travelweekly.com/Travel-News/Online-Travel/Focus-on-Social-Media-The-experts-share-best-practices/
http://www.travelweekly.com/Travel-News/Online-Travel/Focus-on-Social-Media-The-experts-share-best-practices/
http://mashable.com/2014/07/17/visual-social-marketing-101/
http://ymarketingmatters.com/why-social-media-is-so-important-for-your-business-in-2014/
http://ymarketingmatters.com/why-social-media-is-so-important-for-your-business-in-2014/
http://mashable.com/2014/07/20/facebook-twitter-commerce/
http://mashable.com/2014/07/20/facebook-twitter-commerce/
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6.3 PROFILOWANIE KLIENTÓW 

ABSTRAKT 

Profilowanie klientów pomaga w podejmowaniu decyzji projektowych dotyczących usług/produktów. 
Ponadto, profilowanie klientów jest bardzo ważne, ponieważ istnieją różne podejścia, więc promocja jest 
bardziej skuteczna. Analiza klienta usprawniająca marketing w sposobie rozumienia klientów, 
podkreślająca, kim są, jakie są ich zainteresowania i pragnienia oraz zrozumienie ich potrzeb, sprawiają, 
że promocja może być bardziej efektywna. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA 

Profilowanie polega na podziale klientów na segmenty w celu bardziej precyzyjnego ich ukierunkowania. 
Aby to zrobić, trzeba wydobyć jak najwięcej danych: dane demograficzne plus dane geograficzne, cechy 
psychograficzne, co mówią odwiedzający, co kupują, co robią i co im się podoba, a także dane 
kontekstowe: gdzie jest odwiedzający, fizycznie i online.  
 
Dane te można uzyskać od brokerów danych lub samodzielnie je zdobyć - co jest dalekie od zalecanego. 
Maklerzy danych pozyskują dane osób odwiedzających za pomocą scrapa (wyszukiwanie otwartych 
danych publikowanych online i ich przechowywanie), cookies (małe pliki, które są przechowywane na 
twardych dyskach komputerów użytkowników w celu śledzenia ich zachowania online), fingerprintingu 
(rozpoznawanie unikalnych profili przeglądarki) i innych technik. 
 
Uzyskane w ten sposób dane użytkownika są następnie kategoryzowane i porównywane z dużymi 
zbiorami anonimowych danych użytkownika – tzw. Big Data. Właściciele sklepów internetowych mogą 
mieć swoje dane o odwiedzających, również w porównaniu z Big Data, i otrzymywać prognozy dotyczące 
zachowań odwiedzających. Te prognozy nie są przewidywaniami; są to modele prawdopodobieństwa. 
Mogą być wykorzystywane do personalizacji rekomendacji produktów lub usług oraz do personalizacji 
elementów sklepu internetowego i treści komunikacyjnych. Przykładami dostawców usług profilowania 
są Adobe Analytics, AT Internet, comScore Digital Analytix Enterprise i Google Analytics Premium. 

TYP DZIAŁANIA 

Działania, które mają warunki wstępne i wymagają inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

Wykorzystanie analizy rynku i danych. 
SEO i techniki promocyjne. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Profilowanie klientów powinno być zlecane na zewnątrz i może potrwać około 6 miesięcy. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 
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Pozytywna: Optymalizacja sklepu internetowego i metod komunikacji dla klientów indywidualnych. 
Negatywna: Klienci mogą czuć, że ich prywatność jest naruszona, przestaną ufać sprzedawcy i opuszczą 
witrynę. Szczególnie w następstwie objawień Edwarda Snowdena, zaufanie i prywatność stały się 
kluczowymi czynnikami dla klientów. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Poprawa trafności wyszukiwania ofert, większa lojalności użytkownika, wyższy współczynnika konwersji. 

KOMPETENCJE ICT 

Wysokie 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Dobrze rozwinięty 

BIBLIOGRAFIA 

Na temat profilów konsumentów: 
http://marketresearch.about.com/od/market.research.glossary/g/Consumer-Profile.htm 
Harvard Bussiness Review na temat profili konsumentów: http://blogs.hbr.org/2013/03/the-
customer-profile-your-bran/  
Profilowanie danych: http://insideanalysis.com/2014/02/data-profiling-four-steps-to-
knowing-your-big-data/  
Fingerprinting: http://identifeye.wordpress.com/2014/07/22/tracking-canvas-
fingerprinting/  

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

Aktualności na temat profilowania: http://identifeye.wordpress.com/category/profiling/  
Forbes o Big Data: http://www.forbes.com/sites/lisaarthur/2013/08/15/what-is-big-data/  
Adobe Analytics: http://www.adobe.com/solutions/digital-analytics.htm 
AT Internet: http://www.atinternet.com/en/  
comScore Digital Analytix Enterprise: 
http://www.comscore.com/Products/Enterprise_Analytics/Digital_Analytix_Enterprise  
Google Analytics Premium: http://www.google.nl/analytics/premium/ 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

n.d. 

http://marketresearch.about.com/od/market.research.glossary/g/Consumer-Profile.htm
http://blogs.hbr.org/2013/03/the-customer-profile-your-bran/
http://blogs.hbr.org/2013/03/the-customer-profile-your-bran/
http://insideanalysis.com/2014/02/data-profiling-four-steps-to-knowing-your-big-data/
http://insideanalysis.com/2014/02/data-profiling-four-steps-to-knowing-your-big-data/
http://identifeye.wordpress.com/2014/07/22/tracking-canvas-fingerprinting/
http://identifeye.wordpress.com/2014/07/22/tracking-canvas-fingerprinting/
http://identifeye.wordpress.com/category/profiling/
http://www.forbes.com/sites/lisaarthur/2013/08/15/what-is-big-data/
http://www.adobe.com/solutions/digital-analytics.htm
http://www.atinternet.com/en/
http://www.google.nl/analytics/premium/
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6.4 PŁATNE REKLAMY ONLINE 

ABSTRAKT 

Kampanie reklamowe mają na celu pomóc w osiągnięciu celów. Wiele korzyści płynących z reklamy to 
między innymi: tworzenie doskonałego pierwszego wrażenia, prowadzenie klientów przez strumień 
sprzedaży, konwersja zainteresowanych osób na klientów. Podobnie jak w przypadku innych narzędzi 
marketingu internetowego, istnieje wiele sposobów na wysokiej jakości promocję, która jest ważna dla 
osoby, która, na co dzień będzie zajmować się Twoimi kampaniami. Przed utworzeniem jakichkolwiek 
reklam, ważne jest, aby najpierw zastanowić się, dlaczego reklama i jaki jest celem tego działania. 
Wyznaczając zwłaszcza kilka celów, przed wypuszczeniem reklamy ważne jest, aby mierzyć jej sukces. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

Google stworzył w 2012 roku tzw. Product Listing Ads (PLA) jako dodatek do AdWords. Te PLA stają się 
coraz bardziej popularne. Stanowią one skuteczne narzędzie promocji poszczególnych produktów lub 
grup produktów - na równi lub nawet przewyższające Google Adwords, jako drugie po SEO 
najskuteczniejsze narzędzie marketingu e-commerce. PLA są wyświetlane przez Google na stronach z 
ogólnymi wynikami wyszukiwania, w sekcji Zakupy oraz na stronach partnerskich. PLA składają się z 
klikalnej nazwy produktu, ceny, nazwy reklamodawcy, krótkiego opisu produktu oraz opcjonalnie oceny 
produktu. 
Kroki, które należy podjąć w celu ustawienia tego systemu:  

1. Przygotowanie. Podstawą działania PLA jest wybór produktów, które chce się promować za 
pośrednictwem PLA. Produkty te powinny być częścią inwentarzu i powinny być przesłane do 
Google's Merchant Center. Wszystkie udostępnione w ten sposób produkty muszą być opatrzone 
numerem MPN (numerem producenta). Następnie należy zorganizować swoje produkty w 
Merchant Center pod etykietami, które są wstępnie zdefiniowane przez Google. Z tych grup 
produktów wybiera się produkty do promocji. Można dodawać własne etykiety, ale z 
zachowaniem ścisłych ograniczeń.  

2. Stwórz kampanię. Trzeba najpierw ustalić maksymalną kwotę, jaką możesz zainwestować 
kampanię PLA. Następnie należy stworzyć kampanię PLA na swoim koncie Google Adwords w 
podobny sposób, w jaki tworzyłoby się kampanię Google Adwords. Ale dla PLA przechodzi się do 
'Kampanii' (+Kampania) i wybiera 'Zakupy'. Następnie należy ustalić kwotę, jaką jest się 
skłonnym zapłacić za każde kliknięcie na każdym z poszczególnych PLA – ang. Cost-Per-Click 
lub CPC. Google udostępnia benchmarki oparte na wcześniejszych kampaniach prowadzonych 
przez konkurencję. Jedna z ofert jest następnie wystawiana przez Google na aukcji. Oprócz 
oferty istotne są również inne czynniki, takie jak jakość sklepu, budżet, lokalizacja oraz 
reputacja, jaką zdobyliśmy w Google. Aukcja jest organizowana za każdym razem, gdy 
użytkownik Google wprowadzi zapytanie ofertowe, które jest istotne dla jego produktu. Może to 
nastąpić w Google lub w Google Shopping. W tym momencie Google decyduje, które reklamy 
będą wyświetlane w lokalizacjach ogłoszeń, które Google zarezerwował dla PLA. Za kliknięcie w 
link płaci się CPC - czasem trochę mniej, a czasem trochę więcej, w zależności od działań 
konkurencji. Tworzenie strony docelowej lub tekstu ogłoszenia - obowiązkowe dla Google 
Adwords - nie jest konieczne. PLA jest generowany automatycznie i zawiera linki do istniejącej 
strony produktowej w sklepie internetowym. 

TYP DZIAŁANIA 



 
 

  

2018-1-UK01-KA205-047672 

Proste działania, które nie mają żadnych warunków wstępnych, ale wymagają inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

n.d. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Związane z tym koszty: ustalenie budżetu z wyprzedzeniem. 
Wymagany czas: jeden dzień. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna: Klienci dokładnie wiedzą, czego się spodziewać. 
 
Negatywna: PLAs wyświetlają szczegółowe informacje poza swoim sklepem, we własnym środowisku 
Google. W efekcie potencjalni odwiedzający mogą nigdy nie dotrzeć do Twojego sklepu internetowego, a 
jedynie pozostać na stronach Google. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Przyciąganie nowych, wartościowych klientów; większe konwersje. 

KOMPETENCJE ICT 

Wysokie 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Zaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Dobrze rozwinięty 

BIBLIOGRAFIA  

Google na temat PLA (PDF): 
http://services.google.com/fh/files/misc/product_listing_ads_intro.pdf  
Wyszukiwarka w kontekście PLA: http://searchenginewatch.com/article/2320990/4-Ways-to-
Expand-PLA-Success-in-2014  
Whitepaper o reklamach handlowych Google: 
http://www.marinsoftware.com/downloads/2013-google-shopping-ads-report.pdf  
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DODATKOWE ŻRÓDŁA 

Podsumowanie aukcji PLA: http://www.celebird.com/resources/pla/pla-auction-
summary.html  
eMarketer na temat PLA: http://www.emarketer.com/Article/Google-Tries-Make-PLA-
Advertisers-Lives-Easier-with-Move-Google-Shopping/1011069  

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

n.d. 

 

6.5 SEO I TECHNIKI PROMOCYJNE  

ABSTRAKT 

Optymalizacja wyszukiwarek (ang. search engine optimization, SEO) to proces ciągły, w którym 
określone techniki poprawiają pozycję w wyszukiwarkach. Jednym z pierwszych kroków w każdej udanej 
kampanii SEO jest odkrycie obecnej pozycji na rynku w porównaniu z głównymi konkurentami. Kody 
promocyjne są cennym narzędziem marketingowym dla każdego rozmiaru sklepu e-commerce. 
Pomagają tworzyć opinię o produkcie, zachęcają ludzi do zakupu usług/produktów. Promocja docelowa i 
powiązane z nią słowa kluczowe (np. kupony, zniżki, kod promocyjny, sprzedaż), przyciągną nowy rodzaj 
ruchu w wyszukiwarce. Również niektóre z różnych rodzajów kodów promocyjnych, które pomagają w 
promowaniu i przyciąganiu klientów jak bezpłatna wysyłka, x procent zniżki, bezpłatny prezent, 
wygasająca promocja, są skuteczną zachętą. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

Za pomocą SEO poprawia się ranking sklepu w wynikach wyszukiwania wyświetlanych przez 
wyszukiwarki. Ponieważ udział Google'a na rynku wyszukiwarek w Unii Europejskiej wynosi 90%, SEO 
ma na celu poprawę rankingu Twojego sklepu w wynikach wyszukiwania Google. Google używa kilku 
algorytmów, aby zapewnić wyniki wyszukiwania. Właściciele sklepów internetowych muszą wykonać 
cztery działania w zakresie SEO:  

1. Oferować informacje relacyjne. Dane należy przedstawić w sklepie internetowym, jako 
zorganizowaną całość, a nie, jako zbiór luźnych elementów. Osiąga się to poprzez zastosowanie 
znaczników semantycznych, które zapewniają, że informacje o sklepie internetowym są 
relacyjnie rozumiane przez Google. Znacznik semantyczny podoba się algorytmowi 
Hummingbird'a Google'a. Algorytm ten rozumie dane relacyjne, jako dane wejściowe, aby móc 
odpowiedzieć na takie pytania: Gdzie mogę kupić najtańszy iPhone 5. Znacznik semantyczny jest 
językiem HTML, który definiuje relacje semantyczne pomiędzy elementami informacji i 
przekazuje je do bota Google, który indeksuje strony internetowe. Schema.org dostarcza zbiór 
znaczników HTML, które powinny być używane. Gdy ktoś zakłada sklep internetowy lub chce go 
odnowić, bardzo wskazane jest skorzystanie z kolekcji Schema.org.  

2. Wybór odpowiednich słów kluczowych. Aby skategoryzować zawartość swojego sklepu 
internetowego należy wybrać odpowiednie słowa kluczowe, ponieważ strona indeksująca boty 
Google nie tylko bierze pod uwagę relacje między danymi, ale także kategorie i teksty, które są 
obecne. W szczególności, bot odczytuje teksty HTML: tagi tytułowe, meta-tagi, tagi nagłówkowe 
i te tekstowe. Bot ma problemy ze zrozumieniem obrazów, formularzy wyszukiwania, wtyczek 
Flash i Java, informacji za loginem, linków Javascript, ramek i i-ramek oraz dużej ilości 

http://www.celebird.com/resources/pla/pla-auction-summary.html
http://www.celebird.com/resources/pla/pla-auction-summary.html
http://www.emarketer.com/Article/Google-Tries-Make-PLA-Advertisers-Lives-Easier-with-Move-Google-Shopping/1011069
http://www.emarketer.com/Article/Google-Tries-Make-PLA-Advertisers-Lives-Easier-with-Move-Google-Shopping/1011069
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wspólnie zapisanych linków. Dla każdego z tych elementów należy dostarczyć alternatywy 
HTML, zrozumiały dla bota. Należy również ograniczyć ilość linków, które publikuje się razem. 
Wybór słów kluczowych jest bardzo ważny. Za pomocą Google Keywords Planner można 
dowiedzieć się, które słowa kluczowe są najbardziej efektywne dla oferowanych produktów i 
usług - słowa kluczowe, które powodują najwięcej wizyt i sprzedaży. Niestety, Google staje się 
coraz mniej hojny z udostępnianiem tego typu informacji. Aby móc korzystać z tego narzędzia 
należy najpierw zarejestrować się i zalogować w Google, a następnie w Google Adwords. Należy 
uważać, aby nie używać niewłaściwych słów kluczowych - słów kluczowych, które są popularne, 
ale nie są istotne dla danego sklepu - ponieważ Google może podejrzewać spamowanie i karać 
np. poprzez usunięcie części Twojego e-sklepu z organicznych wyników wyszukiwania.  

3. Połącz się i bądź połączony. Ponieważ podstawowy algorytm wyszukiwania Google, PageRank, 
bardzo wysoko ocenia linki wysokiej jakości, należy zebrać jak najwięcej wysokiej jakości linków 
do i z własnego sklepu. Algorytm działa ogólnie w następujący sposób. Dołącza do każdego 
adresu URL wartość. Jednym z czynników wpływających na tę wartość jest ilość linków 
przypisanych do danego adresu URL oraz jakość, czyli waga PageRank, przypisana tym linkom. 
Ale uważajcie, aby nie przedstawiać linków, które kupiliście, jako linki organiczne. Należy 
zdyskwalifikować tego typu linki poprzez przypisanie do nich wartości HTML "nofollow" lub 
zaryzykować karę Google, która mogłaby polegać na przykład na usunięciu części e-sklepu z 
organicznych wyników wyszukiwania Google. 

4. Tworzenie własnych opisów produktów lub usług. W przypadku skopiowania istniejącego opisu, 
zostanie on umieszczony na długiej liście wyników wyszukiwania. Jeśli miałoby się zbyt wiele 
produktów lub usług, wówczas należy ograniczyć tworzenie własnych opisów do top 
przedmiotów. 

TYP DZIAŁANIA 

Działania, które mają warunki wstępne i wymagają inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

Płatne reklamy online. 
Monitorowanie kanałów w mediach społecznościowych.  

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Wymagany czas: Wdrożenie znacznika semantycznego zajmie kilka dni osobie, która zna się na 
kodowaniu HTML. Dostarczenie alt. HTML dla elementów innych niż HTML również zajmie kilka dni. 
Ustalenie odpowiednich słów kluczowych zajmie jeden dzień. Linkowanie jest procesem ciągłym, który 
trwa mniej niż godzinę na jedno działanie. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Negatywna: Im lepiej Google rozumie Twój e-sklep, tym więcej informacji będzie wyświetlał poza 
sklepem, w swoim środowisku. W efekcie potencjalni odwiedzający mogą nigdy nie dotrzeć do Twojego 
sklepu internetowego, a jedynie pozostać w Google.  
 
Pozytywna: Wyższy ranking w wynikach wyszukiwania to najskuteczniejszy sposób na dotarcie do 
nowych klientów, którzy są skłonni do zakupów. Klienci przybywający poprzez poszukiwania organiczne 
są o 55% bardziej skłonni do robienia większych zakupów i wydawania większej ilości pieniędzy. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 
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Więcej ruchu na stronie, nowi klienci, większa konwersja na stronie, większa konwersja z 
odwiedzającego na klienta. 

KOMPETENCJE ICT 

Wysokie 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Zaawansowane 

POZIOM E-SKLEPU 

Początkowy / Założony 

BIBLIOGRAFIA 

Schema.org's semantic HTML: http://schema.org/docs/full.html 
Podstawy projektowania i rozwoju przyjaznych wyszukiwarek: http://moz.com/beginners-guide-
to-seo/basics-of-search-engine-friendly-design-and-development. 
Co oznacza aktualizacja Google's Hummingbird dla małych firm: 
http://mashable.com/2013/10/10/google-hummingbird-and-small-business/  
SEO na przykładzie Mashable: http://mashable.com/category/seo/  

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

Spamdexing: http://en.wikipedia.org/wiki/Spamdexing  
SEO Google dla początkujących (PDF): 
https://www.google.com/competition/howgooglesearchworks.html  
Wynik w wyszukiwarce, a SEO: http://searchengineland.com/eating-my-keywords-173936 
Wynik w wyszukiwarce, a aktualizacja Google Hummingbird: 
http://searchengineland.com/future-seo-understanding-entity-search-172997  
Najlepsze praktyki w zakresie SEO w hotelach: http://www.traveltripper.com/hotel-seo-best-
practices-for-on-page-optimization/  
SEO w branży podróżniczej: http://www.hallaminternet.com/2013/travel-seo-importance-
seo-travel-industry/  

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

n.d. 
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6.6 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WIZUALIZACJI PRODUKTÓW 

ABSTRAKT 

Dla biznesu ważne jest, aby wizualizacja danych stała się istotną częścią strategii biznesowych. 
Wizualizacja jest pierwszym krokiem do nadania danym sensu. Analitycy danych wykorzystują szeroki 
zakres technik, takich jak wykresy, schematy, mapy. Publiczność jest ważna, aby dostosować 
reprezentację danych do celu klienta, który będzie korzystał z usług/produktów. Cel ma poważny wpływ 
na osiągnięcie celu, jakim jest wizualizacja danych. Razem, narzędzia i rozwiązania w tej dziedzinie 
rozwijają się naprawdę szybko i są wydajne. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

Wizualizacja danych jest graficzną reprezentacją danych. Wiąże się to z tworzeniem obrazów, które 
przekazują odbiorcom obrazów relacje pomiędzy reprezentowanymi danymi. Komunikacja ta odbywa się 
poprzez zastosowanie systematycznego mapowania pomiędzy znakami graficznymi i wartościami danych 
przy tworzeniu wizualizacji. Mapowanie to określa sposób, w jaki wartości danych będą przedstawiane 
wizualnie, określając, w jaki sposób i w jakim stopniu cecha szczególna znaku graficznego, taka jak 
rozmiar lub kolor, zmieni się, aby odzwierciedlić zmianę wartości punktu odniesienia. 
 
Aby przekazać informacje w sposób jasny i efektywny, wizualizacja danych wykorzystuje grafikę 
statystyczną, wykresy, grafikę informacyjną i inne narzędzia. Dane liczbowe mogą być kodowane za 
pomocą kropek, linii lub pasków, aby wizualnie przekazać wiadomość ilościową. Skuteczna wizualizacja 
pomaga użytkownikom analizować i uzasadnić dane i dowody. Dzięki temu złożone dane stają się 
bardziej dostępne, zrozumiałe i użyteczne. Użytkownicy mogą mieć określone zadania analityczne, takie 
jak dokonywanie porównań lub zrozumienie przyczynowości, a zasada projektowania grafiki (tj. 
pokazywanie porównań lub wskazywanie przyczynowości) podąża za tym zadaniem. Tabele są zazwyczaj 
używane tam, gdzie użytkownicy szukają konkretnych pomiarów, natomiast wykresy różnych typów są 
używane do pokazania wzorców lub relacji w danych dla jednej lub więcej zmiennych. 
 
Wizualizacja danych jest przez jednych postrzegana, jako gałąź statystyki opisowej, a przez innych, jako 
podstawowe narzędzie rozwoju teorii. Coraz większa ilość danych powstających w wyniku aktywności w 
Internecie oraz rosnąca liczba czujników w środowisku określana jest, jako tzw. Big data lub Internet 
rzeczy. Przetwarzanie, analizowanie i przekazywanie tych danych stanowi wyzwanie etyczne i analityczne 
dla wizualizacji danych. Dziedzina nauki o danych i praktycy nazwani naukowcami danych pomagają 
sprostać temu wyzwaniu. 
 
Wizualizacje są ważne w marketingu. Niezależnie od tego, czy jest to druk w formie tradycyjnej, czy 
cyfrowy, obrazy, grafiki, wykresy, czy schematy, to ułatwiają zrozumienie i przetwarzanie informacji 
przez odbiorców. W rzeczywistości ludzie, jako gatunek, oceniają wzrokiem i przetwarzają obraz 60 000 
razy szybciej niż tekst. Dodatkowo, zespół neurologów z MIT odkrył, że ludzki mózg potrafi przetwarzać 
obrazy, które oczy widzą w mniej niż 13 milisekund. 

TYP DZIAŁANIA 

Proste działania, które mogą być wdrożone natychmiastowo bez inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 
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n.d. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Wymagany czas: kilka godzin w tygodniu, aby mieć aktualne dane.  

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

 
Pozytywna: przejrzysta wizualizacja danych statystycznych, szybka informacja widoczna za pomocą 
wykresów i innych grafik wizualnych. 
 
Negatywna: informacje podane w ten sposób nie są kompletne, oraz duża ilość czasu jest potrzebna na 
uaktualnienie tych informacji wizualnych, aby były one użyteczne.  
 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Skrócenie czasu potrzebnego na czytanie opisów i analizę informacji. 

KOMPETENCJE ICT 

Średnie. 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana. 

POZIOM E-SKLEPU 

Założony. 

BIBLIOGRAFIA 

Visme: https://visme.co/blog/best-data-visualizations/  
Znaczenie wizualizacji danych w strategiach marketingowych e-commerce 
https://growthhackers.com/articles/the-importance-of-data-visualization-in-ecommerce-
marketing-strategies?r=latest 
Jak ważna jest wizualizacja danych w strategiach marketingowych ecommerce?  
https://blog.apruve.com/the-importance-of-data-visualization-in-ecommerce-marketing-strategies 
  

DODATKOWE ŻRÓDŁA 
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Usprawnienie handlu elektronicznego dzięki wizualizacji  
https://visualrsoftware.com/streamlining-e-commerce-visualization/ 
 Analiza danych eksploracyjnych dotyczących danych o handlu elektronicznym  
https://towardsdatascience.com/exploratory-data-analysis-on-e-commerce-data-
be24c72b32b2?gi=50c6e8a700ca  
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