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Dzień dobry!



Pomysł na biznes - prowadzenie 
sklepu internetowego. 
Praktyczne porady!



“
Z czego składa się Marketing Internetowy?
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● Content Marketing
● Wyszukiwarki internetowe

● Social Media
● i wiele, wiele innych...
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Wyszukiwarki internetowe

Google

Bing

Yandex

DuckDuckGo

Baidu
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Dlaczego warto?

A warto!
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Czy wszyscy 
mogą się reklamować?

● Branża notarialna,
● Branża tytoniowa,
● Branża alkoholowa,
● Branża medyczna (stomatologiczna),
● Radcy prawni i doradcy podatkowi.
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Czy pozycjonowanie się
jest trudne i kosztowne? 

Oczywiście

ale...



“

Pomysł na biznes
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Eureka! 
Sklep internetowy, 

ale co z … ?

● cena
● czas
● logistyka
● oferta



“

Zyski ze 

sklepu internetowego
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● marża
● reklamy
● afiliacje

ale
 ja

k?



“
Search Engine Marketing
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● darmowe
● ogólnodostępne
● pełne wyzwań

AdWordsSEO

● płatne
● gwarantowane
● płatne



Google AdWords - co to jest? 



“
╺ Sieć wyszukiwania, czyli reklamy tekstowe,
╺ Sieć reklamowa, czyli reklamy banerowe,

╺ Google Shopping, czyli reklamy produktowe,
╺ YouTube, czyli reklamy wideo

╺ Reklamy aplikacji
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Strategia 
kampanii 
AdWords
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“

BUDŻET
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Źródło: Google 

SIEĆ WYSZUKIWANIA
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Jak dobrać odpowiednie słowa kluczowe?
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Źródło: Google Keyword Planner

Planer słów kluczowych
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Źródło: Google Keyword Planner

Planer słów kluczowych
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Źródło: Google
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Konfiguracja słów kluczowych:

╺ dopasowanie szerokie,
╺ dopasowanie do wyrażenia,

╺ dopasowanie ścisłe.
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Źródło: Google AdWords

Konfiguracja reklam
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Źródło: Google AdWords, dane własne

Optymalizacja kampanii



Ćwiczenie
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Słowa kluczowe dla branży...
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Sieć reklamowa - możliwości kierowania:

● remarketing,

● demograficznie,

● geograficznie,

● strony docelowe,

● słowa kluczowe.



26 Źródło: https://onet.pl/
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Google Shopping



28 Źródło: Google



Zalety:

● “filtrowanie” użytkowników,
● tańszy koszt kliknięcia,
● Szybkie tworzenie reklam (plik .xml)
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30 Źródło: noizz.pl

Remarketing dynamiczny
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Kampanie YouTube

● Kiedy: przed lub w trakcie video,
● Opłata: tylko po obejrzeniu 30 

sekund lub całego video (jeśli 
krótsze niż 30 sekund)



32

Dlaczego AdWords?

╺ Kampania z efektem natychmiastowym,
╺ płacę tylko za kliknięcie w reklamę,
╺ mierzalność efektów.



Kampanie Facebook

Jaki jest Twój cel 
marketingowy?



34 Źródło: facebook.com/adsmanager



“
Możliwości kierowania
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● demograficznie,
● geograficznie,

● zainteresowania,
● fani, ich znajomi.



Gdzie zobaczę 
swoją reklamę?
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“
Wygląd reklamy
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● karuzela,
● pojedynczy obraz,

● film,
● pokaz slajdów.



38

Czego nie lubi Facebook?
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Dlaczego Facebook?

╺ liczba odbiorców,
╺ efekt natychmiastowy,
╺ buduje świadomość marki,
╺ płacę tylko za kliknięcie w reklamę,
╺ mierzalność efektów.



“
Search Engine Optimization
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● Content Marketing
● Kwestie techniczne
● Link Building



Content Marketing - czyli co? 
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Tworzę treści = robię content marketing?

Content:

● Opisy 
produktów

● Oferta
● O firmie
● Blog

Makro treści i mikro 
treści

Copywriting:

● Tworzenie treści 
- proces twórczy

Content marketing:

● Copywriting
● content 
● strategia 
● Dystrybucja
● Analiza
● Realizacja 

celu

CONTENT EXPERIENCE



“
Content marketing to 

proces, który ma 
realizować określone 

cele firmy.
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Strategia 
content 
marketingu
Zacznij od researchu
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Analiza - co trzeba wiedzieć?

Kto jest moim klientem?

Zainteresowania

Wartości

Świadomość

Wiedza

Potrzeby

Co mu dam?

Korzyści

Rozwiązanie problemu

Gdzie on jest?



Analiza - co pisać 
TROCHĘ PRAKTYKI ☺

GRUPA 1: FITNESS

GRUPA 2: BITCOIN

GRUPA 3: ARANŻACJA WNĘTRZ
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Narzędzia do analizy użytkownika

● Google Analytics

● Google Trends

● Answer the Public
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Źródło: Google Analytics, dane własne
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Źródło: Google
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Źródło: Google Trends
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Źródło: https://answerthepublic.com/



52 Źródło: https://answerthepublic.com/
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Jak tworzyć dobre 
teksty?

• źródła/inspiracje: np. zagraniczne 

portale i blogi

• styl komunikacji: „na ty” vs. official

• „ jak to jest być Tobą?”

• F&F, czyli flow i frazy

• język korzyści: „co ja będę z tego 

miał?”
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Dlaczego content marketing?

Działania w zasięgu Twojej ręki - blogi, porady, 
recenzje, video, live’y

Wiele celów jednocześnie - pozycjonowanie, 
relacje z klientem, budowa wizerunku, budowa 
społeczności, tworzenie wartości dodanej

Niskie ryzyko, duże możliwości
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Najczęstsze błędy przy 
tworzeniu treści

● Ja, ja, ja - czyli skupienie na 

marce

● Nachalne reklamowanie

● Odgrzewanie kotleta

● Język, który trzeba tłumaczyć

● Lanie wody i banały

● Nadmierny dystans

● Brak własnego stylu

● Odejście od realizacji celów



“Jak pisać treści, aby 
ktoś je czytał?”
Raczej: co robić, aby ktoś te treści w ogóle 
zobaczył!
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Podstawowe metody 
promowania treści w 
sieci

● Pozycjonowanie w Google

● Reklama Adwords

● Reklama na Facebooku

● Media społecznościowe

● Współpraca z blogerami

● Współpraca z ekspertami
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Jak zbudowaliśmy 
popularność 
naszego bloga?

● Wysokiej jakości, unikalne treści

● Budowa wizerunku eksperta

● Współpraca z blogerami, 

dziennikarzami, ekspertami,

● Aktywność w mediach 

społecznościowych
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Kwestie techniczne

Tytuły

Meta opisy

Nagłówki

Struktura strony

Duplikaty

Blokady
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Link Building

Im więcej tym lepiej

Im wyższa jakość tym lepiej

Im więcej i wyższej jakości tym najlepiej



61

Narzędzia

Google

Google Search Console

Google Analytics

Sem Storm / Senuto

Ahrefs / Majestic SEO

DeepCrawl / NetPeak

PageSpeed Insights

Test danych strukturalnych

Test optymalizacji mobilnej

WhoIs

Wayback Machine

SiteLine
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Źródło: https://answerthepublic.com/

Dziękuję!
Czy macie jakieś pytania?
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Do usłyszenia!


