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1.
Marketing 
internetowy nie 
taki trudny
Co warto wiedzieć na początek?
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Marketing internetowy to coraz szersze pojęcie:

● Adwords 
● Facebook Ads
● Social Media Marketing
● Pozycjonowanie
● E-mail marketing
● Content Marketing
● Video Marketing
● Marketing szeptany
● Blogging
● Influencer Marketing
● ...



“
Siła marketingu 

internetowego polega na 
przejmowaniu kontroli 

nad budżetem, zasięgiem 
i działaniami.
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Adwords - plusy i minusy

Płacę tylko za kliknięcia

Wybieram frazy

Określam, do kogo mają 
trafić moje reklamy

Mogę zacząć z niższym 
budżetem

Docieram do 
użytkowników tysięcy 
portali za pomocą 
jednego systemu

Przy bardzo niskim 
budżecie niskie szanse 
na efekty sprzedażowe

Przy braku regularnych 
działań - przepalony 
budżet

Po zakończonej 
kampanii nie ma śladu 
po działaniach

Duża konkurencja

Pozyskanie tylko tylu 
kliknięć, na ile pozwala 
budżet
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Pozycjonowanie - plusy i minusy

Kompleksowa 
optymalizacja strony 
internetowej

Opłata za stałe działania

Pozyskiwanie 
nieograniczonej liczby 
kliknięć w link do strony 
w Google

Wiele możliwych 
strategii osiągania 
efektów

Efekty także po 
zakończeniu kampanii

Długi czas oczekiwania 
na pierwsze efekty

Zależność od zmian w 
Google

Ryzyko przy działaniach 
niezgodnych z zasadami 
Google

Trudne zawężanie grupy 
docelowej

Minimalny budżet
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Kampanie w mediach 
społecznościowych

Budowanie społeczności

Budowanie lojalności

Facebook Ads - możliwość 
drobiazgowego zawężenia 
grupy odbiorców

Badanie zaangażowania

Niski koszt

Brak efektu bez inwestycji w 
reklamy i sponsorowanie 
postów

Rozbieżność między celami 
marki w innych kanałach i na 
Facebooku/Instagramie/Twi
tterze itd.

Czasochłonne przy aktywnej 
grupie odbiorców



2.
Content 
Marketing
Zrób to sama!
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“
Zamiast ryzykować, 

wykupując podejrzanie 
tanie usługi. Rób to, co 

możesz zrealizować 
samodzielnie.
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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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Content marketing - od czego zacząć?
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Prowadzenie bloga - edukuj klienta

Strategia:

● Cel

● Odbiorca

● Miara sukcesu

● Plan działania

● Zasoby - co jest mi potrzebne

● Co jeszcze mogę zyskać?



“
Czy content marketing 

sprzedaje?

Jak współgra z innymi 
działaniami?
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3.
Nie masz 
budżetu? Ale 
masz wiedzę!
Wizerunek eksperta i współpraca z innymi.
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Jak znalazłam 
się tutaj?

Historia content marketingu z duszą

Wyspecjalizowana branża, która 
mówi prostym językiem

Pomagaj, wspieraj, buduj relacje nie 
tylko dla sprzedaży



DZIĘKUJĘ!

Zapraszam na 

widoczni.com/blog 
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