
Webinar

Kampanie search, czyli „must have” 
w twoim biznesie!



1.  Co to jest SEM
2.  Dlaczego Search?
3.  Linki Sponsorowane
4.  Google Shopping
5.  Google Display Network
6.  Video/Youtube
7.  Remarketing
8.  Linki organiczne
9.  Narzędzia
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MICHAŁ KAWIŃSKI

DIGITAL CAMPAIGN MANAGER

Digital Campaign Manager z prawie 15 letnim 

doświadczeniem specjalizujący się w szczególności w 

tworzeniu i optymalizacji kampanii SEM. Przy pracy nad 

strategiami digitalowych wykorzystuje również wiedzę z 

zakresu SEO, FACEBOOK, Online Video oraz Display. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w firmach 

takich jak: Regalix Poland, Media Group Worldwide czy 

ZenithOptimedia Group. Tworzył kampanie digitalowe 

m.in. dla marek takich jak: Reckitt Benckiser, Aviva, BGŻ, 

Pekao SA, Breitling, Avas Flowers.

T: 607529293

M: mkawinski@komunikacjaplus.pl

O AUTORZE



POJĘCIA

*  Pay Per Clik (PPC)– model reklamowy w którym klient płaci tylko za efekt, czyli w 
tym wypadku za kliknięcie w reklamę



MARKETING W WYSZKIWARKACH

Linki sponsorowane - Paid Search (do 5 
powyżej linków organicznych + do 5 poniżej 
linków organicznych

Linki organiczne - SEO

Wyszukiwane słowo



WYŚWIETLENIA - jest naliczane za każdym razem, kiedy Twoja reklama pojawi się w 
sieciach reklamowych Google, np. w wyszukiwarce Google, YouTube lub aplikacjach i 
witrynach innych wydawców
KLIKNIĘCIA – kliknięcia w reklamę
CTR - pokazuje, jak często użytkownicy klikają wyświetloną im reklamę, i pomaga 
określić skuteczność danej reklamy
BID – stawka jaką oferujemy zapłacić za kliknięcie w reklamę (przeważnie płacimy 
mniej za kliknięcie niż oferujemy)
CPC – średni koszt jaki reklamodawca ponosi za kliknięcie w reklamę
CPM – koszt tysiąca wyświetleń
CPV – koszt obejrzenia reklamy (video)
KOSZT – środki wydane w danym okresie czasu
ŚREDNIA POZYCJA – wycofane, wskaźnik pozwalał zobaczyć jak wysoko reklama 
była wyświetlana
KONWERSJA – wykonana akcja przez użytkownika (np. wyświetlenie strony z 
podziękowaniem, potwierdzenie zakupu itp., wywołanie kodu śledzącego)
CONVERSION RATE – iloraz liczby konwersji do liczby kliknięć
KOSZT KONWERSJI – współczynnik pokazujący ile średnio kosztuje 1 konwersja
WSPÓŁCZYNNIK WYŚWIETLEŃ – Impression Share
QUALITY SCORE - określa szacowaną jakość reklam, słów kluczowych i stron 
docelowych

SŁOWNICZEK POJĘĆ



DLACZEGO 
SEARCH?

PYTANIE ZASADNICZE



DLACZEGO WYSZUKIWARKA?

Użytkownicy sami zgłaszają nam zapotrzebowanie na dany produkt. Jedyne co musimy 
zrobić to być obecni w wynikach wyszukiwania by odpowiedzieć na ich potrzeby.

Możemy natychmiast reagować na zmiany podczas trwania kampanii i na bieżąco ją 
optymalizować



DLACZEGO OPTYMALIZACJA 
JEST WAŻNA?
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Budżet: 24 000 PLN

Kliknięcia: 32 000

Kliknięcia: 41 000

Brak optymalizacji

Efektywna 
optymalizacja



UDZIAŁ W RYNKU WYSZUKIWAREK

Świat Europa Polska

GOOGLE DOMINUJE



UDZIAŁ W RYNKU WYSZUKIWAREK

…ALE NIE 
WSZĘDZIE ;)

Japonia

Chiny

Rosja

Ukraina

UK

USA

Czechy

Korea Płd.



KONWERGENCJA MEDIÓW -
WYSZUKIWARKI

60% internautów korzysta z 
wyszukiwarek pod wpływem 

reklamy w mediach

Największy wpływ na liczbę 
zapytań o produkty i marki w 

wyszukiwarce ma reklama 
telewizyjna

Źródło  iProspect Offline Channel Influence on Online Search Behavior Study,



SZUKAM = GOOGLUJĘ

W jaki sposób szukasz w Internecie informacji o produkcie lub usłudze, która cię zaciekawiła? 

Użytkownicy zdecydowanie korzystają z wyszukiwarki Google przy poszukiwaniu informacji o 
produkcie

Źródło: Gemius AdHoc N=800



BADANIA

Prawie 1/3 budżetów online 
przeznaczana jest na SEM

Wzrost wydatków na SEM o 10% 
między Q3 2018 a Q4 2019

Google liderem wśród liczby 
internautów a Youtube jest 5



PŁATNE LINKI DOBUDUJĄ RUCH

Kampanie płatne w wyszukiwarce znacząco pomagają zwiększyć ruch na stronie w szczególności dla stron 
znajdujących się poniżej 3 pozycji w linkach organicznych

Żródło: https://searchengineland.com/google-research-even-if-you-rank-1-organically-you-can-double-your-clicks-with-paid-search-116713

https://searchengineland.com/google-research-even-if-you-rank-1-organically-you-can-double-your-clicks-with-paid-search-116713


SYNERGIA Z DZIAŁANIAMI
OFFLINE

Źródło: materiały własne: producent telefonów komórkowych

TRP
Liczba kliknięć

Osoby mające kontakt z marką Telefonu w innych mediach poszukiwały informacji o 

reklamowanym produkcie w Google.

Relacja między TRP kampanii telewizyjnej a liczbą kliknięć w wyszukiwarce Google



SYNERGIA Z DZIAŁANIAMI
OFFLINE – PRZYKŁAD AMAZON

Źródło: materiały własne i Google Trends

Liczba kliknięć

TV TV TV



LINKI SPONSOROWANE



JAK TO DZIAŁA?

Zapytanie
Aukcja (Bid, Budżet dzienny, wynik jakości) 

PozycjaStrona docelowa kampanii



JAK TO DZIAŁA? AUKCJA

Reklamodawca CPC Wynik 

Jakości*

Ad Rank

A           0.75 x 2  = 1.5

B 0.50 x 3.5 = 1.75

1

4

Pozycja 2

Pozycja = CPC x Wynik Jakości*

CPC

QS

*Wynik Jakości zależy od:
CTR (kliknięcia/wyświetlenia) 

Dopasowanie (słowo vs reklama vs strona)
Jakość strony docelowej
Historia Konta AdWords

Pozycja 1

2

3

QS



POZYCJA REKLAMY
A QUALITY SCORE

Model aukcyjny, czyli kto da więcej

Czynnik jakościowy:

Dopasowanie treści słów, reklam, strony docelowej

Historia konta reklamowego, jakość konta, CTR

Skala od 1 do 10

Wynik jakości - określa szacowaną jakość Twoich reklam, słów 
kluczowych i stron docelowych. Reklamy wyższej jakości 
mogą być mniej kosztowne i wyświetlać się na lepszych 
pozycjach.



SŁOWA KLUCZOWE

Słowa kluczowe – jedno lub wielowyrazowe wyrażenie, na które będzie się wyświetlać nasza 
reklama po wpisaniu przez użytkownika zapytania.

Lista słów kluczowych jest przygotowywana w oparciu o:

Narzędzia 
propozycji słów

Naszą wiedzę i 
dane historyczne

Stronę docelową 
kampanii

Kreacje do 
działań ATL, BTL



REKLAMY: ELASTYCZNE I 
TEKSTOWE 

Składają się z trzech części:

1. nagłówka (elastyczne do 12 wersji rotujących 
tak by wyświetlały się maksymalnie 3 

jednocześnie) 

2. wyświetlanego adresu URL

3. tekstu reklamy

Reklama powinna zachęcić użytkownika do działania 
poprzez podanie zalet produktu i wezwania do działania 

(Call to Action)

Ostatnio Google zwiększył liczbę znaków, dzięki czemu 
możemy przekazać więcej treści

Dodatkowe opcje to wstawienia kodów śledzących



REKLAMY: CLICK TO CALL

TYLKO MOBILE!

Możliwość wykonania połączenia telefonicznego 
bezpośrednio z reklamy



Roboto Condensed

ROZSZERZENIA REKLAMA

• Rozszerzenie linku do podstrony

• Rozszerzenie objaśnień

• Rozszerzenie informacji w witrynie

• Rozszerzenie połączenia

• Rozszerzenia formularzy 
kontaktowych BETA

• Rozszerzenie wiadomości

• Rozszerzenie lokalizacji

• Rozszerzenie powiązanej lokalizacji

• Rozszerzenie cen

• Rozszerzenie aplikacji

• Rozszerzenie promocji

Pozwalają umieścić w reklamach dodatkowe informacje, by 
zachęcić użytkowników do wyboru Twojej firmy. Zazwyczaj 
zwiększają one współczynnik klikalności reklamy (CTR) o kilka 
punktów procentowych.



REKLAMA Z ROZSZERZENIEM-
EFEKTYWNOŚĆ 

15,5%

CTR

CPC

Kliknięcia

8%

15,5%

*Kampania jednego z producentów samochodów



YOUTUBE & GOOGLE DISPLAY 
NETWORK & GOOGLE SHOPPING



CO TO JEST GDN?

Skuteczne narzędzie do budowania zasięgu 
kampanii i ruchu na stronie

Znacznie mniejsza skuteczność w osiąganiu 
konwersji (rejestracji, zapisów do newslettera) w 
porównaniu do działań w wyszukiwarce

Możliwość kierowania po:

• Demografii

• Zainteresowaniach, odbiorcach

• Witrynach i słowach kluczowych

Reklamy graficzne, video, tekstowe Ads (AdWords) 
wyświetlane są w sieci reklamowej (GDN, GVN) czyli 
w ponad 2 milionach witryn, aplikacji oraz kanałów 
wideo należących do sieci partnerskiej Google



FORMATY GRAFICZNE

• Można reklamy przygotować samemu, 
przez narzędzie na koncie lub z pomocą 

agencji

• Reklamy muszą spełniać wymagania 
wydawcy

• Reklamy powinny zawierać wezwanie 
do działania żeby zachęcić użytkownika 

do wejścia na stronę



YOUTUBE

▪ Zasięg – 20 mln internautów

▪ Kilka modeli zakupowych

▪ CPV – najpopularniejszy – płacimy za obejrzenie reklamy

▪ CPM – za 1000 wyświetleń (nawet 1s)

▪ Rezerwacyjny – bardzo drogi głównie reklama 

▪ Niskie koszty

▪ Mierzalność

▪ Różne możliwości precyzyjnego kierowania

Możemy docierać do potencjalnych klientów i umożliwiać im podejmowanie działań, 
gdy oglądają filmy w YouTube lub ich szukają – płacimy tylko wtedy, gdy wykażą 
zainteresowanie.



FORMATY VIDEO



REMARKETING W GOOGLE

Etap I
• Definiujemy cele kampanii 

remarketingowej

• Definiujemy listę odbiorców 
(listę remarketingową)

• Umieszczamy kod na 
wybranej podstronie witryny 

Etap II
• Każdy użytkownik, który 

odwiedzi tę podstronę 
otrzymuje identyfikator 
umieszczony na poziomie 
ciasteczek jego przeglądarki

Etap III
• Tworzymy kombinacje list 

remarketingowych

• W momencie, kiedy ten wcześniej 
oznaczony użytkownik pojawi się 
w Sieci reklamowej Google, 
możemy wyświetlić mu 
dedykowaną reklamę

Odwiedzenie 
formularza 

kontaktowego

Tworzenie listy 
remarketingowej

Wyświetlanie reklam 
użytkownikom, którzy 
nie wysłali wcześniej 

formularza

Przykład:

Remarketing – mechanizm umożliwiający precyzyjne dotarcie do użytkowników, którzy odwiedzili wybraną 
przez nas stronę lub podstronę reklamodawcy.



REMARKETING W GOOGLE 
ADWORDS – SCHEMAT DZIAŁANIA

Wyświetlamy

dedykowaną

komunikację 

osobie która 

np. odwiedziła dany 
landing page Użytkownik 2

• Użytkownik 1

• Użytkownik 2

• Użytkownik 3



GOOGLE SHOPPING

▪ Reklamy te są wyświetlane na ogólnych stronach 
wyników wyszukiwania Google. 

▪ Zakupy Google ustalają stawki w imieniu 
sprzedawców, którzy korzystają z Zakupów 

Google – a więc działają dokładnie tak samo, jak 
każda inna usługa porównywania cen.

▪ Model aukcyjny

▪ Konieczność posiadania Google Merchant 
Center

▪ Stworzenie rozbudowanego pliku z produktami 
który trzeba aktualizować na bieżąco



NARZĘDZIA



GOOGLE TRENDS

▪ Pozwala sprawdzić zainteresowanie na wybrane 
słowa kluczowe (możemy zaznaczyć 

maksymalnie 5) 

▪ Możemy wybrać dowolny zakres czasu, kategorię, 
kraj



GOOGLE ADWORDS EDITOR

▪ Pozwala na szybszą i wydajniejszą pracę;

▪ Skuteczne zarządzanie wieloma kontami;

▪ Możliwość wprowadzenia wielu zmian 
jednocześnie;

▪ Wysłanie zmian do innych osób w celu 
skonsultowania się przed opublikowaniem. 

*Bezpłatne narzędzie/edytor offline do wprowadzania zmian w kampanii 



PODGLĄD REKLAMY

▪ Narzędzie dostępne na koncie Google Ads

▪ Pozwala sprawdzić czy reklama się wyświetla

▪ Nie generuje statystyk

▪ Nie można przejść na stronę docelową



PLANER SŁÓW KLUCZOWYCH

▪ Tworzenie list słów kluczowych za pomocą prostego 
interfejsu;

▪ Wyświetlenie powiązanych haseł wraz z określeniem ich 
konkurencyjności i natężeniem poszukiwań;

▪ Estymacja średniej stawki CPC dla dowolnie przez nas 
wybranej stawki maksymalnej CPC;

▪ Estymacja ogólnej skuteczności słowa kluczowego w 
okresie dwunastu miesięcy (trendy wyszukiwania tego 
słowa kluczowego przez Internautów);

▪ Uzyskanie informacji na temat sezonowości słów 
kluczowych;

▪ Określenie i wykluczenie słów kluczowych sprzecznych z 
celami kampanii/ klienta.



CREATOR REKLAM (MOCKUP 
GENERATORS)

▪ Możliwość wygenerowania 
podglądu reklamy, jednak nie 
jest to osobne narzędzie.

▪ Opcja ta znajduje się w sekcji 
reklamy tekstowe, kiedy 
chcemy edytować lub tworzyć 
nową reklamę

▪ Istnieją darmowe narzędzia do 
tworzenia podglądów reklam 
np. karooya.com lub na 
stronach agencji 
interaktywnych



OPCJE KIEROWANIA

▪ Geolokalizacja: kraj, województwo, miasto, 
niestandardowe (np. promień 20km od 
Wrocławia)

▪ Zainteresowania (motoryzacja, fani piłki nożnej, 
miłośnicy kuchni włoskiej, etc)

▪ Słowa kluczowe

▪ Płeć i wiek (GDN i Youtube)

▪ Wybrane strony/aplikacje (np. gazeta.pl, onet, 
90minut,pudelek)

▪ Urządzenia

❑ Telefony komórkowe

❑ Tablety

❑ Desktop

❑ Smart TV



HARMONOGRAM REKLAM

▪ Wybrane dni tygodnia

▪ Wybrane godziny

• Data startu jest konieczna

• Możliwość ustawienia daty startu 
kampanii z wyprzedzeniem

• Wyświetlanie reklam 
osobom, które używają 
Google w wybranym 
języku



GOOGLE ANALYTICS

• Analizuje wielkość i jakość i 
źródła ruchu na stronie 
reklamodawcy;

• Umożliwia bardziej precyzyjnie i 
efektywne kierowanie reklam;

• Mierzy ROI;

• Mierzy wskaźniki e-commerce 
(przychody, wartość koszyka; 
współczynnik konwersji itd..);

• Pozwala projektować witryny 
internetowe generujące więcej 
konwersji. 

Google Analytics to rozwiązanie w zakresie analityki internetowej zapewniające dokładny 
wgląd w ruch w witrynie oraz skuteczność działań marketingowych. 



REKLAMA W GOOGLE 
PODSUMOWANIE MOŻLIWOŚCI

Targetowanie
kraj/język/województwo/region/rodzaj 

urządzenia

Różnicowanie 
intensywności działań

budżet/CPC/dzień tygodnia/ 
godzina

Precyzyjne dotarcie z ofertą
słowa kluczowe/teksty 

reklamowe/strony docelowe

Wprowadzanie zmian
możliwe na każdym etapie 

kampanii i w obrębie wszystkich 
jej elementów

Optymalizacja wyników
historia konta/wynik 

jakości/słowa kluczowe/teksty 
reklamowe/pozycje reklam



SEO



MARKETING W WYSZKIWARKACH

Linki sponsorowane - Paid Search (do 5 
powyżej linków organicznych + do 5 poniżej 
linków organicznych

Linki organiczne - SEO

Wyszukiwane słowo



CO WPŁYWA NA POZYCJĘ 
STRONY W WYSZUKIWARCE?

Adres url

Wiek domeny

Waga strony

Meta tagi i znaczniki H

Tekst

Elementy graficzne

Linki wewnętrzne

Page Rank Strony

CTR Strony

Liczba linków  
Zewnętrznych

Jakość linków zewnętrznych



CO WCHODZI W SKŁAD SEO?

SEO Działania 
OnSite

Działania 
OffSite



JAK ROBOTY WIDZĄ STRONĘ?



JAK UŻYTKOWNIK WIDZIAŁ 
STRONĘ?

Serwis oczami konsumenta 



JAK UŻYTKOWNIK WIDZIAŁ 
STRONĘ?

Serwis z wyłączoną 

obsługą JavaScript – tak 

stronę LG widzą i 

indeksują roboty 

wyszukiwarek



PROCES REALIZACJI DZIAŁAŃ SEO

– Opracowanie listy słów na 
które należy zwiększyć 
widoczność  serwisu w 
wyszukiwarce

Wybór słów 

-Dostosowanie treści strony 
do wybranych słów 
kluczowych
-Edycja kodu strony  w celu 
eliminacji barier 
utrudniających indeksację

Optymalizacja 

-Identyfikacja dogodnych 
miejsc pozyskania linków do 
strony. 
-Opracowanie strategii i 
popularyzacja linku do strony 

Pozycjonowanie

Krok 1 Krok 2 Krok 3

Krok 0

Wybór strony docelowej działań SEO 

Działania SEO mogą być prowadzone dla istniejącej strony korporacyjnej lub dla nowej, dedykowanej SEO 
stronie.  Podstawą wyboru jest możliwości ingerencji w budowę obecnego serwisu oraz jak szybko 

chcemy uzyskać efekty SEO



ANALIZA SŁÓW KLUCZOWYCH-
KEYWORD RESEARCH

▪ Bazowa lista słów – budowa lista słów 
najlepiej odpowiadających tematyce serwisu i 
profilowi użytkowników wyszukiwarek.

▪ Potencjał ruchu – sprawdzanie potencjału 
ruchu w wyszukiwarkach dla każdego wybranego 
słowa kluczowego.

▪ Analiza konkurencji – sprawdzanie dla 
każdego wybranego słowa kluczowego siły stron 
znajdujących się w TOP10.

▪ Efektywność słów – na podstawie 
potencjału słów i siły konkurencji ustalanie lista 
najbardziej efektywnych haseł słów.

Kompletna lista słów kluczowych 

Siła 
konkurencji

Potencjał 
ruchu

Efektywność 
słów

Celem analizy słów kluczowych jest znalezienie listy 
słów, po których uda się wygenerować najwyższy 
jakościowo i ilościowo ruch z wyszukiwarek*



ON-SITE SEO – AUDYT/ 
OPTYMALIZACJA SEO

Optymalizacja serwisu/Nadzów nad wdrożeniami/ Konsultowanie zespołu IT – w ramach prac zespół SEO będzie
audytował serwis, przedstawiał rekomendację niezbędnych zmian a następnie konsultował zarówno dział IT klienta
jak i dokonywane przez nich prace.

Rekomendacja/ implementacja zmian na stronie

▪ reorganizacja kodu HTML z zastosowaniem technik CSS
▪ zmiany tytułów stron - znacznik title
▪ zmiany meta znaczników
▪ uzupełnienie kodu o znaczniki typu h1, h2, title, alt itp.
▪ optymalizacja architektury linków wewnętrznych serwisów

uwzględniająca algorytm PageRank
▪ optymalizacja wewnętrznej architektury linków
▪ dodatkowe kategorie/indeksy serwisu



OFF-SITE SEO – OPRACOWANIE I 
WDROŻENIE STRATEGII LINKOWANIA

▪ Zwiększenie ruchu - promowanie słów z 
długiego ogona. Słowa w tej grupie na ogół 
generują małe ilości ruchu, ale sumując ruch z 
nich często okazuje się, że w tym samym 
budżecie generują znacznie większy ruch.

▪ Poprawienie pozycji – osiągnięcie jak 
najwyższych pozycji dla wybranych słów

▪ Wypromowanie marki –umieszczenie marki 
klienta na pierwszym miejscu w wynikach 
wyszukiwania tak aby wszystkie frazy 
zawierające w sobie markę znalazły się na 
pierwszych miejscach.

Strategia 
linkowania

Zwiększenie 
ruchu

Poprawienie 
pozycji

Wypromowanie 
marki



PPC CZY SEO?

Cecha Reklama w Google SEO

Lista Fraz Kluczowych
✓Nieograniczona 
✓Łatwa w modyfikacji

✓Ograniczona
✓Modyfikacja utrudniona

Opis Linku ✓Opis aktualnej oferty ✓Opis zawartości strony

Zasięg
✓Wyszukiwarka objęta
kampanią

✓Wszystkie wyszukiwarki

Inwazyjność ✓Nie wymaga zmian na stronie
✓Wymaga zmian a nawet 
przebudowy strony

Efekty
✓Natychmiastowe
✓Nietrwałe

✓Czasochłonne
✓Trwałe



Skontaktuj
się z nami

ul. Pilicka 19
02-629 Warszawa
+48 22 462 40 30
warszawa@komunikacjaplus.pl

Siedziba w Warszawie

Stara Giełda, plac Solny 16, pok. 414
50-062 Wrocław
+48 71 390 79 83
wroclaw@komunikacjaplus.pl

Oddział we Wrocławiu

Odwiedź naszą stronę:

komunikacjaplus.pl

DZIĘKUJEMY


