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Różnice i podobieństwa pomiędzy klasycznym i
internetowym marketingiem.
Zalety i potencjał marketingu internetowego.
Charakterystyka narzędzi e-marketingu.
Mity na temat e-marketingu.
Case study: kabinysanitarne.pl

"Stara reguła Internetu głosiła, że wygrywa
ten, kto pierwszy się tam znajdzie. Dziś
uważamy, że to kompletna bzdura. Nowa
reguła brzmi: Pierwsza osoba, która zrobi to
we właściwy sposób będzie miała lojalnych
klientów."
Karl Peterson

Potencjał wzrostu
sprzedaży e-commerce

2014-2021

wzrost sprzedaż rynku ecommerce w ciągu 8 lat o

365%

Według prognoz e-commerce
dla B2C:
→ będzie miał już blisko 2
miliardy kupujących online
→ stosunek
udziałów
sprzedaży online do offline
osiągnie poziom 13,7%
→ wartość całego rynku
globalnego dla B2C wyniesie
3453 miliardów dolarów!

E-MARKETING

Zarówno w literaturze jak i w źródłach
internetowych natrafić można na następujące
określenia związane ze zjawiskiem implementacji
marketingu w Internecie:
web marketing,
marketing internetowy,
marketing sieciowy,
marketing on-line,
e-marketing.

E-MARKETING

W

wąskim

W

ujęciu

znaczeniu

„sprzedaż produktów
Internet”.

e-marketing

to

lub usług poprzez

szerokim

„marketing

internetowy to wykorzystanie Internetu i
związanych z nim technologii cyfrowych w
celu osiągnięcia celów marketingowych”.

E-MARKETING

Główne
przesłanki
włączenia
Internetu do działań marketingowych to
przede wszystkim:
wzrost popytu,

dotarcie do zamożniejszych klientów,
możliwość stworzenia efektu synergii
płynącego z jednoczesnego wykorzystania
wielu
narzędzi
promocji
i
kanałów
dystrybucji.

E-marketing to tworzenie i

komunikowanie propozycji wartości w
internecie.

E-marketing
bazuje
na
badaniach
konsumenckich,
a
realizowany
jest
za
pośrednictwem różnego typu platform i narzędzi,
które personalizują komunikaty kierowane do
konkretnych grup docelowych.

Według definicji Philipa Kotlera e-marketing
(marketing
internetowy)
to
działania
przedsiębiorstwa prowadzone za pośrednictwem
Internetu, a zmierzające do:
→ Promowania (komunikacji);
→ Sprzedawania produktów i usług;
→ Budowania relacji z klientem.

E-marketing nie powinien zastępować
wszystkich form tradycyjnych, ale być ich
uzupełnieniem.
To, na jakich działaniach ma skupić się dana
firma, zależy od jej charakteru, branży, a także
grupy docelowej.
Przykładowo salon fryzjerski, który stawia
sobie za cel obsługę emerytów i rencistów, powinien
skoncentrować się na narzędziach marketingu
tradycyjnego. Zaś hotele czy restauracje coraz
chętniej wyszukiwane są przez internet, dlatego to
tam powinny zaistnieć, dbając o swój wizerunek
oraz opinie w oczach klientów. Dzięki Internetowi
nawet mała, niszowa i lokalna firma może zaistnieć
na światowym rynku.

Marketing w czasach „przedinternetowych”

W czasach przedinternetowych marketing
tradycyjny koncentrował się przede wszystkim na
jednostronnym kontakcie.
Brakowało interakcji. Konsumenci zasypywani
byli komunikatami w prasie, telewizji, radiu, czy
ulotkami
rozdawanymi
na
ulicach
bądź
znajdowanymi
w
skrzynkach
pocztowych.
Dodatkowo marketing tradycyjny był mało
elastyczny, a marketerzy po rozpoczęciu kampanii
mieli znikome możliwości dokonywania zmian.

Początki marketingu internetowego

Rewolucja w świecie marketingu rozpoczęła
się na początku lat 90’ i początkowo przyjmowała
postać mailingów, czyli komunikatów wysyłanych za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
W 1993 roku powstała przeglądarka
Mosaic, która jako pierwsza potrafiła wyświetlać
elementy graficzne. To dało początek kampaniom
reklamowym w Internecie.

27 października 1994 roku
To ważna data dla e-marketingu, kiedy to
magazyn HotWire sprzedał pierwszy baner
reklamowy.
Zaczęło
się
od
czarnego,
prostokątnego banera, w formacie .gif, w
rozmiarze 468×60 pikseli, zachęcającego
do
kliknięcia tęczowym hasłem:
“Czy kiedykolwiek kliknąłeś właśnie tutaj?
Teraz klikniesz!”.
Za tym czarnym prostokątem kryła się
reklama firmy telekomunikacyjnej AT&T, której
strona
została
do
niego
bezpośrednio
podlinkowana.

Skuteczność pierwszego banera reklamowego
była imponująca: kliknął w niego niemal co drugi
internauta (44 proc.), zaciekawiony tym, co może
się wydarzyć.
Od tego czasu tempo rozwoju reklamy
internetowej rosło, entuzjazm marketerów był
ogromny, a internet i skrzynki pocztowe jego
użytkowników były zalewane przez różnego typu
spam, mailingi, niechciane banery. Reklamy te
oczywiście nie dawały możliwości personalizacji.
Były nachalne i męczące.

Dziś taka statystyka jest właściwie nie do
powtórzenia i pozostaje sennym marzeniem
niejednego reklamodawcy. Współczynnik klikalności
(CTR) w banery jest niski, a sama forma reklamy
odchodzi powoli do lamusa.
Według raportu Smart AdMetrics, CTR dla
banerów online w najlepszym wypadku sięga tylko
0,17 proc. A to oznacza, że baner wyświetlony
tysiąc razy zostanie kliknięty niespełna dwukrotnie.

Od tego czasu e-marketing ewoluuje w
zawrotnym tempie wraz z pojawianiem się nowych
rozwiązań informatycznych. W okresie ostatnich
dwudziestu pięciu lat widzimy ogromne przemiany,
nowe trendy, które nie istniały jeszcze kilka lat
temu.

8 KORZYŚCI, DLA KTÓRYCH WARTO
INWESTOWAĆ W E-MARKETING

1.
Dostęp 24/7
Wykorzystując internet jako główne medium
reklamowe mamy możliwość dotarcia do klientów
przez całą dobę, każdego dnia. Jest to ogromne
ułatwienie dla firm działających globalnie, gdzie
strefy czasowe przestają mieć znaczenie. Tak samo
jest to wielka wygoda dla klientów sklepów
internetowych,
portali
informacyjnych,
stron
rezerwacyjnych etc. Klienci mają nieograniczony
dostęp do produktu, informacji, wiedzy i wsparcia.
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INWESTOWAĆ W E-MARKETING

2. Personalizacja
Personalizacja komunikatów marketingowych jest
trendem ostatnich lat. Każdego dnia przeciętny
użytkownik Internetu zasypywany jest ogromną
ilością informacji i reklam, na które przestaje
zwracać
uwagę.
Aby
przyciągnąć
jego
zainteresowanie, należy zadbać o odpowiednio
dobrany przekaz, który będzie odpowiedzią
na jego potrzeby.
Obecnie marketerzy mając do dyspozycji
ogromne możliwości analityczne, mogą zbadać
zachowania i potrzeby swoich klientów oraz
zbudować dla nich idealnie dopasowany przekaz.
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INWESTOWAĆ W E-MARKETING
3. Interakcje
Dostęp klientów do internetu przez 24 godziny na
dobę to prawdziwe wyzwanie dla pracowników
marketingu. Ponieważ w każdym momencie
użytkownik naszej strony, czy też fan na profilu w
mediach społecznościowych, może wyrazić swoją
opinię lub rozpocząć dyskusję. W naszym interesie
jest, by maksymalnie szybko udzielić mu
odpowiedzi. Wejść z nim w interakcję. W żadnym
przypadku nie można ignorować opinii klienta czy
negatywnie wypowiadać się na temat jego oceny.
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INWESTOWAĆ W E-MARKETING
4. Analityka
Kampanie realizowane w Internecie to świetne pole
do popisu dla analityków. Obecnie dostępne są
zaawansowane
narzędzia,
które
pozwalają
marketerom
zrozumieć
klienta,
jego
zachowanie i oczekiwania względem sklepu,
produktu czy marki. Umożliwiają również zbadanie
poprawności
założeń
strategii
czy
realizowanych
kampanii,
a
także
ich
skorygowanie, gdy jest to niezbędne.
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INWESTOWAĆ W E-MARKETING
5. Szybka reakcja
Internet to medium, które wymaga szybkiej
reakcji. Nie ma tutaj możliwości, by reklamacja
dodana na profilu firmy czekała dwa tygodnie na
rozpatrzenie, gdyż wywoła to prawdziwy kryzys w
social media. Internauci o tym wiedzą, dlatego
profile firm na portalach społecznościowych stają się
coraz popularniejszym kanałem komunikacji –
szybkim i efektywnym w załatwieniu każdego typu
spraw.
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6. Niższe koszty
Mając porównywalny miesięczny budżet na reklamę,
działania w Internecie przyniosą więcej
efektów niż w przypadku działań tradycyjnych.
Dodatkowo kampanie internetowe są najczęściej
łatwo mierzalne. Podczas, gdy efektywność
kampanii tradycyjnych jest trudniejsza w pomiarze.
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7.
Kreowanie wizerunku i świadomości
marki
Internet to miejsce, w którym użytkownicy szukają
informacji na temat produktów, marek, firm. Jeśli
tam ich nie ma, oznacza to, że one po prostu nie
istnieją. Aby istnieć w świadomości klientów,
należy funkcjonować w Internecie. Jeśli firma
nie ma aktualnej strony internetowej czy profilu w
social media, to nie jest wiarygodna.
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8. Światowy dostęp
Kiedyś nie do pomyślenia było, by mała, rodzinna
firma z Polski mogła wybić się na światowych
rynkach. Internet zatarł wszelkie granice, oferując
możliwości zaistnienia w dowolnej części globu.

RÓŻNICE MIĘDZY MARKETINGIEM
INTERNETOWYM A TRADYCYJNYM
Marketing tradycyjny
▪ Opiera się na jednostronnym kontakcie z klientem
▪ Bazuje na ograniczonej wiedzy o kliencie
▪ Daje małe możliwości personalizacji przekazu
▪ Jest mało elastyczny
▪ Ma ograniczony zasięg i czas działania
▪ Generuje stosunkowo wysokie koszty
▪ Efektywność działań jest trudno mierzalna
▪ Marketer ma ograniczoną kontrolę i możliwość
korekty działań

RÓŻNICE MIĘDZY MARKETINGIEM
INTERNETOWYM A TRADYCYJNYM
Marketing internetowy
Bazuje na interakcjach z klientem 24/7
Daje ogromne możliwości analityczne przed, w
trakcie i po zakończonej kampanii
Jest elastyczny
Zapewnia kontrolę nad działaniami i pozwala na ich
szybką korektę
Pozwala na szybką reakcję
Efekty są łatwo mierzalne
Jest relatywnie tańszy
Może mieć nieograniczony zasięg globalny
Nie jest ograniczony czasowo

MARKETING TRADYCYJNY → INTERNETOWY
- EWOLUCJA
Reklama za pomocą tradycyjnych mediów
odznaczała się jednokierunkowością przekazu
oraz ładunkiem perswazyjnym. Kiedy na scenę
wkroczył Internet, utarte koncepcje marketingowe
dotknęła prawdziwa rewolucja. Do tej pory mass
media nie posiadały sprzężenia zwrotnego widz/czytelnik mógł jedynie odbierać przekaz.
Rozwinięte kanały komunikacji w ramach sieci
WWW dały odbiorcom możliwość wpływania na
reklamodawców, utrzymywania z nimi relacji.

MARKETING INTERNETOWY TO
REWOLUCJA CZY KONTYNUACJA?
Dlaczego właśnie marketing internetowy?
Odpowiedź jest prosta:
→ niższe koszty,
→ większy zasięg,
→ nieograniczone możliwości.
A jak głosi znane powiedzenie:

Kogo nie ma w Internecie, ten nie istnieje.

MARKETING OFFLINE I ONLINE ELEMENTY WSPÓLNE I RÓŻNICE

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na poszukiwanie
klientów za pomocą sieci WWW, często popełniają
jeden poważny błąd - przenoszą znane sobie
przyzwyczajenia i techniki żywcem z marketingu
klasycznego do internetowego.
Oczywiście i marketing tradycyjny i emarketing łączy wiele elementów wspólnych - np.
tworzenie planu marketingowego czy analiza SWOT.
Poważna różnica występuje w kwestii rodzaju
komunikacji, możliwym do realizowania w sieci.

MARKETING OFFLINE I ONLINE ELEMENTY WSPÓLNE I RÓŻNICE

Reklamodawca musi sobie uświadomić, że w
cyberprzestrzeni odbiorcy mają głos, co jest
niezwykle istotne dla skutecznej promocji marki.
Internauci komentują, recenzują i dzielą się
treściami.
Ponadto trzeba liczyć się z tym, że wszystkie
działania przedsiębiorstwa mogą być oceniane przez
użytkowników sieci. Współcześni użytkownicy sieci
chętnie korzystają z danych im możliwości - firmy
lekceważące klienta są zwykle stawiane pod
wirtualnym pręgierzem, zbierając baty w postaci
prześmiewczych obrazków i złośliwych komentarzy.

PERSPEKTYWY MARKETINGU ONLINE

Marketing internetowy dziś to nie tylko możliwość,
to niemal konieczność w strategii marketingowej
każdej firmy - reklama musi przecież trafiać tam,
gdzie jest grupa docelowa.
A lawinowo wręcz zwiększa się ilość
internautów którzy używają już nie tylko
komputerów, ale przede wszystkim urządzeń
mobilnych. Stale rośnie procentowy udział
kampanii reklamowych i innych form promocji w
Internecie w stosunku do mediów tradycyjnych.

Czy media tradycyjne całkowicie wypadną
z kręgu zainteresowań reklamodawców?
Na pewno nie, ale ich udział w rynku będzie się
zmniejszał - jest to trend ogólnoświatowy. Co w
takim razie z tradycyjną strategią marketingową?
Prowadzenie marketingu internetowego i
obecność w sieci to pierwszy krok. Jednak ważne są
też kolejne - biznesplan, analiza konkurencji,
strategia marketingowa – to wszystko nadal
obowiązuje. Marketing internetowy daje nowe
perspektywy dla marketingu-mix i jest jego
nowoczesną kontynuacją.

Odnosząc się do klasycznych koncepcji
marketingowych technologie internetowe stanowią
nowe kanały dotarcia do potencjalnych nabywców:
→ wzbogacenie dwóch z czterech elementów
marketing-mix (promocji i dystrybucji)
→ wzbogacenie
możliwości
narzędzi
marketingu relacji (media społecznościowe,
mailing, narzędziom mobile marketingu).

Z kolei Michael Porter zwraca uwagę, iż
Internet wzbogaca narzędzia marketingu o
takie elementy jak:
kanały sprzedaży on-line,
dostęp klientów do informacji w czasie
rzeczywistym,
konfiguratory ofert on-line,
push advertising,
dopasowany do klientów dostęp on-line,
zdobywanie informacji zwrotnej od klientów w
czasie rzeczywistym.

ZALETY MARKETINGU INTERNETOWEGO

Błyskawiczne zamieszczenie określonej treści
- bez konieczności drukowania i dystrybuowania
materiałów. Poza tym w sieci nie ma barier, które
ograniczają promocję w świecie realnym. Aby
odbiorca zobaczył określony przekaz, potrzebuje
jedynie dostępu do Internetu. Lokalizacja ani czas
nie mają tu żadnego znaczenia.

ZALETY MARKETINGU INTERNETOWEGO

Łatwiejsze analizowanie bazy konsumenckiej
- dostępne dla reklamodawców narzędzia pozwalają
na prowadzenie szczegółowych badań osób, które
wchodzą na ich strony i interesują się ich
produktami.

ZALETY MARKETINGU INTERNETOWEGO

Lepsze poznanie konsumenta
Znając potrzeby i preferencje danej grupy
społecznej, można kierować do niej właściwie
sformułowane przekazy reklamowe i oferować jej
konkretne produkty. Obecnie pracuje się nad tym,
by pójść dalej w kierunku personalizacji
marketingu i budować przekazy pod kątem
każdego konsumenta z osobna (tzw. masowa
indywidualizacja).

ZALETY MARKETINGU INTERNETOWEGO

Zróżnicowanie modeli opłat za wykupione
reklamy - dzięki temu możliwa jest trafniejsza
analiza skuteczności kampanii przez pryzmat
wydanych pieniędzy. Najpopularniejsze modele to
Cost per Mille, czyli opłata za 1000 wejść na stronę
z umieszczonym banerem, oraz Cost per Click - płaci
się za kliknięcie internauty w baner.

POTENCJAŁ MARKETINGU ONLINE
Czyli dlaczego w e-marketingu taniej
często znaczy lepiej?

Niższe koszty – lepsze efekty
Marketing internetowy wiąże się nie tylko z
tańszym miejscem na reklamę. To także szereg
działań marketingowych, które są niskokosztowe lub
bezpłatne, np. prowadzenie profili firmowych w
mediach społecznościowych.
Internet oferuje także niższy koszt kreacji
reklam niż reklam przeznaczonych do mediów
tradycyjnych. Stworzenie i wyemitowanie reklam
graficznych, filmów, animacji, memów, gifów,
tekstów, postów itp. jest o wiele tańsze, niż reklama
w mediach tradycyjnych.

POTENCJAŁ MARKETINGU ONLINE
Skuteczność dotarcia do targetu
Każda
firma,
która
prowadzi
kampanie
wizerunkowe, promujące markę, produkt lub
usługę, kieruje przekaz do konkretnej grupy
odbiorców. Każdy z modeli sprzedaży składa się z
trzech etapów - segmentacji rynku, targetowania i
pozycjonowania.
Zadaniem strategii marketingowej jest
trafienie z komunikatem do tej właśnie grupy i
uzyskaniem jak najtaniej jak największej ilości
pożądanej akcji, np. realizacji sprzedaży.

POTENCJAŁ MARKETINGU ONLINE
Skuteczność dotarcia do targetu
Przewaga cenowa w marketingu internetowym
powoduje, że takie działanie - określane jako
współczynnik konwersji CR (convertion rate) można uzyskać o wiele niższym kosztem niż w
mediach tradycyjnych.
Internet oferuje precyzyjne dopasowanie kampanii
do określonego targetu. Dzięki temu wydane na
pieniądze są optymalnie wykorzystane. Obecnie za
pomocą różnego typu narzędzi marketingowych np.
pozycjonowania
według
określonych
słów
kluczowych, zasięgu terytorialnego, a nawet pory
dnia można skutecznie wyselekcjonować odbiorców
naszego przekazu marketingowego.

POTENCJAŁ MARKETINGU ONLINE
Efektywność marketingu internetowego.
Dzięki temu, że w e-marketingu możemy korzystać z
różnego typu statystyk, efekty naszych działań
promocyjnych w sieci są łatwe do zmierzenia. Na
przykład wskaźnik ROI (return on investement)
pozwoli nam zmierzyć zwrot z inwestycji, czyli
dokładnie policzyć, ile zarobiliśmy, a ile wydaliśmy,
żeby zarobić.
Pozwala to zmierzyć rentowność akcji
marketingowych. Dobrze dopasowany plan działań
w Internecie pozwoli na skuteczniejsze efekty
sprzedaży niż w mediach tradycyjnych.

POTENCJAŁ MARKETINGU ONLINE
Korzyści, płynące z przewagi cenowej marketingu
internetowego, nie są jedyną przyczyną jego
dominacji w strategiach marketingowych firm.
Nieograniczony
zasięg
kampanii
marketingowych w internecie, zarówno
terytorialnie, jak i czasowo, jest już właściwie
faktem. Internet jest wielojęzyczny i dostępny na
całym świecie przez 24 godziny na dobę. Jednak
oferuje coś więcej – możliwość dokładnej
segmentacji zasięgu, wyspecjalizowania reklamy
dla określonej grupy, miejsca i czasu.

POTENCJAŁ MARKETINGU ONLINE
Indywidualizacja i personifikacja reklam to
najlepszy przykład możliwości wykorzystania
Internetu w kampanii promocyjnej.
Pozyskując dane klienta i informacje o jego
zachowaniach w sieci, możemy dokładnie stworzyć
propozycję sprzedaży usług lub produktów
skierowaną do konkretnej osoby. Na przykład w ecommerce po zakupach w sklepie ukazuje się
podpowiedź – co jeszcze klient może dokupić, co
kupował ostatnio lub co zamówili inni klienci, którzy
nabyli ten sam produkt.

POTENCJAŁ MARKETINGU ONLINE
Indywidualizacja i personifikacja
Marketing
internetowy
wykorzystuje
też
interaktywność sieci, nie tylko przez opinie,
wpisy internautów, programy lojalnościowe czy
konkursy, ale także przez coraz popularniejszą
formę zwiększenia zaangażowania klientów, jaką
jest grywalizacja. Wciąganie klienta do udziału w
grze online angażuje go i nakłania do aktywnego
korzystania z produktu lub usługi.

E-MARKETING

Podsumowując,
o
spektakularnym
sukcesie
Internetu
decydują
przede
wszystkim takie jego cechy, jak:
globalny zasięg,
nieograniczona dostępność w czasie,
interaktywność,
możliwość indywidualizacji przekazu,
elastyczność,
taniość,
możliwość ulepszania obsługi,
szybkość.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE KONCEPCJE EMARKETINGU (INBOUND MARKETING,
CONTENT MARTKETING, REMARKETING)
INBOUND MARKETING
Jest to rozwiązanie na często obojętną reakcje
odbiorców, którzy są zmęczeni bombardowaniem ich
przekazami perswazyjnymi.
Jest to ogół działań dążących do tego, by to sam
konsument znalazł firmę, niezachęcany w żaden
bezpośredni sposób. Ważne stają się więc na takie
elementy,
jak
pozycjonowanie,
estetyka
i
funkcjonalność witryny, media społecznościowe,
artykuły sponsorowane. Są to działania z dziedziny
kreowania wizerunku. Główny nacisk idzie na
wytwarzanie pozytywnej opinii o marce oraz na
techniki skutecznego wtapiania reklam w treści

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE
KONCEPCJE E-MARKETINGU

CONTENT MARKETING
Jest to koncepcja pokrewna. W niej najważniejsze
są publikowane treści. Ich obecność na stronie
internetowej daje dwie podstawowe korzyści:
podbija pozycję witryny w Google oraz buduje
pozytywny wizerunek marki. Ten pierwszy cel
wiąże się z algorytmami wyszukiwarki, które
promują strony z przydatną treścią - taką, która jest
oryginalna, ciekawa i przyciągająca na dłużej
czytelników.
Druga
korzyść
to
pozytywne
postrzeganie marki. Profesjonalne i interesujące
treści sprawiają, że internauci łatwiej zapamiętują
firmę, która je dostarcza.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE
KONCEPCJE E-MARKETINGU
REMARKETING
Wdrożenie tej koncepcji możliwe jest w zasadzie
wyłącznie przy pomocy Internetu. Jego celem jest
nakłonienie klientów do powrotu na stronę
sklepu - zarówno tych, którzy porzucili koszyk bez
płacenia, jak i tych, którzy przeglądali tylko
asortyment.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE
KONCEPCJE E-MARKETINGU

Mechanizm remarketingu na przykładzie:
Internauta
odwiedza
sklep
ze
sprzętem
elektronicznym i ogląda kamery. Po pewnym czasie
rezygnuje z poszukiwań i zaczyna się zajmować
czym innym. Otwiera stronę Google, po czym z
zaskoczeniem zauważa reklamy serwisu, który
odwiedził wcześniej. A w komunikacie wyświetla mu
się oglądany model kamery. To oznacza, że ten
sklep internetowy wdrożył koncepcje remarketingu
przy użyciu plików cookies (ciasteczek) i reklam
kontekstowych. Jeszcze lepsze efekty da się
osiągnąć, jeśli klient zarejestrował swój adres email na stronie e-biznesu. Wtedy można mu wysłać

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE
KONCEPCJE E-MARKETINGU
Remarketing ma trzy ważne zalety:
→pozwala
na
kierowanie
sprecyzowanych
przekazów do określonego odbiorcy;
→pozwala
na
oszczędność
pieniędzy
przy
kampaniach reklamowych;
→jest skuteczny, gdyż odsetek “nawróconych” w
ten sposób klientów zwykle jest spory.

NARZĘDZIA MARKETINGU W
INTERNECIE

Ilość
narzędzi
i
sposobów,
które
wykorzystywane są w Sieci do osiągnięcia celów
marketingowych,
rośnie
wraz
z
postępem
technologicznymi, przepływem i obiegiem informacji
oraz zwiększoną aktywnością ludzi w sieci.
Część z tych narzędzi jest odpowiedzią na
potrzeby informacyjne i marketingowe firm
poszukujących nowych kanałów dotarcia do klienta,
inne są wynikiem pewnych zjawisk społecznych, np.
social media, blogi.

NARZĘDZIA E-MARKETINGU

Domena i strona www
Optymalizacja i pozycjonowanie stron
Reklama „pay per click”
Affiliate marketing (programy partnerskie i
afiliacyjne)
E-Mailing, newsletter
Reklama bannerowa, linki, artykuły
Główną zaletą tych narzędzi
sponsorowane,
jest ich rozmaitość,
Boty i advergaming
interaktywność oraz
Blogi, vlogi
możliwość bardzo d
Social media i memy
dokładnego zweryfikowania
Blogi i buzz marketing….
i zmierzenia ich efektów.

MARKETING INTERNETOWY CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZI
Reklama banerowa
Polega na wykorzystaniu elementów graficznych,
np. obrazków, animacji, zdjęć, gifów, flashy, haseł
do
przekierowania
na
inna
stronę
www
reklamodawcy. Jest to jedna z najszybciej
rozwijających się, a zarazem ciekawych form
reklamy internetowej. Daje duże pole do popisu jej
wykonawcom. Dodatkowo, banery mogą być
zamieszczane w różnych częściach strony www, przy
czym najskuteczniejsze są te miejsca, które na
danej witrynie rzucają się w oczy.

MARKETING INTERNETOWY CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZI
Pay per click
Jest rodzajem reklamy internetowej, w której
kluczową role odgrywa płatność za kliknięcie w link
lub baner, a nie za jego wyświetlenie. Osoba
zlecająca reklamę swojej firmy lub usługi, płaci za
każdego użytkownika, który za pomocą banera
przejdzie do strony produktu.

MARKETING INTERNETOWY CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZI
Affiliate marketing
W Polsce znany jest bardziej pod pojęciem
programu partnerskiego (afiliacyjnego). Jest metodą
promowania biznesu on-line, w której osoba
promująca produkt, za pomocą strony internetowej,
jest nagradzana za każdego użytkownika który
odwiedzi, kupi lub przeprowadzi inną czynność na
stronie reklamodawcy. To idealne miejsce na
reklamę sprzedażową, polityczną i promocyjną.

MARKETING INTERNETOWY CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZI
Email marketing
Jest
formą
marketingu
bezpośredniego,
wykorzystującego pocztę elektroniczną jako główne
narzędzie komunikacji. Do podstawowych zadań emailingu
zalicza
się
budowę
lojalności
konsumenckiej, tworzenie określonych relacji z
odbiorcami,
budowę
pożądanego
wizerunku
organizacji, a także sprzedaż.
Natomiast
najpopularniejszymi
jego
narzędziami są: mailingi i newslettery firmowe,
biuletyny wewnętrzne, dzienniki elektroniczne w
wiadomościach e-mail.

MARKETING INTERNETOWY CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZI
Marketing wirusowy
Ta forma polega na rozpowszechnianiu przekazu
reklamowego
przez
samych
użytkowników
Internetu. To oni występują w roli kreatorów opinii.
Generalnym celem tej formy marketingu jest szybkie
i lawinowe rozprzestrzenianie się informacji w
postaci rekomendacji danego produktu lub usługi.
Najczęściej
reklamowanymi
w
ten
sposób
produktami są środki odchudzające, produkty
finansowe i strony internetowe. Jak wynika z badań
jedną z najpopularniejszych form promocji jest
rekomendacja,
stąd
istnieje
duże
prawdopodobieństwo, iż firma pozyska w ten sposób

MARKETING INTERNETOWY CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZI
Bot - nowoczesny, interaktywny „specjalista od
marketingu” - bot, czyli program komputerowy,
przyjmujący najczęściej postać ludzką, jest
nowoczesnym narzędziem zmieniającym strukturę
stron internetowych.
Spełnia on postulaty stron marketingowych,
takie jak: wygoda w użytkowaniu, szybkość i
łatwość wyszukiwania interesujących zasobów oraz
nowoczesne techniki prezentacji. Poprzez swoje
funkcjonalności spełnia on rolę przewodnika po
stronie internetowej. Służy pomocą w poruszaniu się
po złożonej strukturze linków oraz ułatwia
korzystanie z nawigacji serwisu.

MARKETING INTERNETOWY CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZI
Bot, tak jak klasyczny sprzedawca, jest
"wyszkolony" z zakresu psychologii sprzedaży i jeśli
osoba odwiedzająca stronę nie dokona za
pierwszym razem zakupu, celem bota jest
nawiązanie
komunikacji
poprzez
sugestię
pozostawienia np. adresu e-mail. To narzędzie ma
się przyczynić do późniejszego nawiązania i
utrzymania kontaktu.
Jeśli internauta będzie przebywał na stronie
poświęconej turystyce bot może zainicjować
rozmowę na temat zainteresowań. I jeśli dowie się,
że hobby rozmówcy jest nurkowanie, wówczas
zaprezentuje mu oferty wyjazdowe związane z tą

MARKETING INTERNETOWY - ROLA PORTALI
SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Social media
W ciągu ostatniej dekady pojawił się nowy pakiet
kanałów komunikacji obustronnej, który stał się
znakomitą okazją dla marketerów. Mowa o portalach
społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy
Instagram. Firmy dostały cenne narzędzia, dzięki
którym mogą komunikować się z odbiorcami fanpage, profil, post sponsorowany itp.

MARKETING INTERNETOWY - ROLA PORTALI
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Social media to ogromne platformy, skupiające
największe w historii rzesze konsumentów. Nie są to
anonimowe masy - istotą funkcjonowania na
serwisach tego typu jest dzielenie się informacjami o
swoim życiu, preferencjach i cechach. Mając takie
dane, można prowadzić niezwykle skuteczne
kampanie reklamowe. Wykorzystuje to właśnie
Facebook,
który
udostępnia
reklamodawcom
możliwość kierowania przekazu perswazyjnego
do skonkretyzowanego targetu.

MARKETING INTERNETOWY - ROLA PORTALI
SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Social media to jedna z najlepszych dróg
kreowania pozytywnego wizerunku marki.
Spójrzmy na przykład na Facebook'a. Użytkownicy
dają „lajki” konkretnemu fanpage’owi, oczekując, że
będą otrzymywali interesujące informacje, a nawet
odnosili jakieś korzyści.
Dlatego
należy
utrzymywać
ciągłą
komunikację z użytkownikami - rozmawiać z nimi,
odpowiadać na pytania (nawet na te zadane w złej
wierze), mobilizować do dyskusji, organizować
konkursy, rozdawać zniżki, prezentować produkty.

MARKETING INTERNETOWY - ROLA PORTALI
SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Kluczowe jest tutaj stworzenie więzi pomiędzy
marką a konsumentem, która może w przyszłości
zaprocentować w postaci zaufania oraz lojalności.
Reklamodawcy muszą się starać, by utrzymać
zainteresowanie przeciętnego internauty, którego
czas skupienia na jednej rzeczy jest niezwykle
krótki, a przywiązanie do określonych marek kruche.
Prowadzenie firmowego profilu ma też swoje
złe strony i wymaga sporej ostrożności. Tutaj nie
trudno o wpadkę, która może zostać szybko
zauważona i podchwycona przez nieprzychylnie
nastawionych internautów.

MEM INTERNETOWY W KAMPANIACH
REKLAMOWYCH
Ciekawym sposobem na wykorzystanie
potencjału
drzemiącego
w
serwisach
społecznościowych jest mem.
Mem to krótka informacja, która jak wirus
zaraża umysły tysięcy ludzi - może to być obrazek,
tekst, zdjęcie. Najczęściej spotykaną formą memu w
internecie jest połączenie zdjęcie+tekst, przy czym
obiekt na fotce reprezentuje jakiś archetyp,
konkretną postawę, odwołanie do kultury.

MITY NA TEMAT MARKETINGU
INTERNETOWEGO
Każdy serwis WWW pozwoli nam zaistnieć w
sieci?
Posiadanie wartościowych materiałów nie przekona
do regularnych odwiedzin, jeśli szata graficzna
będzie odpychająca. A nawet profesjonalnie
wykonana strona nie ma szans w walce z
konkurencją, jeśli nie dostarczy odbiorcy na bieżąco
rzetelnych informacji. Duże znaczenie ma styl,
odpowiednie rozmieszczenie działów tematycznych,
przemyślana kolorystyka, rozłożenie reklam na
stronie oraz stopień interakcji z użytkownikiem. Poza
tym bez pozycjonowania strony internetowej,
potencjalni klienci firmy mają małe szanse na

MITY NA TEMAT MARKETINGU
INTERNETOWEGO
Marketing internetowy - klient nasz Pan?
W przypadku e-marketingu ta zasada nie zawsze się
sprawdza. Komunikacja z klientem, odpowiadanie na
jego problemy czy potrzeby to istotna kwestia,
jednak zależność nie musi być tożsama z
podporządkowaniem. W tym przypadku zatem klient
nie może być naszym panem lecz partnerem, który
powinien rozumieć nasz punkt widzenia - np. w
sytuacji pomyłki z naszej strony.

MITY NA TEMAT MARKETINGU
INTERNETOWEGO

Serwisy społecznościowe to łatwa promocja?
Powszechna jest opinia, że wystarczy założyć profil
w serwisach typu Facebook, Instagram czy Twitter,
regularnie wrzucać odnośniki do najnowszych
materiałów
i
liczba
użytkowników
będzie
sukcesywnie
wzrastać.
Prowadzenie
działań
marketingowych w serwisach społecznościowych
jest procesem długotrwałym i wymaga stworzenia
strategii.

MITY NA TEMAT MARKETINGU
INTERNETOWEGO
Idealna strona internetowa kluczem do
sukcesu firmy?
Wysoka jakość tekstów, starannie dopracowana
szata graficzna, duża liczba unikalnych funkcji oraz
umiejętność reagowania na potrzeby klienta. Są
firmy,
które
pomimo
udanej
kampanii
marketingowej
w
Internecie,
nie
spełniają
oczekiwań klientów w tzw. "realu". Towary słabszej
jakości niż promowane, problemy z dostarczeniem
zamówienia na czas, niesatysfakcjonująca jakość
wykonywanych usług czy ignorowanie klienta, może
negatywnie wpłynąć na opinie o firmie. W takiej
sytuacji nawet najlepsza kampania w sieci nie

MITY NA TEMAT MARKETINGU
INTERNETOWEGO
Marketing internetowy - duży ruch na stronie
jest najważniejszy
Przedsiębiorcy, którzy dopiero wystartowali ze
stroną internetową, mogą uznać to stwierdzenie za
prawdziwe. Inaczej wygląda to jednak w momencie
rozwinięcia serwisu, gdzie kluczową rolę przykłada
się do wartościowej treści, dostosowanej do grupy
docelowej. Nastawienie wyłącznie na wysokie wyniki
wyszukiwania nie powinno być celem samym w
sobie, a jedynie środkiem do celu (zwiększenia
sprzedaży
czy
zainteresowania
wśród
subskrybentów na newsletter). Nie zawsze więcej
oznacza lepiej.

MITY NA TEMAT MARKETINGU
INTERNETOWEGO
Marketing internetowy nie sprzedaje usług
B2B?
Internet umożliwia sprzedaż praktycznie każdego
towaru. Dotyczy to również klienta biznesowego.
Wbrew pozorom możliwe jest to również w
internecie, choć wymaga nieco więcej pracy, ze
względu na brak możliwości bezpośredniej rozmowy
z klientem. Warto w tym celu założyć własnego
bloga, oficjalne konto LinkedIn lub Goldenline oraz
być aktywnym w sieci.

Odwołanie do treści z wykładu 2 z E-T

RELACJE POMIĘDZY PODMIOTAMI W
BIZNESIE ELEKTRONICZNYM
(B2B, B2C, C2C, itd)

MODELE BIZNESU ELEKTRONICZNEGO

Case study na rynku B2B:
kabinysanitarne.pl
artykuły na blogu;
bannery
i
remarketing
bannerowy;
materiały video;
wyniki wyszukiwania;
frazy i słowa kluczowe;
social media.

Case study: kabinysanitarne.pl

Case study:
kabinysanitarne.pl
https://www.youtube.com/watch?v=uND4yU5pygw

RELACJE POMIĘDZY PODMIOTAMI W
BIZNESIE ELEKTRONICZNYM
Do podstawowych powiązań e-biznesowych
należą:
→ B2B (business-to-business) – model transakcji
handlowych pomiędzy firmami, w obrębie jednej firmy
oraz pomiędzy jej oddziałami. Istotny w przypadku
konieczności utrzymywania stałych kontaktów z innymi
podmiotami. Transakcje B2B obejmują także tworzenie
sieci handlowych, przygotowania ofert i zamówień,
potwierdzenia
zamówień,
płatności,
realizacji
transakcji, wystawienia dokumentów, a także
marketingu. Rynek transakcji B2B służy jako narzędzie
integracji łańcuchów dostaw i przeznaczony jest dla
producentów, hurtowników i dystrybutorów.

RELACJE POMIĘDZY PODMIOTAMI W
BIZNESIE ELEKTRONICZNYM

B2C (business-to-consumer) – model transakcji
handlowych pomiędzy firmami a końcowymi
konsumentami. Stroną inicjującą transakcje jest
przedsiębiorstwo, którego podstawowym zadaniem
jest pozyskanie i utrzymanie klienta. Wyrazem relacji
B2C jest detaliczny handel elektroniczny, dlatego
kluczową rolę odgrywają: sieć sprzedaży w Internecie,
opracowanie systemu zabezpieczenia danych klienta
oraz płatności. B2C uwzględnia również dostawę
produktu lub usługi oraz szeroko rozumiane usługi i
wsparcie posprzedażowe (np. gwarancje).

RELACJE POMIĘDZY PODMIOTAMI W
BIZNESIE ELEKTRONICZNYM

C2C (consumer-to-consumer) – model transakcji
między konsumentami. To wszystkie działania mające
na celu wymianę usług, produktów lub informacji w
oparciu o relację sprzedażową między podmiotami
niebiznesowymi, np. „zwykłymi” użytkownikami
Internetu.

RELACJE POMIĘDZY PODMIOTAMI W
BIZNESIE ELEKTRONICZNYM
B2P (business-to-public) – model transakcji między
firmą a jej otoczeniem. Często ujmowany jako emarketing, dlatego do jego głównych zadań zaliczamy:
kreowanie i promocję wizerunku przedsiębiorstwa,
reklamę jego produktów, tworzenie i zacieśnianie więzi
z otoczeniem.
G2B (government-to-business) – relacja instytucje
publiczne – przedsiębiorstwo. Dotyczy kontaktów
pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami rządowymi
i administracyjnymi na różnych poziomach: lokalnym,
regionalnym i krajowym. Obejmuje m.in. udostępnianie
dokumentów, deklaracji czy danych statystycznych.

RELACJE POMIĘDZY PODMIOTAMI W
BIZNESIE ELEKTRONICZNYM
A2B (application-to-business) – oznacza rodzaj
prowadzenia działalności biznesowej opierającej się
np. na wynajmowaniu programów lub usług
informatycznych firmom, dzierżawę sprzętu (np.
serwerów) za pośrednictwem Internetu.

RELACJE POMIĘDZY PODMIOTAMI W
BIZNESIE ELEKTRONICZNYM
Przedstawione przykłady relacji biznesowych
nie wyczerpują w pełni listy możliwych powiązań
podmiotów funkcjonujących w Internecie. Rynek
elektroniczny ciągle tworzy nowe sieci zależności
między swoimi uczestnikami, np.:
- G2C (government-to-citizen),
- C2G (citizen-to-government),
- C2P (customer-to-public),
- B2E (business-to-employee),
- G2E (government-to-employee),
- P2P (people-to-people) i wiele innych.

MODELE BIZNESU ELEKTRONICZNEGO

Model e-biznesowy określa sposób, w jaki
każda firma, która posługuje się w swojej
działalności Internetem, chce zapewnić sobie
zyski z działalności w sieci. Składa się na niego
zespół działań związanych bezpośrednio z siecią i
wykraczający poza ten obszar.

MODELE BIZNESU ELEKTRONICZNEGO

Można spotkać wiele klasyfikacji modeli e-biznesu.
Jednym z kryteriów ich podziału można uznać sposób
wykorzystania
Internetu
do
prowadzenia
działalności gospodarczej. Możemy wyróżnić:
- modele przeniesione – rodzaje biznesów
przeniesione ze świata rzeczywistego w celu ułatwienia
i usprawnienia procesów biznesowych, np. sklepy
internetowe, które dzięki sieci są czynne 24h/dobę,
oferując często większy wybór towarów,
- modele innowacyjne – rodzaje biznesów, które nie
mogłyby istnieć bez Internetu, np. wyszukiwarki lub te,
które
wykorzystując
postęp
technologiczny,
odpowiadają na potrzeby klientów i zdobywają
przewagę konkurencyjną.

MODELE BIZNESU ELEKTRONICZNEGO

Innym punktem wyjścia w klasyfikacji modeli
biznesowych w Internecie jest także podział na
cztery komponenty:
- zawartość lub treść (content),
- handel (commerce),
- kontekst (context),
- wymiana informacji (connection).

Komponent zawartości obejmuje treści
cyfrowe, np. wiadomości on-line, ściąganie muzyki
czy filmów. Znajdziemy tutaj tradycyjnych
wydawców i media oraz liczne nowe firmy typu
Host-Service-Providers (YouTube) oraz serwisy
Peer-to-Peer3 (Napster, Freenet).

Drugi z komponentów – handel – dotyczy
szeroko rozumianej sprzedaży elektronicznej wraz z
czynnościami z nią związanymi, np. obejmuje
nawiązywanie kontaktów i pomoc w negocjowaniu
oraz zawieraniu umów. Obecne są tutaj platformy
handlowe, e-sklepy i e-malle (Amazon), a także
serwisy aukcyjne (e-Bay, Allegro) oraz sami
producenci dóbr i usług.

Komponent kontekstu dotyczy klasyfikacji i
systematyzacji informacji (z licznych, różnorodnych
źródeł) zindywidualizowanych pod kątem potrzeb
danego klienta. Najważniejsi w tym segmencie są
operatorzy wyszukiwarek i katalogów (Google,
Yahoo!, MSN), którzy umożliwiają proste i
zaawansowane
wyszukiwanie
haseł
oraz
indeksowanie zasobów Internetu odpowiednio do
oczekiwań użytkownika.

Z kolei komponent wymiany informacji
to przede wszystkim serwisy społecznościowe
(Facebook, Instagram, Twitter) i wiele usług z nimi
związanych, np. usługi wymiany opinii o produktach
i usługach czy fora hobbystyczne.

MODELE E-BIZNESOWE

SKLEP INTERNETOWY (e-shop) – jeden z
najbardziej podstawowych i najpopularniejszych
modeli. Wykorzystywany jest do sprzedaży towarów
czy usług firm za pośrednictwem sieci Internet. Do
korzyści wynikających z jego zastosowania zaliczamy
redukcję kosztów operacyjnych, niższe ceny, większe
grono klientów oraz dodatkowy rynek zbytu towarów
i usług.

MODELE E-BIZNESOWE

AUKCJA
ELEKTRONICZNA
(e-auction)
–
podstawową funkcją tego modelu jest mechanizm
prowadzenia
licytacji.
Daje
ona
możliwość
zgromadzenia dużej liczby licytujących bez potrzeby
przemieszczania się.

MODELE E-BIZNESOWE

ELEKTRONICZNE CENTRUM HANDLOWE (emall) – jest odmianą sklepu internetowego. Składa
się z dużej liczby elektronicznych sklepów
(prowadzonych niezależnie). Łączy je jednakowa
metoda płatności czy dostawy towarów.

MODELE E-BIZNESOWE

DOSTAWCA USŁUG ŁAŃCUCHA WARTOŚCI
(value-chain service provider) – polega na
dostarczeniu przez firmę specjalnych usług z
łańcucha wartości, takich jak: prace badawczorozwojowe, obsługa logistyki, serwis pogwarancyjny
czy elektroniczne płatności. Celem jest stworzenie
wartości dla nabywcy przy założeniu, że wartość ma
przewyższyć poniesione koszty.

MODELE E-BIZNESOWE

PLATFORMA
WSPÓŁPRACY
(collaboration
platform) – polega na kooperacji między firmami
dzięki dostarczaniu sobie wzajemnie narzędzi i
środowiska
informatycznego.
Najczęściej
prowadzona
jest
przez
niezależną
firmę
wynajmującą ją innym podmiotom gospodarczym.
Taka platforma umożliwia, bez budowy własnych
rozwiązań informatycznych, w miarę łatwe wejście
na rynek e-biznesowy.

MODELE E-BIZNESOWE

BROKER INFORMACJI (information brokerage) –
polega
na
oferowaniu
przez
firmę
usług
wyszukiwania i dostarczania informacji (danych).
Broker jest pośrednikiem pomiędzy zasobami
informacyjnymi a ludźmi i organizacjami, którzy
informacji potrzebują.
UDOSTĘPNIANIE APLIKACJI PRZEZ INTERNET
(application service provider) – polega na oferowaniu
przez firmę oprogramowania dostępnego w
Internecie przy jednoczesnym pobieraniu opłat za
jego użytkowanie.

MODELE E-BIZNESOWE

WIRTUALNA SPOŁECZNOŚĆ (virtual community)
– tworzą ją grupy podmiotów skupione na
określonym temacie lub sektorze rynku. Poprzez
dodawanie i wymianę informacji między członkami
grupy tworzą oni wartość dodaną. Wirtualna
społeczność
umożliwia
interakcje
między
użytkownikami sieci, z których każdy może
publikować lub komentować treści, zatem granica
między twórcą a odbiorcą się zaciera.

MODELE E-BIZNESOWE

MODEL REKLAMOWY (advertising model) – polega
na udostępnianiu treści reklamowych w celu
przyciągnięcia nowych klientów. Opłaty pobierane są
od
podmiotów,
które
są
zainteresowane
umieszczeniem reklam na takim portalu. Dużym
wyzwaniem dla właściciela tego typu firmy jest
pozyskanie i utrzymanie stałych czytelników serwisu,
którzy przeglądając jego zawartość, przechodzą
między stronami i powodują wyświetlanie się nowych
reklam oraz regularne udostępnianie informacji
przyciągających użytkowników. Ten model e-biznesu
funkcjonuje najsprawniej, jeśli serwis posiada bardzo
dużą liczbę odwiedzających albo ma wąską
specjalizację.

MODELE E-BIZNESOWE

PORTAL (general portal) – jest to serwis informacyjny
poszerzony o różnorodne funkcje internetowe.
Zazwyczaj
portal
zawiera
informacje
będące
przedmiotem
zainteresowania
szerokiego
grona
odbiorców (np. dział aktualności) oraz mechanizmy
wyszukiwania informacji. Najczęściej jest poszerzony o
różnorodne funkcje internetowe (np. bezpłatną pocztę
elektroniczną).

WORTAL (vortal) – serwis internetowy, który
dostarcza szczegółowych informacji z konkretnej
(jednej) dziedziny. Może być poświęcony np. ekonomii,
kulturze, klubowi sportowemu czy e-commerce;-)
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E - MARKETING - ĆWICZENIA
Wprowadzenie, definicje, koncepcje i
praktyka wdrażania.
Różnice i podobieństwa pomiędzy klasycznym
i internetowym marketingiem.
Zalety i potencjał marketingu internetowego.
Charakterystyka narzędzi e-marketingu.
Mity na temat e-marketingu.

Zadanie na dziś:

Charakterystyka zaprojektowanej strony www
(cel, model biznesowy, branża, odbiorcy,
zawartość witryny, treści)

Zadanie na dziś:

Określenie USP (unikalna propozycja sprzedaży)
Czyli odpowiedź na 3 pytania:
1. Co szczególnego i wyjątkowego oferujemy

naszym klientom?
2. Co odróżnia nas od konkurencji, co oferujemy
klientom, a czego nie oferuje konkurencja?
3. Dlaczego nasz oferta jest atrakcyjna dla klientów?

Zadanie na dziś:

Które z przedstawionych na wykładzie narzędzi
e-marketingu mogą być zastosowane w projekcie
strony www?

Proszę wybrać przynajmniej 3 spośród poniższych
propozycji i zaproponować sposób implementacji w
projekcie swojej strony.
(reklama „pay per click”, affiliate marketing (programy
partnerskie i afiliacyjne), e-Mailing, newsletter, reklama
bannerowa, linki, artykuły sponsorowane, boty i advergaming,
blogi, vlogi, social media i memy, buzz marketing)

