
 

Post-Campaign Report 

Streszczenie | Przegląd kampanii SOLVE Elektronika jest dystrybutorem sprzętu 

elektronicznego, głównie kamer samochodowych, sportowych i oświetlenia rowerowego z 

siedzibą w Tychach (Polska). Firma chciała zaangażować się w ochronę środowiska, 

dlatego celem kampanii AdWords oprócz wzmocnienia świadomości marki i zwiększenia 

sprzedaży, było szerzenie wiedzy o ekologii. Wykorzystując potencjał marketingu treści, 

zbudowaliśmy aplikację mobilną pozwalającą zdobyć wiedzę o elektrośmieciach i smogu 

oraz utworzyliśmy bloga promującego postawy proekologiczne. Kampania trwała 21 dni 

(22-28.04, 03-16.05), podczas których wydano w sumie $249,28. Powstało 12 kampanii 

złożonych z 1129 grup reklam, 6037 słów kluczowych, 3864 wykluczeń słów oraz 3378 

reklam. Podzielone zostały one na 3 grupy budżetowe: sprzedażową (PL_Wysz, 

Tych_Wysz, RLSA, PLA), świadomościową (VP_Rejestratory, V_Bumper, Branding_GDN, 

Kategorie_GDN, Remarketing_GDN, GSP) i ekologiczną (App, Elektroodpady_GDN). 

Kluczowe wyniki Wyznaczone przez nas cele zostały osiągnięte, a ostateczne rezultaty 

kampanii zdecydowanie przerosły oczekiwania. Wartość sprzedaży online w trakcie 

kampanii wyniosła aż 4152 zł, generując ROAS na poziomie 347% (1735% zakładanego). 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się aplikacja mobilna - została pobrana 38 razy (380% 

zakładanych pobrań). Kampanie wygenerowały śr. CTR na poziomie 2,37% (456% 

zakładanego), średni CPC równy $0,15 (61% korzystniej od zakładanego), 1700 kliknięć 

(268% założonych) oraz 71621 impresji.  

Wnioski Kampania konkursowa była pierwszym tak rozbudowanym działaniem 

marketingowym firmy. Podejście holistyczne, wykorzystujące różne formy przekazu 

(reklamy wideo, graficzne, tekstowe, emailowe, aplikacja) i narzędzia oferowane przez 

Google pozwoliły trafić do szerokiego grona odbiorców. Wypromowano markę SOLVE 

Elektronika jako kompetentną i odpowiedzialną społecznie. Nawiązano trwałe relacje z 

klientami poprzez marketing treści i działania w mediach społecznościowych.  

Rekomendacje na przyszłość Zbudowane kampanie stanowią solidną bazę do dalszych 

działań promocyjnych. W zależności od bieżących potrzeb, firma może kontynuować je 

wszystkie, bądź skupić się na tych o najlepszych wskaźnikach. Zalecamy także stworzenie 

wysokiej jakości angażujących filmów (pokazujących wykorzystanie produktów) i 

umieszczenie ich w formie kampanii na YouTube. Ponadto proponujemy: zmianę struktury 

strony oraz poprawę jej UX, a także kontynuowanie strategii marketingu treści. 
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Opis kampanii | Przegląd kampanii Działania marketingowe podzielone zostały według 

trzech głównych celów: generowania sprzedaży, budowania świadomości marki i 

postawy proekologicznej. Aby zwiększyć sprzedaż, stworzyliśmy kampanie w sieci 

wyszukiwania, produktowe i remarketingowe. Za pomocą kampanii w sieci reklamowej oraz 

wideo, a także dzięki wcześniej zbudowanym personom 

przedstawiliśmy markę określonej grupie odbiorców. Część 

ekologiczna skupiała się wokół dwóch filarów: 1) promowania 

specjalnie stworzonego bloga o tematyce ekologicznej w kampanii na 

sieć reklamową oraz 2) napisanej przez nas aplikacji mobilnej 

(dostępnej w sklepie Google Play pod nazwą “Eko-Polak”), w której 

uzyskać można było zniżki na zakupy w SOLVE Elektronika. Nasze 

działania skierowaliśmy także na media społecznościowe (Facebook, 

Google+). Aby kontrolować postępy skupiliśmy się na metrykach 

ujętych w Tabeli 1. Początkowo planowaliśmy uruchomienie 10 

kampanii, jednak ostatecznie kampanię wideo podzieliliśmy na VP_Rejestratory i 

V_Bumper. Zdecydowaliśmy się również uruchomić kampanię gmailową GSP, aby 

poszerzyć działania świadomościowe i ekologiczne. W sumie uruchomiliśmy 12 kampanii 

złożonych z 1129 grup reklam, 6037 słów kluczowych i 3378 reklam. Kampania 

wystartowała w Dniu Ziemi (dla podkreślenia jej wartości ekologicznej) i trwała 21 dni. 

Podzielona została na dwa etapy (22-28.04, 03-16.05) z 4-dniową przerwą. Powodem 

podziału były trwające w tym czasie w Polsce święta narodowe (długi weekend majowy), 

które większość osób spędza poza domem, wobec czego rzadziej dokonują zakupów 

internetowych. Ponadto przerwa umożliwiła analizę danych zdobytych w pierwszym 

tygodniu i jeszcze lepszą optymalizację kampanii. Budżet (Tabela 2) wydawaliśmy zgodnie z 

założeniami dostosowując się do przeprowadzanych zmian. 
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Przebieg kampanii  Tydzień 1 (22-28 kwietnia, 2017): Kampanię rozpoczęliśmy od 

integracji konta AdWords z innymi usługami w celu zwiększenia kontroli, możliwości 

zarządzania i dostępu do dodatkowych danych (Google Search Console, Merchant Center, 

Google Moja Firma, Google Play, kanał YouTube). W Google 

Analytics skonfigurowany został Ulepszony E-commerce a Cele 

zostały zaimportowane do AdWords. Po utworzeniu aplikacji mobilnej 

zaimplementowaliśmy w niej śledzenie Google Analytics. Najlepszym 

rozwiązaniem okazał się Measurement Protocol, przeznaczony do 

zbierania i przesyłania informacji o interakcjach użytkowników 

bezpośrednio na serwery Google Analytics. W ten sposób zbieraliśmy dane o zachowaniach 

użytkowników aplikacji i na tej podstawie dostosowywaliśmy aplikację do ich potrzeb. 

Podczas próby ustawienia budżetu wspólnego okazało się, że opcja ta nie jest możliwa dla 

uniwersalnej kampanii promującej aplikację. W związku z tym napisaliśmy skrypt, który 

częściowo wykonywał jego rolę, przez co nie musieliśmy zmieniać założeń budżetowych. Na 

podstawie Google Search Console dodawaliśmy słowa wykluczające, nowe słowa kluczowe 

oraz rozszerzenia reklam. Tworzyliśmy także nowe teksty reklamowe (w tym teksty gwarowe 

do kampanii Tych_Wysz) oraz wstrzymywaliśmy niesatysfakcjonujące grupy i miejsca 

docelowe. W związku z przedłużającym się oczekiwaniem na akceptację tekstów 

reklamowych na bieżąco modyfikowaliśmy założenia budżetowe tak, by wykorzystać 

potencjał kampanii już trwających. Na bazie raportu słów kluczowych i narzędzi 

diagnostycznych zidentyfikowane zostały czynniki powodujące niski Wynik Jakości.  

Tydzień 2 (3-9 maja, 2017): Na początku testowaliśmy różne okna czasowe pod kątem 

skuteczności - na tej podstawie wyróżniliśmy pory dnia o największym potencjale 

sprzedażowym i podnieśliśmy dla nich stawki (+10% w piątki popołudniu). Podzieliliśmy 

budżet świadomościowy na GDN i wideo tak, aby umożliwić wyświetlanie reklam w sieci 

reklamowej (wcześniej reklamy wideo wyczerpywały cały budżet). Wprowadzenie skryptów 

pozwoliło zautomatyzować część działań (np. generowanie dostosowanych raportów, 

wstrzymywanie słów w GDN o CTR < 1%, powiadomienia o problemach ze stronami 

lądowania). Cały czas przeprowadzaliśmy także testy A/B reklam w celu wybrania tych, o 

lepszych parametrach. W międzyczasie zauważyliśmy wysoki współczynnik odrzuceń (ok. 

70%). Po analizie uznaliśmy, że czas na stronie >10s nie powinien być uznawany za brak 

zainteresowania. Spowodowało to spadek współczynnika do ok. 20%.  
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Tydzień 3 (10-16 maja, 2017): Utworzyliśmy i uruchomiliśmy kampanię remarketingową 

GDN, RLSA oraz GSP. Dla ostatniej z nich dokonaliśmy eksperymentu - na jego podstawie 

zmodyfikowaliśmy stawkę max. CPC z $0,25 na $0,09. Wprowadziliśmy także dostosowanie 

z odliczaniem (countdown) na 7 dni przed końcem kampanii. Na bieżąco obserwowaliśmy 

 

też wskaźniki dla poszczególnych słów kluczowych i wstrzymywaliśmy te o niskim CTR 

(<10%) przy braku konwersji oraz o niskim Wyniku Jakości (<6).  W trakcie kampanii 

modyfikowaliśmy też aplikację mobilną (7 aktualizacji). Podczas wprowadzania zmian 

uwzględnialiśmy uwagi użytkowników przez co systematycznie poprawiały się metryki 

związane z aplikacją mobilną (Wykres 1).  

Kluczowe wyniki. Kampanie wygenerowały 2 sprzedaże online. Do obliczenia ROAS 

użyliśmy łącznej kwoty wydanej na kampanię ($249,28), co ostatecznie dało nam wynik 

347%. Firma podzieliła się także z nami informacją o wzroście sprzedaży o aż 2100%. 
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Kampanią, która szczególnie nas zaskoczyła była kampania App. Pomimo wydania na nią 

jedynie 6,3% budżetu, wygenerowała ona dużo wyświetleń - 16356 (22,8%) oraz kliknięć - 

561 (33%). Miała także najniższy średni CPC ($0,03). Świetnie radziły sobie także kampanie 

w sieci wyszukiwania - wygenerowały one 85% wszystkich konwersji, a RLSA zakończyła 

się z CTR równym 22,92% (Tabela 3). Ostatecznie dzięki raportowi słów kluczowych oraz 

automatycznej analizie słów w planerze słów kluczowych (możliwej dzięki Google 

AdWords API) stworzyliśmy 1129 grup reklam (o 197 więcej niż zakładanych). W Tabeli 

4 zawarte zostały najlepsze z nich. Pomimo faktu, iż w kampanii używaliśmy wyłącznie słów 

niebrandingowych (marka firmy nie cieszyła się dotąd zbyt dużą popularnością), udało się 

dodać 6037 słów kluczowych oraz 3864 wykluczeń słów.

 

Niektóre z naszych słów kluczowych okazały się bardzo efektywne. Za przykład posłużyć 

mogą tutaj szczególnie [kamery samochodowe] QS 8/10 oraz “karty pamięci sd” QS 10/10. 

Natomiast +kamera +ip QS 3/10 oraz "lampy rowerowe" QS 3/10 są przykładami 

nieefektywnych słów kluczowych, które zostały zatrzymane w celu zwiększenia ogólnego 

Wyniku Jakości kampanii. W kampanii użyliśmy także rozszerzeń reklam (264), 

 

z początku na poziomie kampanii, natomiast później na poziomie grup (dla 15 najlepszych), 

aby zwiększyć widoczność naszych reklam i dostarczyć użytkownikom dodatkowych 

informacji. Wskaźniki rozszerzeń okazały się bardzo dobre (np. CTR = 7,66% dla 

rozszerzeń wiadomości, wsp.konw. = 41,33% dla rozszerzeń lokalizacji) - Tabela 5. 

Reklamy zawierające dostosowania jak Keyword Insertion Tool czy Countdown osiągały 

wyższy CTR niż przeciętne (odpowiednio 8,57% i 7,48% vs. 6,43%). 
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Wnioski Ostateczne wyniki kampanii zdecydowanie przerosły nasze oczekiwania. Poprzez 

ciągłą optymalizację i aktywność na koncie (18439 zmian) zwiększyliśmy zakładane wyniki 

CTR o 456%, a przewidywany 

przez nas śr. CPC obniżyliśmy o 

61% (Tabela 6). Kampania 

AdWords była najbardziej 

efektywną formą marketingu 

jaką dotąd stosowało SOLVE 

Elektronika. Poprzez ciągłą 

optymalizację uzyskaliśmy 272 

konwersje (Wykres 2), a nasze 

działania pozwoliły na wygenerowanie przychodów o wartości 4152 zł, których przyrost 

kontrolować mogliśmy poprzez Google 

Analytics. Ponadto dobre zarządzanie 

budżetem i koncentracja na najbardziej 

efektywnych kampaniach spowodowała 

wydanie aż $249,28 z dostępnych $250.  

Rekomendacje Kampania składała się z wielu 

różnych form i kanałów. Biorąc pod uwagę niewielką ilość czasu pracowników firmy, 

zalecamy kontynuowanie tych o najlepszych wskaźnikach, gdzie nie będzie potrzeby 

wprowadzania większych zmian (np.  kampanie w sieci wyszukiwania oraz PLA). 

Stworzenie kampanii na YouTube z wysokiej jakości filmami promującymi produkty 

mogłoby wzmocnić wizerunek firmy jako ekspertów w swojej dziedzinie. Ponadto warto 

skupić się także na kampaniach remarketingowych, których odbiór, pomimo niewielkiego 

czasu trwania, był bardzo pozytywny. W przypadku zatrudnienia nowego pracownika, bądź 

większej ilości czasu można byłoby także regularnie kontaktować się z klientami poprzez 

media społecznościowe, tj. Facebook, czy Google+. Jeśli chodzi o stronę internetową 

proponowalibyśmy natomiast poprawę strony pod kątem UX oraz zmianę struktury strony, 

aby lepiej wspierała doświadczenie ze stron lądowania.  

Edukacja | Zdobyte doświadczenie. Google Online Marketing Challenge był dla naszej 

drużyny świetną przygodą, ale i ogromnym wyzwaniem. Ucząc się, jednocześnie 

pomagaliśmy. W ramach przygotowań mieliśmy możliwość zdobycia praktycznego 
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doświadczenia wspomagając hospicjum dla dzieci w kampanii Google AdWords 

finansowanej w ramach programu Google Ad Grants. Było to pouczające doświadczenie 

utwierdzające nas w przekonaniu, że AdWords pozwala nie tylko firmom zwiększać zyski, 

ale i pomaga ludziom będącym w potrzebie. Podczas przygotowań i w trakcie kampanii 

przekonaliśmy się, jak pomocne i efektywne są narzędzia Google. Bez AdWords Editor, 

Planera słów kluczowych, Data Studio, Web Designera, skryptów czy generowanych 

raportów nie bylibyśmy tak efektywni. Na potrzeby aplikacji mobilnej nauczyliśmy się 

platformy Ionic, do pisania hybrydowych aplikacji mobilnych, która jest oparta o framework 

AngularJS. Dodatkowo uzyskaliśmy i wykorzystaliśmy tokeny do Google Maps API, 

dzięki czemu mogliśmy wyświetlać dane w czasie rzeczywistym na interaktywnych mapach. 

Cały ruch i wszystkie interakcje były śledzone i zapisywane w Google Analytics dzięki 

wykorzystaniu Measurement Protocol. Szczególny wpływ na naszą drużynę miały także 

kampanie ekologiczne. Zdobyta przy pracy nad nimi wiedza zaowocowała prawdziwą 

rewolucją w naszym życiu - od czasu kampanii bardziej świadomie podchodzimy do kwestii 

ekologii w naszym środowisku. Podejmując decyzję o udziale w GOMC wiedzieliśmy, że 

pozwoli nam to zdobyć cenne umiejętności przydatne na rynku pracy. Już na etapie 

przygotowań do kampanii jedna z osób rozpoczęła staż w branży marketingu internetowego. 

Nie spodziewaliśmy się jednak, że GOMC tak mocno zaangażuje całą drużynę: inna osoba 

postanowiła poświęcić swoją pracę magisterską optymalizacji i automatyzacji kampanii 

AdWords. Kolejna planuje już następną kampanię, tym razem dla firmy swoich 

znajomych. Chce ich przekonać, jak wiele można osiągnąć dzięki AdWords nawet 

niewielkim nakładem kosztów.  

Współpraca zespołu. Nasza grupa składa się z osób o zróżnicowanym doświadczeniu i 

zainteresowaniach z zakresu nowych technologii i marketingu internetowego. Biorąc to pod 

uwagę przydzieliliśmy zadania według kompetencji: osoby techniczne pracowały nad 

skryptami, regułami automatycznymi i tworzeniem aplikacji, a te o zacięciu marketingowym 

- nad analizą rynku i planowaniem strategii. Zdobywając certyfikaty AdWords każdy wybrał 

specjalizację odpowiadającą jego zainteresowaniom i roli w zespole. Dzięki temu drużyna 

pracowała efektywnie i z zaangażowaniem, co przełożyło się na wyniki. Największym 

problemem był ograniczony czas każdego z nas i dość odległe miejsca zamieszkania. 

Zależało nam na spotkaniach całej drużyny, ponieważ wtedy pojawiały się najciekawsze 

pomysły i rozwiązania. Pomocny okazał się Google Hangouts, dzięki któremu każdy mógł 
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uczestniczyć w spotkaniu niezależnie od lokalizacji. Wszelkie plany optymalizacji kampanii 

zapisywaliśmy też we wspólnych dokumentach Google, dzięki czemu mieliśmy pewność, że 

każdy ma dostęp do aktualnych informacji.  

Współpraca z klientem. Planując kampanię szukaliśmy firmy, która będzie chciała 

promować nie tylko produkty, ale też wartości. Nawiązując kontakt z SOLVE Elektronika 

wiedzieliśmy, że ze względu na ogrom obowiązków spoczywających na jednej osobie, 

współpraca może być trudna, jednakże wspólne wartości i ambicja firmy przekonały nas do 

niej. Okres prowadzenia kampanii wspominamy bardzo pozytywnie. Firma była otwarta na 

nasze propozycje i chętnie dzieliła się spostrzeżeniami. Pewne wątpliwości pojawiły się, 

kiedy okazało się, że sklepem internetowym zarządza firma zewnętrzna, z którą od 

pewnego czasu nie ma kontaktu. Nie chcąc rezygnować z pewnych udogodnień, 

postanowiliśmy sami wprowadzić zmiany w witrynie. Obejmowały one: implementację kodu 

kontenera Google Tag Managera oraz kodów warstwy danych Data Layer na potrzeby 

Ulepszonego E-commerce, implementację kodu modułu zgody na potrzeby Opinii 

Konsumenckich Google oraz inne zmiany w kodzie strony istotne z punktu widzenia 

efektywności kampanii. Ponadto, w trakcie trwania konkursu żona współpracującej z nami 

osoby zaczęła przedwcześnie rodzić i przez jakiś czas nie mieliśmy kontaktu z firmą. Było to 

jednak zrozumiałe, a przez dobre zgranie zespołu nie spowodowało większych utrudnień. 

Rekomendacje na przyszłość. Strategia kampanii. Ważne, by zdawać sobie sprawę z tego, 

że założona strategia to tylko punkt wyjścia. Trzeba być gotowym na ciągłe zmiany i 

nieoczekiwane trudności - spodziewać się niespodziewanego. Zdobyte doświadczenie. 

Gdybyśmy jeszcze raz brali udział w konkursie, zapewne podeszlibyśmy do egzaminów 

certyfikacyjnych jeszcze przed startem kampanii. Pozwoliłoby to nam usystematyzować 

wiedzę i na jej bazie jeszcze lepiej optymalizować kampanię. Współpraca w grupie. 

Uważamy, że warto korzystać z możliwości, jakie daje Google do wymiany informacji 

online, gdyż bardzo ułatwiają pracę. Ponadto możliwość rozmowy poprzez Google Hangouts 

znacznie przyspiesza komunikację i podejmowanie decyzji. Współpraca z klientem. Bardzo 

ważne jest aby na początku zebrać kluczowe informacje o dotychczasowym funkcjonowaniu 

firmy i jej działaniach marketingowych, a także przedstawić dokładnie jak przebiega i jakie 

możliwości daje kampania AdWords. Pozwoli to precyzyjnie dobrać cele strategiczne i plan 

działania tak, aby kampania wpasowała się w plan zintegrowanego marketingu firmy. 
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