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AdWords Pre-Campaign Report 

Profil klienta: Firma SOLVE Elektronika zajmuje się sprzedażą podzespołów i części 

elektronicznych na terenie Polski. Główny nacisk kładzie na sprzedaż kamer 

samochodowych i sportowych, a także oświetlenia rowerowego. Firma istnieje na rynku 

już od ponad 20 lat. W firmie zatrudniony jest 1 pracownik odpowiedzialny za obsługę 

zamówień i działania marketingowe. Firma prowadzi sprzedaż stacjonarną w siedzibie w 

Tychach, a od listopada 2015 roku również internetową, przez witrynę www.solve24.pl oraz 

profil na portalu aukcyjnym Allegro. Choć firma cieszy się sporym zadowoleniem i 

lojalnością klientów, do tej pory nie w pełni wykorzystywała swój potencjał. Profil firmy 

na Google+ ma zaledwie 1 obserwatora, konto na Youtube 6 subskrybentów, a strona na 

Facebooku od ponad roku nie była aktualizowana. Ponadto firma znajduje się na Śląsku - jest 

to najbardziej uprzemysłowiony obszar Polski, a co za tym idzie wysoce postępuje tam 

degradacja środowiska. SOLVE Elektronika jako odpowiedzialna firma wspiera akcje 

związane z ochroną środowiska. W związku z tym oprócz celów komercyjnych chce się 

podjąć misji zwiększenia świadomości konsumentów dotyczącej elektrośmieci w całej 

Polsce. 

Analiza rynku: Według danych Google Analytics za ubiegły rok, wśród odwiedzających 

stronę przeważają mężczyźni (77%), a ponad połowa osób jest w wieku 25-44 (Wykres 1), 

one też generują ponad połowę konwersji. Większość z nich to Millenialsi, którzy 

stosunkowo dużo inwestują w 

sprzęt elektroniczny, stanowiący 

integralną część ich życia 

codziennego. Według raportu 

firmy PMR Research rynek 

sprzętu elektronicznego jest dość 

stabilny, a jego wartość rośnie o 

około 2% rocznie. Cechuje go 

również silna konkurencyjność. Według danych Semstorm największą konkurencję dla 

firmy stanowią Orllo, Xblitz i wideorejestratory24.pl, gdzie Orllo i Xblitz to producenci 

sprzętu, który ma w ofercie nasza firma. Wszystkie wspomniane firmy prowadzą 

kampanie AdWords. Niewątpliwie mocną stroną konkurencji jest content marketing i 

aktywne działania w social mediach. Natomiast czynnikiem wyróżniającym SOLVE 

Elektronika jest oświetlenie rowerowe marki własnej Top-LIGHT. Firma zbiera wiele 

https://www.solve24.pl/
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pozytywnych opinii. Klienci często podkreślają duże wsparcie doradcze firmy, krótki czas 

realizacji zamówienia, a także rozbudowane opisy produktów na stronie, które ułatwiają 

podjęcie decyzji. Problemem firmy jest jednak jej mała widoczność w sieci. Zapotrzebowanie 

na produkty będące w ofercie jest stosunkowo stabilne w skali roku. Jedynie w przypadku 

kamer samochodowych notuje się zwiększone zainteresowanie przed okresem Świąt Bożego 

Narodzenia (według danych Google Trends).  

Bieżący marketing:  Strona internetowa firmy służy głównie jako medium sprzedaży 

internetowej. Możliwy jest również kontakt poprzez dostępny na witrynie livechat. Zalety 

witryny: 1) obszerne informacje na temat produktów, dostawy, czy możliwości kontaktu, 2) 

spójna nawigacja ułatwiająca poruszanie się po witrynie, 3) dostosowanie do urządzeń 

mobilnych. Słabe strony witryny to: 1) problem z wprowadzeniem zmian ze względu na 

obsługę przez zewnętrzną firmę, 2) niski współczynnik powracających użytkowników: 

25% (Tabela 1), 3) wydłużony czas ładowania witryny (52/100 i 61/100 odpowiednio dla 

urządzeń mobilnych i komputerów - według PageSpeed Insights). Firma promuje się na 

serwisach oferujących kody rabatowe. Jest też obecna na serwisach typu cashback, które 

ostatnio zyskują na popularności. Brak jest działań offline.  

Tabela 1: Statystyki witryny 10.04.2016 - 10.04.2017 (źródło: Google Analytics) 

Sesje/ 

dzień 

Strony/ 

sesja 

Nowi 

użytkownicy 

Powracający 

użytkownicy 

Współczynnik 

odrzuceń 

Średni czas 

trwania sesji 

Ruch 

desktop 

Ruch 

mobile 

49 2,34 75% 25% 61% 00:02:36 76% 24% 

 

Podsumowanie: Kampania AdWords w istotnym zakresie wspomoże działania 

marketingowe SOLVE Elektronika, które do tej pory nie były prowadzone w wystarczającym 

stopniu ze względu na nadmiar obowiązków. Nasze działania skupią się też na wzmocnieniu 

pozycji firmy na portalach społecznościowych, których potencjał nie jest w pełni 

wykorzystywany. Ponadto zaplanowano szereg działań, które wspomogą firmę w zakresie 

świadomości ekologicznej i ugruntują pozycję firmy jako odpowiedzialnej społecznie.  

Kampania AdWords: Celem kampanii będzie przede wszystkim zwiększenie sprzedaży 

oraz świadomości marki. Ponadto prowadzone będą działania zorientowane na zwiększenie 

świadomości konsumentów w zakresie elektrośmieci. Na witrynie www umieszczony 

zostanie blog o tej tematyce, powstanie też aplikacja mobilna, która będzie zachęcać do 

zdobycia wiedzy o elektrośmieciach poprzez oferowanie różnego rodzaju zniżek w sklepie. 

Kampania konkursowa składać się będzie z 10 kampanii: 4 na sieć wyszukiwania, 5 na sieć 

reklamową oraz 1 uniwersalnej promującej aplikację (Tabela 2). 
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Tabela 2: Kampanie, przykładowe grupy reklam, wskaźniki sukcesu. 

Kampania Sieć Urządzenia Obszar Przykładowe grupy reklam Wskaźniki 

sukcesu 

PL_Wysz 
 

GSN 

 

 

Wszystkie 

Polska (-Tychy) Dron Wifi, Kamera Orllo 

 

Sprzedaż 

Tych_Wysz Tychy (+20km) Kamera IP, Power Bank 

PLA 

 

Polska 

Wszystkie produkty 

RLSA Nowi użytkownicy 

Remarketing 

 

GDN 

Nowi użytkownicy, 

Powracający użytkownicy 

Kategorie Kamery sportowe, Czołówki 

Ruch na stronie 
Elektroodpady Elektroodpady 

Branding Solve 

Wideo - 

App Uniwersalna Mobilne - Liczba pobrań 

Stworzone zostaną 952 grupy reklam z czego zdecydowana większość zawarta będzie w 

kampaniach sprzedaży bezpośredniej na sieć wyszukiwania. W każdej z grup reklamowych 

znajdować się będą 3-4 reklamy. Na początku reklamy będą wyświetlać się naprzemiennie, a 

następnie zostaną wybrane z nich te 

najbardziej efektywne. Również czas ich 

wyświetlania w ciągu dnia będzie 

zwiększany wraz z rozwojem kampanii. 

Aby mieć większą kontrolę nad kosztami zastosujemy samodzielne określanie stawek. 

Zostaną zastosowane rozszerzenia reklam tj. połączeń, objaśnień, informacji w witrynie, 

lokalizacji, wiadomości czy linków do podstron. Przykłady reklam tekstowych, a także słów 

kluczowych i wykluczających znajdują się w Tabeli 3. Slajd z animowanej reklamy 

graficznej został przedstawiony na Rysunku 1. Wykorzystane będą także filmy wideo. W 

kampanii użyte zostaną słowa wykluczające na poziomie kampanii i grup reklam. 

Zastosujemy dopasowania ścisłe, do frazy, a także modyfikator dopasowania przybliżonego. 

Do wygenerowania słów kluczowych posłużyła analiza witryny oraz Planer słów 

kluczowych, natomiast do bieżącego kontrolowania używanych słów wykorzystamy Raport 

wyszukiwanych haseł. W witrynie wdrożony został Ulepszony E-commerce a Cele z Google 

Analytics posłużą do śledzenia konwersji AdWords. 
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Tabela 3: Przykładowe reklamy tekstowe 

Grupa reklamowa: Lampy Rowerowe Top-Light 

Lampy Rowerowe Top-Light - Skorzystaj z 15% Rabatu 

www.solve24.pl/Lampy-Rowerowe/Top-Light 

Jeździsz Rowerem Po Zmierzchu? Kup Lampę  

i Zadbaj o Swoje Bezpieczeństwo! 

Słowa kluczowe:  [lampa rowerowa top light],  

“top light lampa do roweru” 

Słowa wykluczające: -opinie, -forum, -zdjęcia 

Grupa reklamowa: Kamery Samochodowe HD 

Kamery Samochodowe HD - Nagrywaj Swoje Przejazdy 

www.solve24.pl/Kamery/Samochodowe 

Szukasz Profesjonalnej Kamery Do Nagrywania Swojej  

Jazdy? Sprawdź Nasze Kamery! 

Słowa kluczowe: “kamera samochodowa hd”, 

[full hd kamera samochodowa] 

Słowa wykluczające: -opinie, -forum,  

-zdjęcia, -filmy 

Kampanie podzielone zostaną na 3 grupy - Sprzedażową (PL_Wysz, Tych_Wysz, PLA, 

Remarketing, RLSA), Świadomościową (Branding, Kategorie, Wideo) i  Ekologiczną 

(Elektroodpady, App) - zgodnie z celem im przysługującym. W każdej z nich obowiązywać 

będzie budżet wspólny (Tabela 4). Pozwoli to maksymalnie wykorzystać budżet przy 

zupełnej koncentracji na celach. Budżet tygodniowy będzie zwiększany w miarę upływu 

kampanii, tak by jego największą część przeznaczyć na słowa kluczowe i reklamy, które 

osiągnęły dotychczas najwyższe wskaźniki sukcesu. 

Tabela 4: Dzienne i tygodniowe plany budżetowe 

 Budżet I tydzień II tydzień III tydzień 

Grupa kampanii 100% 250$ 20% Dzień 35% Dzień 45% Dzień 

Sprzedażowa 75% $187,5 $37,5 $5,36 $65,62 $9,38 $84,38 $12,05 

Świadomościowa 10% $25 $5 $0,71 $8,75 $1,25 $11,25 $1,61 

Ekologiczna 15% $37,5 $7,5 $1,07 $13,12 $1,87 $16,88 $2,41 

Jedną z proponowanych miar sukcesu kampanii jest wartość sprzedaży na poziomie 1200 

zł, co przełoży się na ROI ok. 20%. Za istotny wskaźnik można uznać również liczbę 

pobrań aplikacji mobilnej. Szacujemy, że w okresie kampanii liczba ta wyniesie 10. 

Zakładamy, iż w trakcie kampanii łącznie uda się uzyskać 121700 impresji, 634 kliknięć co 

przełoży się na CTR na poziomie 0,52% oraz CPC równe $0,39. Nieocenionym, ale 

niemierzalnym sukcesem będzie także zwiększenie świadomości ekologicznej.  

 


