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Naszą misją w Cube Group jest
uwalnianie potencjału ludzi
i marek w digitalu.
Od kilkunastu lat skutecznie działamy dla rozwoju biznesów z różnych
branż, podpowiadamy rozwiązania, bierzemy współodpowiedzialność za
proponowaną strategię i jej rezultaty.
We wszystkich działaniach nastawiamy się na efekty. Nie uznajemy minimalizmu,
które jedynie realizuje założone cele – dążymy do maksimum w każdym zadaniu nam
powierzonym.
Dlatego w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 przygotowaliśmy dla Ciebie raport,
który wyrósł z naszej misji i naszych wartości. Chcemy dać Ci możliwość rzetelnego
przyjrzenia się kondycji rynku e-commerce i podjęcia mądrych decyzji marketingowych.
Prezentujemy treści, które przygotowaliśmy na
podstawie kompleksowych danych z własnych
narzędzi analitycznych dla e-commerce,
badania rynku e-commerce TradeWatch oraz
monitoringu trendów Google w Polsce, Francji
i Niemczech (część 1).
Opisujemy również konkretne i gotowe do
zastosowania taktyki pozwalające firmom
zmagającym się z kryzysem wykorzystać
możliwości, jakie pojawiły się w tym momencie
dla sklepów online (część 2). Oddajemy na koniec
głos naszym ekspertom wyspecjalizowanym
w działaniach w konkretnych kanałach (część 3).
Ufamy, że dane i taktyki zawarte w tym e-booku
pomogą Ci podjąć mądre decyzje biznesowe.
Owocnej lektury,

Działając w jednej
z najszybciej
rozwijających się
branż na świecie,
szukamy innowacji
w różnych aspektach
naszej pracy, by
proponować nowe
rozwiązania i osiągać
lepsze efekty.

Zarząd Cube Group
O P R A C O WA N I E

O P R A C O WA N I E
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Przedmowa Od Autorów
Nasze rozmowy w dobie pandemii nowego koronawirusa SARS-Cov-2 zostały zdominowane
przez hasła “kryzys”, “masowe bankructwa”, “zapaść”, “zwolnienia pracowników”. Jak marki
mogą zachować się w czasie kryzysu? Zatrzymać działania i czekać lub podtrzymywać SOV
i wypracować nową wartość, ważną dla ich użytkowników. Badania potwierdzają, że marki,
które zwiększały wydatki na marketing w czasie recesji, po rozpoczęciu ożywienia
gospodarczego zyskiwały udział w rynku trzy razy szybciej niż te, które zamilkły.
I Ty powinieneś być obecny. Już dziś obserwujemy znaczące zmiany na rynku – zarówno pod
kątem zachowań konsumenckich, komunikacji marek, jak i optymalizacji budżetów.

Wnioski z analizy sprzedaży
Zakupy w znacznym stopniu przeniosły się do Internetu. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo,
że sytuacja utrzyma się dłużej i nawyki konsumenckie zostaną trwale zmienione.
Osoby, które dotąd robiły zakupy stacjonarnie, w dużym markecie lub galerii handlowej,
w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego będą bardziej skłonne skorzystać z oferty online.
Jeśli doświadczenie okaże się pozytywne, to pozostaną przy tej usłudze na dłużej, chociażby
ze względów bezpieczeństwa. Online jeszcze nigdy nie był tak ważny dla handlu jak dziś.

Kryzys?
Nie w branży e-commerce!
Dla niektórych marek to okres prosperity. Inne prawie
w ogóle go nie odczują - przynajmniej na samym początku…
Biorąc pod uwagę najbliższe dni i miesiące, jest to najprawdopodobniej
NAJWAŻNIEJSZA lektura, jaką musisz przeczytać. W czasie zmian
branża jest redefiniowana, część marek znika z rynku, inne nagle
wychodzą na prowadzenie, przejmując klientów konkurencji. Dlaczego
jedne marki radzą sobie lepiej, dużo lepiej niż inne? Na czym polega ich
sekret? O czym musisz wiedzieć jako marketer i jakie taktyki wykorzystać,
aby kryzys dopadł Cię w jak najmniejszym stopniu (o ile w ogóle)?

Jeśli chcesz wiedzieć, czytaj dalej!

Dalej rośnie zapotrzebowanie na produkty pierwszej potrzeby: żywność, produkty higieniczne,
produkty chemiczne. Zauważamy jednak rosnący popyt na produkty związane z rozwojem
osobistym, rozrywką czy pielęgnacją. Wiele branż zachowuje stabilny trend.
Spadki notują branże obarczone ryzykiem zarażenia: turystyka, gastronomia czy usługi, np.
kosmetyczne, a także produkty luksusowe: biżuteria czy perfumy.
Ciekawa jest branża modowa, która zachowuje się dość stabilnie w online. Biorąc pod
uwagę jak dużą sprzedaż notowały sklepy stacjonarne w galeriach handlowych, zbliżające
się wyprzedaże międzysezonowe i wejście nowych kolekcji wiosna-lato prawdopodobny jest
wzrost sprzedaży.
Wskaźnik konwersji w marcu wzrósł w niemal każdym sklepie internetowym, który
analizowaliśmy. Jednocześnie obserwujemy spadek ruchu na sklepach. Dlaczego tak się
dzieje? Z powodu dużo krótszych ścieżek użytkownika oraz mniejszej liczby punktów styku
z konsumentem. Spadła „omnichannelowość”, spadł także udział mobile`a.
Adaptujemy się do zmian w świecie VUCA. Jednocześnie dane, które pokazujemy w raporcie
są potwierdzeniem tego, że gospodarka żyje dalej, konsumenci dalej oczekują od marek
obecności, komunikacji, odpowiadania na ich potrzeby. Pomimo prognoz globalnego
spadku handlu e-commerce może rosnąć na niespotykaną dotąd skalę.

Zapraszamy do lektury!
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Marcin Michalski
CZŁONEK ZARZĄDU
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1.1 Dane własne Cube Group

Answear.com, Żabka, mBank, Kompania Piwowarska, Reserved i wielu

18

1.2 Raport TradeWatch

innych. Juror międzynarodowych konkursów branżowych m.in: International

32

1.3 Google Trends

44

2. 4 taktyki, które musisz wprowadzić
już dziś, aby jak najmniej odczuć
spowolnienie gospodarcze

45

2.1 Buduj skuteczną komunikację real-time w oparciu
o trendy produktów, nastroje społeczne i bieżące
wyzwania Twoich konsumentów

51

2.2 Buduj górę lejka i docieraj do jak najszerszej grupy
potencjalnych klientów (Właśnie teraz możesz ich
przejąć od konkurencji!).

55

2.3 To czas na dociśnięcie najbardziej efektywnych kanałów
marketingowych! Nie zapominaj o własnej bazie,
wykorzystaj jej pełny potencjał i historię zakupową
użytkowników

58

2.4 Rynek dla Twojej branży mocno się skurczył? A może
wręcz przeciwnie, borykasz się klęską urodzaju?
Odpowiadamy na najczęstsze problemy e-commerce

62

3. Komentarze ekspertów
najefektywniejszych kanałów online

Pasjonat i ekspert strategii digital marketingowych oraz reklamy online
z 15-letnim doświadczeniem w branży, a także Członek Zarządu agencji
Cube Group odpowiedzialny za innowację i strategię. Współtworzył lub
nadzorował kilkaset kampanii digital m.in dla marek: Microsoft, Orange,

Performance Marketing Awards oraz Performance Marketing Diamonds CEE.

Analiza trendów na rynku e-commerce

Wykładowca przedmiotu Performance Marketing na Uczelni Łazarskiego
przez wiele semestrów. Prelegent na dziesiątkach konferencji branżowych.
Autor ponad 100 artykułów i komentarzy m.in dla: Harvard Business Review
Polska, Wirtualne Media, Interaktywnie.com, Marketer+, Magazyn Online
Marketing, Performance360, Puls Biznesu, Marketing w Praktyce. Współautor
kilku edycji opiniotwórczego raportu IAB Perspektywy Reklamy Online.
Autor bloga MarketingHacker.pl.

Klaudia Hernik
D I G I TA L S T R AT E G Y D I R E C T O R
Odpowiada za budowanie kompleksowych strategii marketingowych
dla największych klientów Cube Group. Wcześniej kierowała zespołami
prowadzącymi kompleksowe działania digital (m.in. w obszarach display,
SEM, SEO, afiliacja, programmatic, paid social, content marketing, e-mail
marketing, influencer marketing, mobile), optymalizację mediów i kreacji
oraz analitykę. Współpracowała m.in. z mBankiem, Raiffeissen Bank, BZ
WBK (obecnie Santander Bank Polska), Orange, RWE (obecnie Innogy),
Provident. Współprowadzona przez nią kampania Credit Agricole – Cały
Bank dla Ciebie została nagrodzona 2 statuetkami MIXX Awards oraz
Golden Arrow. Prelegentka IAB Internet Week. Prowadziła gościnne wykłady
w Szkole Głównej Handlowej na kierunku E-biznes. Tworzy eksperckie
teksty i komentarze.
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#RTV/AGD

CZĘŚĆ 1.1

Dane własne
Cube Group

Branża RTV/AGD naturalnie po mocnym ostatnim kwartale zaczęła notować spadki
sprzedaży w styczniu oraz lutym, co dla tego okresu jest zrozumiałe. W ostatnich
dniach im częściej przechodziliśmy na pracę zdalną, tym bardziej zaostrzały się
wzrosty sprzedaży przy jednoczesnym spadku sesji.
Wzrost sprzedaży ma związek zarówno z kupnem lodówek, zamrażarek, tabletów
(tu ogromny wzrost), ale także laptopów, drukarek ze skanerem, słuchawek
z mikrofonem, czyli wszystkiego, co potrzebne, do pracy zdalnej.

Przeanalizowaliśmy sprzedaż kilkudziesięciu sklepów internetowych z różnych
branż. Wzięliśmy pod uwagę dane
dotyczące sesji, sprzedaży bezpośrednio
z kont Google Analytics, działań
afiliacyjnych, Google Ads oraz Facebook
Ads. Celem analizy było przede
wszystkim sprawdzenie trendów na
największych sklepach internetowych
w Polsce.
Wykresy przedstawiają średnią ilość transakcji
oraz sesji podmiotów z poszczególnych branż
w rozbiciu dziennym (wartości znormalizowane).
Przedstawiamy branże, w których mieliśmy dane
od 2 do 8 reprezentatywnych sklepów, które są
na tyle duże, że pozwalają na ocenę trendów
w danej kategorii. Przyglądamy się trendom
krótko- i długoterminowym, analizując sytuację
ekonomiczną dla danej branży.
1 stycznia 2020 - 18 marca 2020
sesje

transakcje

O P R A C O WA N I E
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#DOM & WNĘTRZE
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#BEAUTY

Branża najwyższe spadki zanotowała z momentem ogłoszenia w Polsce stanu
epidemiologicznego i zamknięcia granic. Widzimy jednak na wykresie mocne
odbicie w kolejnych dniach, gdy Polacy prawdopodobnie zaczęli myśleć o remontach
i zamawiać produkty niezbędne do wykończenia czy upiększenia domu. Nie jest to
jeszcze poziom poprzednich miesięcy, ale dane wskazują na to, że w najbliższych
tygodniach branżę czekają spore wzrosty związane z zamknięciem stacjonarnych
marketów budowlanych.

To jedna z niewielu branż, w których zauważamy względną stabilność w związku
z sytuacją na świecie, a nawet prognozę wzrostów w ujęciu długofalowym. Naturalne
dla branży są wzrosty w okolicy Walentynek w lutym oraz w związku z Dniem Kobiet
8 marca. Od momentu wzmożonej akcji #zostańwdomu sprzedaż jednak zaczyna
delikatnie rosnąć / stabilizować się. To czas dla mniejszych drogerii internetowych.
Pomimo że wiele dużych sieci drogeryjnych dalej funkcjonuje stacjonarnie, ze
względów bezpieczeństwa klienci będą wybierać zakupy online.

To czas, w którym warto wykorzystać sentyment rynku do zakupów online.

W ramach tej kategorii szczególnie wzrosła sprzedaż produktów do pielęgnacji
cery, domowego spa. W tej branży zdecydowanie trzeba inwestować więcej w ruch
i promocję, ponieważ to właśnie e-commerce będzie rósł.

sesje

O P R A C O WA N I E

transakcje

sesje

transakcje

O P R A C O WA N I E
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#SKLEPY ZOOLOGICZNE

Rekomendujemy w tej chwili zwiększyć znacząco budżety marketingowe, nawet
jeśli nie masz wszystkich produktów w magazynie. Obecna sytuacja daje szansę na
przejęcie nowych klientów “stacjonarnych” przez sklepy internetowe. Oczywiście,
uczciwie informując przy tym o realnych czasach dostawy.

O P R A C O WA N I E
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#FASHION

Największy “wygrany” obecnego stanu zaraz po dostawie zakupów spożywczych
czy aptekach. Branża, notuje wzrosty o kilkaset procent, co związane jest
z gromadzeniem zapasów tym razem dla naszych pupili. Jak pokazuje nam wykres,
to trend, który zdecydowanie będzie się utrzymywać, im dłużej Polacy zostaną
w domach. Wzrosty są widoczne zarówno na sesjach, jak i konwersjach.

sesje

Część 1

transakcje

Branża modowa e-commerce jest raczej stabilna z niewielkimi spadkami w dół. To
czas, w którym ogromne sieci odzieżowe notują gigantyczne straty, których internet
raczej nie zasypie, dlatego robią wyprzedaże co powoduje, że spora część budżetów
jest przesuwana do Internetu.
Branżę czeka raczej stabilizacja przez następne dni/tygodnie, ale też będzie liczyło
się doświadczenie zakupowe - kto zaoferuje najlepsze, ten zyska najwięcej.

sesje

transakcje

O P R A C O WA N I E
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# D O S TAWA J E D Z E N I A

O P R A C O WA N I E
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# PA R E N T I N G

Ostatni dobry dzień w tej branży był 8 marca i od tamtej pory raczej notuje ona spadki.
Wpływ na to ma kilka czynników - brak zamówień lunchy do biur oraz ogromne
zapasy, które Polacy zrobili w ubiegłym tygodniu i jeszcze wcześniej. Mamy więcej
czasu, dlatego prawdopodobnie gotujemy więcej w domu.

sesje

Część 1

transakcje

Obecna sytuacja powodowała korektę na liczbie sprzedaży, ale widzimy na wykresie,
że im dłużej ona trwa, tym bardziej sprzedaż zaczyna odbijać. Będziemy kupowali
przez internet przede wszystkim więcej artykułów pierwszej potrzeby dla dzieci, ale
także zaczynamy zauważać rosnący popyt na zabawki czy pomoce edukacyjne.

sesje

transakcje

O P R A C O WA N I E
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#KSIĄŻKI I KULTURA
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#KREDYTY & POŻYCZKI

Trend jest dosyć stabilny, ale w ostatnich dniach widać pewne wzrosty, które mogą
być spowodowane wprowadzeniem pracy zdalnej i dobrowolnej kwarantanny,
daje to optymistyczne prognozy wzrostu na przyszłość. Wiele osób siedząc teraz
w domu, inwestuje ten czas w siebie, czytając właśnie więcej książek, nie tylko tych
rozwojowych, ale także beletrystyki.

transakcje

O P R A C O WA N I E

Część 1

Dlaczego w raporcie o e-commerce pojawiają się kredyty i pożyczki? To produkty,
które coraz częściej są i będą kupowane przez internet od początku do końca.
Sytuacja w branży finansowej online jest raczej stabilna, delikatna korekta sprzedaży
nastąpiła podczas ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego, ale raczej
bez większych wahań. Należy przewidywać wzrost zainteresowania pożyczkami
krótkoterminowymi oraz ich większą dostępnością dzięki obniżeniu scoringu
i możliwości podpisania umowy online.

sesje

transakcje

O P R A C O WA N I E
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#BIŻUTERIA

Od połowy lutego obserwujemy spadki w trendzie. Biorąc pod uwagę dwa pełne
tygodnie marca zauważamy spadek wartości sprzedaży w tygodniu 09-15/03/2020
względem 02-08/03/2020 do -26,2%.

CZĘŚĆ 1.2

Dane
TradeWatch
Kompleksowe
badanie
rynku
e-commerce TradeWatch na bieżąco
śledzi wszystkie transakcje zawierane
na Allegro. Codziennie monitoruje
nawet 500 tys. transakcji o wartości
40 mln zł.

wartość

ilość
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20 000
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TradeWatch to doskonały monitor nie tylko
e-rynku, ale także trendów panujących na
całym rynku w Polsce. Allegro to ponad 50%
całego handlu internetowego z rocznym
obrotem około 10 miliardów złotych.
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#DOM I OGRÓD

Część 1

#URODA

W marcu trend jest stabilny, z lekką tendencją wzrostową. Biorąc pod uwagę dwa
pełne tygodnie marca zauważamy wzrost wartości sprzedaży dochodzący do +6,6%
względem najlepszego tygodnia w lutym.

wartość

ilość

7 000 000,00

60 000

W marcu trend tej kategorii zachowuje tendencję wzrostową. Biorąc pod uwagę dwa
pełne tygodnie marca zauważamy wzrost wartości sprzedaży dochodzący do +7%
względem najlepszego tygodnia w lutym.
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marzec

liczba transakcji
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#BUTY
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#ODZIEŻ DAMSKA

W marcu trend zachowuje tendencję wzrostową. Biorąc pod uwagę dwa pełne
tygodnie marca zauważamy wzrost wartości sprzedaży dochodzący do +17,7%
w porównaniu do najlepszego tygodnia w lutym.

wartość

ilość

2 500 000,00

20 000

W marcu trend zaczyna spadać. Biorąc pod uwagę dwa pełne tygodnie marca
zauważamy spadek wartości sprzedaży w tygodniu 09-15/03/2020 w porównaniu
z 02-08/03/2020 do -18,5%.
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#ODZIEŻ MĘSKA

Część 1

#KSIĄŻKI

W marcu po początkowej zwyżce trend zaczyna spadać, jednak zachowuje stabilność.
Przewiduje się podobne wyniki do stycznia i lutego.

wartość

ilość
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Od stycznia trend jest lekko spadkowy. Marzec utrzymuje się na poziomie
porównywalnym z lutym.
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#RTV I AGD

Część 1

# A R T Y K U Ł Y D L A Z W I E R Z ĄT

Od marca widać wzrost. Biorąc pod uwagę dwa pełne tygodnie tego miesiąca
zauważamy wzrost wartości sprzedaży dochodzący do +7,8% w porównaniu do
najlepszego tygodnia w lutym.

wartość

ilość

10 000 000,00

90 000

Biorąc pod uwagę dwa pełne tygodnie marca zauważamy wzrost wartości sprzedaży
dochodzący do +58,1% względem najlepszego tygodnia w lutym.

wartość

ilość

3 500 000,00

60 000

80 000
3 000 000,00
8 000 000,00

50 000

70 000
2 500 000,00
40 000

60 000
6 000 000,00
50 000

2 000 000,00
30 000

40 000

1 500 000,00

4 000 000,00
20 000

30 000
1 000 000,00
20 000

2 000 000,00

10 000

500 000,00
10 000

0
styczeń

luty

wartość transakcji

O P R A C O WA N I E

27

marzec

liczba transakcji

0

0

0
styczeń

luty

wartość transakcji

marzec

liczba transakcji

O P R A C O WA N I E

28

Raport dla e-commerce

Raport dla e-commerce

Część 1

#PRODUKTY SPOŻYWCZE

Część 1

#SUPLEMENTY

Od marca widać duży wzrost. Wartość sprzedaży dochodzi do +70% względem
najlepszego tygodnia w lutym.

wartość

ilość

4 000 000,00

140 000

3 500 000,00

120 000

Od marca widać bardzo duży wzrost trendu. Do 17 marca miesięczna wartość
sprzedaży już przekroczyła całościowe wartości dla stycznia i lutego. Biorąc pod
uwagę dwa pełne tygodnie marca zauważamy wzrost wartości sprzedaży dochodzący
do +83,8% względem najlepszego tygodnia w lutym.
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#LEKI BEZ RECEPTY (APTEKI)

Od marca widać bardzo duży wzrost trendu. Do 17 marca miesięczna wartość
sprzedaży już przekroczyła o prawie 30% całościowe wartości dla stycznia i lutego.
Biorąc pod uwagę dwa pełne tygodnie marca zauważamy wzrost wartości sprzedaży
dochodzący do +91,6% względem najlepszego tygodnia w lutym.
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Część 1

# D O S TAWA

Trend popytu w Polsce jest spadkowy. Ważnym faktem jest zamknięcie biur,
które zamawiały dostawy, czy brak możliwości zamówień na kolejny dzień. Wielu
użytkowników korzystało bezpośrednio z aplikacji takich jak UberEeats/Volt/Glovo
i tam dokonywało zamówień, stąd może więc wynikać negatywny trend.
Biorąc pod uwagę zachowania trendu we Francji i w Niemczech, możemy spodziewać
się jednak znaczących wzrostów popytu w kolejnych dniach.

CZĘŚĆ 1.3
Tip: Współpracuj z aplikacjami dowożącymi jedzenie oraz informuj własnymi
kanałami, że Twoi użytkownicy mogą zamawiać online dostawę, jeśli
wcześniej nie mieli takiej możliwości.

Google
Trends
Liczby reprezentują poszczególne
zainteresowania w wyszukiwaniu
względem najwyższego punktu na
wykresie.
Wartość 100 oznacza najwyższą popularność
tematu. Wartość 50 oznacza, że popularność
tematu była dwukrotnie mniejsza. Wartość
0 wskazuje, że dla danego hasła nie ma
wystarczających danych.
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#ODZIEŻ

# KO R O N AW I R U S

Trend popytu w Polsce jest stabilny, anomalią jest ostatni weekend, kiedy trend był
spadkowy. W marcu sklepy odzieżowe powinny zacząć promocję swoich wiosennych
kolekcji, także w tym okresie dotychczas pojawiały się okazjonalne obniżki cen
w ramach wyprzedaży międzysezonowej. Tego mogą za chwilę poszukiwać użytkownicy.
Biorąc pod uwagę wyszukiwania we Francji i w Niemczech, gdzie koronawirus pojawił
się znacznie wcześniej niż w Polsce, widzimy, że trend pozostaje stabilny.

Biorąc pod uwagę zachowania trendu w Niemczech, można spodziewać się
stabilizacji, we Francji obserwujemy korektę w dół.

Tip: Wykorzystaj trend wzrostowy
międzysezonowe i nowe kolekcje.
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#BUTY

Trend popytu w Polsce jest bardzo pozytywny. Początek stycznia vs ostatnie dni marca
to prawie dwukrotny wzrost (60 vs 100). Być może na zachowania konsumentów
miały wpływ kampanie prowadzone przez marki takie jak: eobuwie (promocja -50%),
Zalando (promocja -75%) czy CCC (darmowa dostawa i promocja -30% oraz akcja
“Razem możemy więcej”). Pojawiły się także nowe kolekcje wiosna-lato.

Tip: Teraz jest najlepszy moment na promocję wyprzedaży i nowych kolekcji,
wykorzystaj w miarę stabilną sytuację dla kategorii i promuj się onlinie.

POLSKA
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#PIELĘGNACJA SKÓRY
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#MAKIJAŻ

Trend popytu w Polsce jest bardzo pozytywny. Zauważamy dwukrotne wzrosty względem
początku roku. Podobny trend obserwujemy na rynkach zagranicznych (Francja, Włochy).

Trend popytu w Polsce jest spadkowy, a biorąc pod uwagę zachowania trendu we
Francji i w Niemczech możemy spodziewać się dalszych spadków.

Dużym zainteresowaniem cieszą się produkty tak jak: kremy (+200% marzec vs styczeń) czy
maseczki kosmetyczne (+180% marzec vs styczeń). Widoczne są także wzrosty wyszukiwania
fraz produktów z naturalnym składem, wzmacniających (probiotyki, antyoksydanty
i adaptogeny). To z jednej strony kontynuacja globalnych trendów (no makeup, skincare
diet etc.), z drugiej odpowiedź na potrzebę zadbania o własne zdrowie w dobie pandemii.

Przyglądając się dokładniej trendom, widzimy wzrosty na frazach o charakterze
poradnikowym: jak czyścić pędzle do makijażu (+250% w ostatnich 7 dniach); makijaż
graficzny (+450% w ostatnich 7 dniach); jak zrobić ładny makijaż (+130% w ostatnich
7 dniach).

Tip: Przenieś część budżetów marketingowych na produkcję contentu
poradnikowego, który zbuduje Ci bazę i pozwoli utrzymać obecnych klientów.

Tip: Wykorzystaj trend wzrostowy w Polsce, komunikuj produkty naturalne do
pielęgnacji, skoncentrowane wokół “domowego spa”. Twórz mixy produktowe,
aby zwiększyć koszyki.
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#PERFUMY

# KO R O N AW I R U S

Trend popytu w Polsce jest spadkowy, a biorąc pod uwagę obserwacje z Francji
i Niemiec możemy spodziewać się dalszych spadków.
Najwyżej stabilnie utrzymują się marki premium: Calvin Klein, Giorgio Armani, Hugo
Boss, Christian Dior, Channel.

Biorąc pod uwagę trendy we Francji i w Niemczech, można spodziewać się raczej
stabilizacji.

Tip: Wykorzystaj trend wzrostowy w Polsce, utrzymaj budżety, z lekką tendencją
do wzrostu (5-10%), komunikuj witaminy i suplementy dla seniorów. Twórz mixy
produktowe, aby zwiększyć koszyki.
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Trend popytu na te produkty w Polsce rośnie. Ciekawą obserwacją jest wzrost zapytań
o witaminy dla seniora (+250% ost. 7 dni). Rosną także zapytania o witaminę D3
(120% ost. 7 dni).

Tip: Ogranicz mocno budżety na promocję perfum. Zastanów się nad obniżką
cen.
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#ELEKTRONIKA

# KO R O N AW I R U S

Trend popytu w Polsce delikatnie spada. Tempa nabierają frazy związane z pracą
zdalną: zestaw słuchawkowy (+160% ost. 7 dni), mikrofon (+130% ost. 7 dni) czy
treści poradnikowe o tej tematyce: np. jak podłączyć słuchawki z mikrofonem do
komputera (+200% ost. 7 dni).
Biorąc pod uwagę zachowania na rynku we Francji i w Niemczech, możemy
spodziewać się jednak dalszych spadków dla całej kategorii.

41
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# A R T. G O S P O D A R S T WA D O M O W E G O

W Polsce obserwujemy stabilny trend w tej kategorii, porównywalny do średniej dla
stycznia i lutego. Od 11 marca zaczął jednak spadać. Większym zainteresowaniem
cieszą się zamrażarki (+130% ost. 7 dni) czy kuchnie elektryczne (+110% ost. 7 dni).
Biorąc pod uwagę obserwacje trendu we Francji i w Niemczech możemy spodziewać
się spadków.

Tip: Utrzymaj wydatki na tym samym poziomie.
Tip: Jeśli możesz, to promuj produkty przydatne do pracy zdalnej. Aby
podnieść wartość koszyka, możesz tworzyć promocje łączone (tańszy
i droższy produkt).
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#KSIĄŻKI

Trend na polskim rynku z marca jest porównywalny do średniej dla stycznia i lutego.
Na popularności zyskują tytuły kojarzące się z aktualnymi wydarzeniami, takie jak:
Oczy Ciemności (1300% ost. 7 dni), Dżuma (+400% ost. 7 dni), ale także lektury
szkolne.
Biorąc pod uwagę obserwacje trendu we Francji i w Niemczech możemy spodziewać
się lekkich wzrostów.

Tip: Zwiększaj lekko budżety (ok. 10%) na pozycje, które pikują, obserwuj
trendy produktowe w swoim katalogu.
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4 taktyki, które musisz
wprowadzić już dziś,
aby jak najmniej odczuć
spowolnienie gospodarcze.
CZĘŚĆ 2

Taktyki
Kopiuj Wklej
W części 4 przygotowaliśmy dla
Ciebie taktyki, które powinieneś
rozważyć w okresie kryzysu.
Mówimy o komunikacji, budowie lejków zakupowych, wykorzystaniu najefektywniejszych
kanałów sprzedażowych czy szukania nowych
możliwości rozwoju biznesu, jeśli Twój rynek
się kurczy.

1

Buduj skuteczną komunikację real-time w oparciu
o trendy produktów, nastroje społeczne i bieżące
wyzwania Twoich konsumentów

Nie ograniczaj drastycznie budżetów na kampanie, tym
bardziej nie wstrzymuj ich całkowicie. Odzyskanie zaufania
klientów po okresie ciszy będzie bardzo trudne.
Zadaj sobie pytanie: “Gdzie widzę swoją szansę, aby nie stracić na obecnej sytuacji”. Zacznij
od przyjrzenia się swojemu produktowi w nowych warunkach, z nowej perspektywy.
Przeanalizuj 3 elementy komunikacji produktowej: na jaki problem dziś odpowiada mój
produkt, czym jest dla moich Klientów i jaką obietnicę za sobą niesie?
Najważniejsze: Nie próbuj wykorzystać obecnej sytuacji do zwiększenia swoich zysków
w najprostszy bezpośredni sposób - poprzez podniesienie cen produktów. Takie
rozwiązania są od razu bardzo mocno krytykowane w social media. Nie chcesz chyba
być postrzegany jako „marka, która chce zarobić na kryzysie”?

O P R A C O WA N I E
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Co w zamian?
Zadaj sobie na pytanie:

Weźmy na warsztat kategorię kosmetyki:
kończące się produkty do makijażu czy pielęgnacji cery, zamknięte sklepy
stacjonarne

W marketingu często spotykasz się z dwoma rodzajami komunikacji. Tą budowaną
w oparciu o problem i jego rozwiązanie (pain) oraz taką, która skupia się na tym, co
możesz zyskać (gain). Chyba zgodzimy się, że przeważająca liczba komunikatów
marketingowych, jakie widzimy na co dzień to te odnoszące się do zysków: “wygraj
iphone`a”, “zyskaj dodatkowe 100 zł”, “odbierz rabat 50%”, “weź za darmo”, “skorzystaj
z miesiąca testowego” itd.
większość

konsumentów
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Jakie problemy może mieć dziś Twój klient? Jakie może mieć za chwilę?

Na jakie problemy dziś odpowiada Twój produkt?

Tymczasem

Część 2

chce

przede

wszystkim

poradzić

sobie

z problemem, znaleźć jego rozwiązanie, niż zyskać coś dodatkowego. Nie chodzi o to, że
nie chcemy dostać czegoś “za darmo”, ale to nie jest nasza główna intencja wyszukań.
Ludzie nie chcą się stresować, odczuwać bólu, nerwów, szukamy więc produktów, które
mają nam w tym pomóc, które mają poprawić nasz komfort życia.

odwołana wizyta u kosmetyczki
odwołane spotkanie ze znajomymi
nuda
“Trochę mi głupio zamawiać kosmetyki w dobie kryzysu”

Pamiętaj też o obawach związanych z samym zamówieniem:
późne terminy dostaw.

Rozumiejąc problemy, przez które przechodzą Twoi klienci, możesz zwrócić na nie
uwagę w komunikacji, a tym samym wykazać, że je dostrzegasz i rozumiesz. Wówczas
dużo łatwiej przekonasz potencjalnych klientów, że Twój produkt jest im potrzebny.

Tip: Rozważ logistyczne wprowadzenie dostawy same-day delivery w
najważniejszych miastach dla Twojego e-commerce lub przynajmniej w
obrębie Twojego magazynu. Obecnie coraz więcej firm daje taką możliwość.
Jeśli brakuje Ci dostawców, spróbuj ich przepłacić. Długofalowo będzie Ci
się to opłacać!

Rozumiejąc problemy, przez które przechodzą Twoi klienci,
możesz zwrócić na nie uwagę w komunikacji, a tym samym
wykazać, że je dostrzegasz i rozumiesz. Wówczas dużo łatwiej

Brak możliwości sprawdzenia produktu na żywo, dotknięcia, powąchania,
przetestowania na skórze.

przekonasz potencjalnych klientów, że Twój produkt jest im
potrzebny.

O P R A C O WA N I E

Tip: Rozważ akcje samplingowe albo wręcz kuś klientów darmowymi
próbkami do domu, aby przenieść doświadczenie zakupowe z Galerii
Handlowej do e-commerce.

O P R A C O WA N I E
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Obawa przed zarażeniem przy dostawie kurierem.

Tip: Warto informować o możliwościach bezkontaktowego odebrania
przesyłki z kurierem lub poprzez Paczkomat.

Teraz zadaj sobie pytanie -

Czy Twój produkt może odpowiedzieć, na któryś z tych problemów?

Część 2

I jeśli nie zrozumiemy, komu sprzedajemy produkt i dlaczego ta osoba może chcieć go
od nas kupić w pierwszej kolejności, nie stworzymy dobrej obietnicy. Jeśli nie wiemy,
czym nasz konsument się interesuje, jakie ma doświadczenia, jakie ma obawy, czego
oczekuje, jakie emocje mu towarzyszą, gdy myśli, szuka, wybiera nasz produkt, to
przegramy, niezależnie od tego jak dobry będzie.
Wróćmy do naszego przykładu z branży kosmetyków. Znamy problemy grupy, ale nie
poznaliśmy jeszcze jej motywacji.

Po co nam kosmetyki?
Chcę dobrze wyglądać na telekonferencjach.

Jaką historię/obietnicę chcesz opowiedzieć o swoim
produkcie

Chcę dobrze wyglądać w masce, podkreślić swoje oczy.
Wprost przeciwnie - chcę dać odpocząć swojej cerze - urządzić domowe spa.

O wiele łatwiej jest osiągać sukces, mając najlepszy produkt, ale to wcale nie najlepszy
produkt wygrywa dziś rynek. Wygrywa właśnie najlepsza opowieść o tym produkcie.
Zawsze musisz szukać okazji do złożenia lepszej obietnicy, którą Twój produkt jest
w stanie spełnić, po prostu do ułożenia lepszej historii. Tego potrzebujesz!
Zatem to, co musimy zmienić, to zrozumienie różnicy pomiędzy produktem i historią.
Ludzie z reguły bardzo dobrze rozumieją produkt, potrafią wskazać z czego jest wykonany,
do czego służy, ile waży, ale mają problem ze zrozumieniem wagi opowieści.

Pamiętaj!

Powodem,

dla

którego

ludzie

kupują,

jest

OBIETNICA. Nie kupujemy produktów, kupujemy obietnicę
poprawy komfortu naszego życia, spełnienia naszych potrzeb.

O P R A C O WA N I E
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W jaki sposób możemy ułożyć komunikację o naszym produkcie?

Pytanie, na które
Klient odpowie
„TAK!”
Zaskoczyła Cię akcja
#zostańwdomu?
W twojej
kosmetyczce
brakuje produktów,
a chcesz dobrze
wyglądać podczas
telekonferencji?

Historia (opowieść
o marce) potrzeba
dbania o zdrowie
Pomyślałaś o rodzinie
i produktach pierwszej
potrzeby, pora, abyś
zatroszczyła się o
siebie i zrobiła coś dla
siebie! Masz prawo
dobrze wyglądać!
Masz prawo czuć się
sobą! Wykorzystaj ten
czas dla siebie. Daj
skórze odpocząć i zrób
jej totalną regenerację.

Obietnica

CTA

Dostarczamy
do paczkomatu
lub kurierem
bezkontaktowo,
a czas dostawy
nie przekracza
3 dni. Zamawiaj dla siebie, a my
zajmiemy się resztą!

Sprawdź
co polecamy do
domowego miniSPA.

O P R A C O WA N I E
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Im mocniej skupisz się na historii i obietnicy produktu dostosowanej do potrzeb Twoich
konsumentów na stronie, landing page’u, w reklamie, tym efektywniejsza będzie Twoja
kampania.
W tym celu możesz skorzystać z testimoniali wiernych klientów, mikroinfluencerów,
możesz samodzielnie pisać dłuższy content. Nie bój się poruszać trudnych tematów, w
reklamie nie ma miejsca na tabu. Zadbaj o to, aby dawać wartość i pozostać etycznym!
Historia, którą zbudujesz w oparciu o potrzeby swoich grup targetowych to jedno, ale
ważne jest także budowanie relacji z użytkownikiem. Angażuj się w akcje społeczne i
postaraj się przełożyć nastroje, problemy, potrzeby na komunikację. Nie bój się wychodzić
do klientów z otwartą komunikacją i pokazywać, że jesteś w tej sytuacji razem z nimi. W
ten sposób zyskasz lojalność i staniesz się niejako członkiem grupy, którą tworzą Twoi
klienci. Jest to czas, w którym łatwiej o personalizację komunikatów, bo wielu z nas
mierzy się z tymi samymi problemami.

Część 2
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Zrezygnuj z prostego CTA sprzedażowego. To czas na
budowanie wizerunku. Warto przemyśleć swoją strategię
komunikacji szczególnie w oparciu o kanały social media,
które mogą być nośnikiem nowych statementów marki:
zaangażowanie społeczne, promowanie więzi rodzinnych,
promowanie poczucia solidarności itd. Taka komunikacja
wesprze budowę długofalowej relacji z Twoim klientem.

2

Buduj górę lejka i docieraj do jak najszerszej grupy
potencjalnych klientów (Właśnie teraz możesz ich
przejąć od konkurencji!)

Real-time marketing w dobie zagrożenia epidemiologicznego to nie tylko akcje
informacyjne, uświadamiające, jak mycie rąk, zdrowe odżywianie czy pozostawanie w
domu. To również pokazywanie swojej nowej codzienności – nie w kontekście strachu
i paniki, ale wpuszczania klienta do życia marki. Ta rzeczywistość nie musi, a wręcz nie
powinna być przepełniona negatywnymi emocjami. To miejsce, by pokazać normalność:
co robię, jak robię, jak zmienił się mój świat. Jest to dobry sposób na uświadomienie
potrzeby: w tej sytuacji też się odnajdziesz i będziesz potrzebować produktów.

Wygrywa ten, kto wyda najwięcej na przyciągnięcie użytkownika na stronę. Dlaczego?
Bo złota zasada marketingu polega na tym, że im szerszy lejek, tym więcej zarobisz. Góra
lejka powinna być pozyskiwana tanio i docierać do jak największej grupy użytkowników.
Im więcej wartościowego ruchu, tym więcej konwersji. Ale to, co najważniejsze, to
powtarzalność transakcji. Tu kryje się największy zysk dla Twojej firmy – up-selling i crossseling. To, czego potrzebujesz, to przemyślana strategia tunelu sprzedażowego i przede
wszystkim zbudowanie szerokiego upper funnela (góra lejka).

Przykład:

Pierwsza zasada tworzenia tunelu sprzedażowego to super znajomość
Twojego klienta i pokazywanie tego.

Pracujecie, czy zostaliście w domach? My zorganizowaliśmy to tak…
My też zostaliśmy w domach. Zobaczcie, jak spotykamy się ze znajomymi na
odległość (widzimy się, więc chcemy wyglądać dobrze)
Macie więcej czasu? Pomyślcie o sobie i swoich marzeniach (zachęcanie do
pokazywania zdjęć, filmów, aktywności w social media)

Pisaliśmy o tym wcześniej, powtórzymy raz jeszcze. Gdy patrzysz na swoje reklamy,
strony, landing page, zadaj sobie jedno pytanie – czy z tych materiałów widać, komu
sprzedajesz? Dzięki spójności targetu lejek działa, przesyłanie wiadomości jest bardzo
ścisłe i ukierunkowane, historia rozbrzmiewa, obrazy, treści, reklamy - to wszystko tworzy
jedną, spójną całość.
Kluczowe dla tunelu jest tworzenie contentu. Ale nie contentu, o jakim pewnie myślisz.
Nie chodzi o content, którego celem jest generowanie ruchu, pozycjonowanie. Większość
ruchu w dużych e-commerce’ach pochodzi z treści powiązanych z marką, produktem, a
najlepsze treści blogowe osiągają często maksymalnie 200 odwiedzin miesięcznie.

O P R A C O WA N I E

O P R A C O WA N I E
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Geniusz contentu lejka zakupowego polega na stworzeniu kilku jakościowych,
perswazyjnych, skupionych na użytkowniku i jego potrzebach treści, które POŁĄCZĄ
nowego usera z marką. Taka treść to swoisty filar, podpora (ang. pillar content, ang. pillar
- filar) - zapewnia pełną odpowiedź na każde pytanie, które użytkownik może wyszukać
na dany temat.

Pillar content dla podanej w przykładzie branży beauty:
5 TIPÓW w makijażu do pracy zdalnej

Część 2

Spędzamy więcej czasu przed internetem, to dobra okazja
na pozyskanie tych bardziej „niedostępnych” użytkowników,
którzy dziś zyskują szansę trafienia na Twój brand. Spróbuj
uczestniczyć jako marka w tym, co ich interesuje, dawaj im
wartość w postaci wiedzy, tricków, inspiracji.
W działaniach na górze lejka korzystaj z “Wielkiej Czwórki”.

TOP 10 produktów lutego wg naszych klientek z recenzjami

Google (Google Search, Google Shopping, YouTube, Google Display Network)

3 sprawdzone metody pielęgnacji dla 30-latki

Facebook

Opinie naszych klientów...

Instagram

Jak zrobić/przygotować...

Pinterest

Jest jeden podstawowy problem w myśleniu marketerów, jeśli chodzi o pozyskiwanie ruchu
do swoich tuneli sprzedażowych - od razu chcemy sprzedawać. Zauważ, że każda z wyżej
wymienionych treści ma charakter pre-sellingowy - o to chodzi w budowie upper funnela.
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Unikaj pułapki zbyt szerokiego targetowania na górze lejka
i mierz wszystko.
Sukces reklam zależy od kierowania. Kluczem do kierowania jest testowanie wielu
zainteresowań, grup i zachowań. Sprawdzasz, które cechy działają i zaczynasz skalować
kampanie na tych grupach użytkowników. Musisz być gotowy do testowania.

Opieraj strony docelowe / strony przedsprzedaży na
filarach contentu, które rezonują z odbiorcami. Nie
musisz tworzyć dużej ilości treści. Zbuduj 3-5 stron
pre-sellingowych, reklamuj i promuj je, wciągając
użytkowników na ścieżkę zakupową.

O P R A C O WA N I E

Zaczynaj od mniejszych budżetów.
Określ mikrokonwersje, które zmierzą zaangażowanie Twoich użytkowników jak:
przejście na stronę, głębokość wizyty, czas na stronie, obejrzenie wideo etc.
Obserwuj pełne ścieżki i wpływ kanałów na dowożenie konwersji. Możesz zacząć
od stworzenia swojego customizowanego lejka w Google Analytics.

O P R A C O WA N I E
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Angażuj i przytrzymuj użytkowników na ścieżce.
Nie wystarczy kierować reklam do odpowiednich osób - musisz także przyciągnąć
ich uwagę i przytrzymać ją wystarczająco długo, aby konsumenci mogli przeczytać
treść reklamy i zdecydować, że chcą ją kliknąć.
Jedną ze sztuczek, które możesz wykorzystać jest “The Rule of Upper and Lower
Thirds”. Są to linie tekstu, które nakładasz na obrazy, aby utworzyć dodatkowy
nagłówek w reklamie.
W naszych reklamach używamy także twarzy. Reklamy zawierające twarz osoby
mają zwykle lepsze wyniki niż reklamy bez niej.
Stawiaj na odważne kolory, testuj różne wersje treści. Musisz upewnić się, że tekst
reklamy i zdjęcia są zgodne ze stroną docelową, na którą kierujesz użytkowników.
Obraz i dźwięk są warte 1000 słów! Użyj reklam wideo na Facebooku, TrueView
na Youtube na górze ścieżki i ustaw sekwencyjne kierowanie reklam. Stosuj
transkrypcję.
Używaj pop-upów i pushy, aby utrzymać użytkowników na ścieżce.
Pozostań w TOP OF MIND, wysyłając angażujące treści z Facebook Messenger
(historie, referencje).
Działając na “zimnych kontaktach” ustaw cel na maksymalizację konwersji wówczas zgarniesz mniej zasięgu, ale bardziej jakościowego.
W przypadku działań remarketingowych, gdzie np. wykorzystujesz video, testuj
optymalizację pod obejrzenie. Nie chcesz przecież tracić potencjału remarketingu.

O P R A C O WA N I E
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To czas na dociśnięcie najbardziej efektywnych
kanałów marketingowych! Nie zapominaj
o własnej bazie, wykorzystaj jej pełny potencjał
i historię zakupową użytkowników.

W obecnej sytuacji powinieneś skupić się wyłącznie na tym, co przyniesie Ci największy
performance. Poniżej działania, które będą wymagać od Ciebie najmniej kosztów,
a przyniosą największe potencjalne ROI.

a

To idealny moment, aby zacząć nawiązywać mocniejsze relacje z konsumentami
niż tylko czysto sprzedażowe. W tym celu możesz wykorzystać najtańsze
z możliwych kanały własne: SMS, e-mail, push.

To może być wpis na blogu, informacja dotycząca zmian w Twojej firmie, coś zabawnego,
inne przedstawienie Twojego produktu.
Wiele osób w tym czasie będzie intensywniej konsumowało media online. Jeżeli
spotkania towarzyskie, przejazdy do pracy, wydarzenia kulturalne, restauracje, spotkania
biznesowe odpadną, to jedyna rozrywka, jaka zostanie, jest właśnie online, w telewizji
lub na kartach książki. Zdecydowana większość spędzi ten czas właśnie online.
Jeżeli Twoja baza jest zbyt mała, to zacznij wdrażać strategie.

b

Zrób audyt Twoich działań opartych o bazę danych. Sprawdź, czy wykorzystujesz
ją do emisji w social mediach (Facebook, Instagram itd.) czy Google.

To absolutna podstawa. To właśnie Twoi już pozyskani klienci mogą poprawić Ci wskaźniki
sprzedaży. Podejdź kreatywnie do komunikacji i segmentacji, aby dać im poczucie
naprawdę dobrej personalizacji.

O P R A C O WA N I E
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Zweryfikuj swoją strategię w Google Ads i stwórz odpowiedni content.

Część 2
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Wzmocnienie odporności, wszelkiego rodzaju suplementy, witaminy, nawet jeżeli
wcześniej ktoś nie myślał o zdrowiu.

Poproś agencję o dostarczenie raportu trendów na frazy. Wspólnie przeanalizujcie, które
frazy zyskują, a które tracą w sobie kryzysu. optymalizuj budżety, pamiętaj jednak, że to
nie jest jeszcze moment na oszczędzanie na najbardziej efektywnym kanale płatnym,
jakim niewątpliwie jest Google.

Kursy, szkolenia online i wszelkiego rodzaju edukacja zdalna, bo część osób będzie
musiała się przekwalifikować, inna po prostu zacznie więcej inwestować w siebie.
Książki i szeroko pojęta rozrywka domowa.

Sprawdź, jakie frazy z dużym potencjałem zostały wycięte z działań ze względu na słaby
wynik jakości.
Do obydwu przypadków po prostu stwórz content! Wyciśnij z tego kanału, ile się da!
Jakaś fraza w Twojej branży jest bardzo mocno wyszukiwania, a Ty musiałeś ją wyłączyć?
To wcale nie oznacza, że nie konwertuje, tylko że potencjalny klient nie znalazł na Twojej
stronie adekwatnej do niej treści.

Wszystko dla domu - to akurat proste, jeśli spędzam więcej czasu w domu, to mam
w końcu czas, aby go upiększyć.
Zgodnie z piramidą potrzeb ludzkich to czas, w którym komunikacja powinna się skupić
wyłącznie na 3 ważnych aspektach:
Zmniejszanie strat lub ochrona finansów Twoich klientów.

Tacy klienci najczęściej będą właśnie na samym początku lejka.
Ochrona zdrowia własnego oraz najbliższych.

d

Zrób audyt swojej komunikacji remarketingowej i postaw na rozwiązywanie
problemów.

Standardowa komunikacja może teraz nie działać w wielu branżach, bo musisz wskazać
konsumentom, po co mają teraz kupować Twoje produkty.
Pamiętaj, że jest wysokie prawdopodobieństwo zmiany nawyków konsumenckich, bo
nie wiemy, jak długo potrwa obecna sytuacja. Jakie potrzeby mogą wystąpić w czasie
przymusowego pobytu w domu i akcji #Zostańwdomu?
Brak kosmetyków do pielęgnacji cery i niechęć do odwiedzania galerii.
Brak podstawowych środków higienicznych także dla dziecka (zwłaszcza małego).
Sprzęt do pracy zdalnej, np. komputery, laptopy, tablety, kamery, mikrofony.
Sprzęt AGD do przechowywania żywności (lodówki / zamrażarki).
Zabawki, gry planszowe lub inne rozrywki dla małych dzieci, które nawet jak szkoły
zostaną otwarte, to nie będą raczej uprawiały od razu tych samych aktywności co
wcześniej.
O P R A C O WA N I E

Poprawienie komfortu warunków przebywania w domu 24 h.

e

Podejdź bardziej restrykcyjnie do kanałów najbardziej generujących sprzedaż,
np. porównywarek.

Jeżeli do tej pory nie robiłeś tego, to także jest najlepszy czas, aby mocniej się przyjrzeć
swoim statystykom i zacząć optymalizować plik produktowy (product feed) we
wszystkich kanałach, które go wykorzystują.
W niektórych sterowanie odbywa się wyłącznie poprzez edycję Twojego pliku
produktowego, dlatego w tej sytuacji warto skorzystać np. z narzędzia do optymalizacji
i zarządzania feedami Feedink.com

f

Bądź dostępny dla swoich użytkowników.

Jeśli do tej pory Twoja marka nie ma czatbota, infolinii, to dobry moment, aby je
uruchomić. Pamiętaj, że dziś do internetu weszła nowa grupa użytkowników, którzy być
może kiedyś nie kupowali online lub po prostu nie kupowali u Ciebie. W momencie gdy
wszystko się przed nimi zamyka, gdy mają problem ze skontaktowaniem się z wieloma
usługodawcami, wyróżnij się na rynku Twoim pozytywnym Client Care.
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Część 2

Rynek dla Twojej branży mocno się skurczył?
A może wręcz przeciwnie, dopadła Cię klęska
urodzaju? Odpowiadamy na najczęstsze
problemy e-commerce.
Sprzedaż spada? Rozważ szybsze rozszerzenie geograficzne swojej sprzedaży.

Jeżeli jesteś w stanie sprzedawać swoje produkty za granicą lub sprzedajesz produkty
cyfrowe, to poważnie rozważ szybką ekspansję poza nasz kraj. Jeżeli w branży wyraźnie
spadnie popyt na Twoje produkty/usługi, to jedynie inwestycja w rozszerzenie
geograficzne sprzedaży uchroni Cię przed spadkami.
Nie wiesz, które kraje wybrać? Zacznij od stworzenia landing page w języku angielskim
i przedstawienia produktu/usługi oraz prostego Call To Action: “Wybierz kraj oraz zostaw
swój adres e-mail, jeśli chcesz, abyśmy byli dostępni w Twojej lokalizacji”.
Tym prostym zabiegiem jesteś w stanie realnie zbadać potencjał rynkowy danej
destynacji.

Jeśli prowadzisz usługi gastronomiczne, możesz skorzystać z takich aplikacji jak:
Pyszne.pl, Wolt czy Glovo. Jeśli sprzedajesz produkty fizyczne, warto rozpocząć
współpracę z firmą jak Allegro czy Zalando. Jeżeli masz magazyn w dużym mieście
warto wykorzystać Glovo lub innych kurierów do rozwożenia przesyłek nawet tego
samego dnia. Koszty będą podobne, a czasami nawet tańsze. Być może to moment,
abyś spróbował korzystać z zewnętrznych magazynów?

c

Nie możesz zrealizować zamówienia? Nie odsyłaj swoich klientów z kwitkiem.

Wiele marek, szczególnie dostawy żywności mierzy się obecnie z klęską urodzaju. Popyt
jest większy niż podaż. Terminy dostaw się przedłużają. To, czego marka absolutnie nie
powinna zrobić, to poinformować klientów, że nie ma możliwości zamawiania produktów
ze względu na brak wolnych terminów dostaw lub brak dostępności produktu.

Konwersja na zapis (CPL) wyrażona w %
Koszt pozyskania 1 leada osoby chętnej na zakup
Wtedy będziesz w stanie oszacować, jak duże zapotrzebowanie może być w danym
kraju. Jeżeli np. konwersja byłaby na średnim poziomie, ale pomimo tego koszt mediów
niski, to wciąż opłaca Ci się wejść na dany rynek.

To łatwiejsze niż myślisz.
Masz problem z dostawą? Rozważ partnerstwo.

Czy wiesz, że po raz pierwszy, w swojej 77-letniej historii IKEA zaczęła sprzedawać swoje
produkty za pomocą marketplace? W styczniu marka założyła wirtualny sklep serwisie
O P R A C O WA N I E
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w serwisie Alibaba. Korzystanie z marketplace’ów dla niektórych marek jest
koniecznością, ale w sytuacji gdy nie chcesz tracić klientów, a masz problem z realizacją
dostaw na czas i przyjmowaniem tych nowych, warto rozważyć pośredników.

Wyłącznie dwa wskaźniki powiedzą Ci, czy powinieneś inwestować np. w wirtualną
asystentkę do tłumaczeń opisów + do obsługi klienta:

a

Część 2
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To jak wywieszenie wielkiego szyldu “ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA”.

Co jeszcze możesz zrobić? Przyjąć strategię early birds, czyli:
daj użytkownikom możliwość rezerwacji dostawy w późniejszym terminie, ale
z gwarancją
jeśli jakiegoś produktu nie masz dziś na stocku daj użytkownikom możliwość
zaznaczenia “poinformuj mnie o dostępności” lub “pokaż podobne”
zaproponuj im coś w zamian za czekanie, np. zniżkę na późniejsze zamówienie,
darmową próbkę Twojego produktu, prezent niespodziankę do zamówienia.
jeśli dziś klienci nie mogą skorzystać z Twoich usług, bo działasz w sektorze kultury,
możesz pomóc im w zaplanowaniu wydarzeń za kilka miesięcy i przedstawić
swoją ofertę na ten czas. Sprzedawaj tańsze vouchery z długą datą realizacji – to
musi być okazyjny zakup podobnie jak w Zakupach Grupowych.

d
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Nie bój się informować swoich klientów o opóźnieniach w dostawie, brakach
produktów i innych sytuacjach spowodowanych kryzysem.

Zakładanie nowych kont na serwisach z dostawami żywności w ostatnich 3 tygodniach
często kończyło się tym, że po rejestracji okazywało się, że nic nie można zamówić. To
nie jest pozytywne user experience, a działając w ten sposób marka owszem, pozyska
leady, ale osób, które najprawdopodobniej nic od niej nie kupią i wypiszą się z bazy przy
pierwszej możliwej okazji.
Wbrew pozorom informowanie klientów o opóźnieniach, brakach produktowych
oraz informacja, że pracujesz nad rozwiązaniem problemu, czasem proponujesz coś
w zamian, może zwiększyć lojalność Twoich klientów. W dobie kryzysu jesteśmy dla
siebie bardziej wyrozumiali, ale chcemy być poinformowani. Powtarzamy jeszcze raz,
jest to czas, w którym łatwiej o personalizację komunikatów, bo wielu z nas mierzy się
z tymi samymi problemami.
jeśli z powodu koronawirusa Twoje lokale pozostają zamknięte (siłownie, baseny,
korty), zawieś pobieranie opłat za subskrypcję, aby Twoi użytkownicy nie wypisali
się z bazy;
jeśli z powodu pandemii opóźnią się terminy dostaw, poinformuj o tym klientów
na stronie internetowej, a także w komunikacji bezpośredniej (e-mail, sms, push);
Pomóż im w wybraniu dogodnego nowego terminu.
jeśli Twoje placówki (restauracje/sklepy/banki) zostaną zamknięte, podziel
się informacją, jak można się z Tobą kontaktować, jak kupować. Zaplanuj
infrastrukturę, aby było to możliwe online=bezpiecznie.
W kolejnych miesiącach marki muszą być obecne, proaktywnie i informować swoich
klientów o ważnych dla nich zmianach w funkcjonowaniu firmy. Wyznaczyć obszary
zainteresowań klientów, w których marka może się odnaleźć i zaproponować unikalną
wartość. Skojarzyć markę z bezpieczeństwem, godnym zaufania partnerem w dobie
niepewności.
Jeżeli nawet zminimalizowałeś wszystkie wydatki na marketing, ale wiesz, że gdy
„opadnie kurz” dalej Twój biznes będzie funkcjonował, to nie rezygnuj z tworzenia
contentu pod Social Media i SEO.
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W obecnej sytuacji, kiedy wielu marketerów impulsywnie decyduje się
ograniczyć budżety reklamowe, pojawia się szansa dla e-commerce
na przetestowanie dodatkowych działań budujących górę lejka. Wielu
wydawców będzie teraz skłonnych zaoferować bardziej atrakcyjne stawki
ze względu na mniejsze obłożenie swoich powierzchni, co pomoże
reklamodawcom osiągać akceptowalny ROAS w działaniach, które nie są
typowymi „domykaczami” sprzedaży.

CZĘŚĆ 3

Komentarze
ekspertów
najefektywniejszych
kanałów online

To właśnie czas na przetestowanie działań z influencerami, mailingów,
reklamy natywnej czy pojawienie się w porównywarkach cenowych
i produktowych. Użytkownik, który nie może obecnie zbyt wiele kupić
stacjonarnie, będzie zdecydowanie bardziej podatny na komunikaty
marketingowe na wszystkich etapach ścieżki zakupowej. Im wcześniej się
na niej pojawisz i z im większą częstotliwością, tym większa szansa na to,
że pozyskasz klienta. Jeśli odpowiednio zarządzisz później LTV (lifetime
value, zwane także customer lifetime value CLV lub lifetime customer
value LCV – czyli wartość życiowa klienta), zostanie z tobą również na
dłużej.
W kampaniach na czas kwarantanny wcale nie chodzi o to, żeby przetrwać.
Kwarantanna przyspiesza to, co i tak było nieuniknione, czyli zmianę
układu sił między online i offline. Ci, którzy teraz zdobędą pozycję wśród
konsumentów, najpewniej zostaną nowymi liderami. Dlatego widoczność
i budowanie świadomości wśród potencjalnych Klientów to teraz klucz
do sukcesu.

Anna Gromańska
P U B L I S H I N G & I N N O V AT I O N S D I R E C T O R
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Facebook jest świetnym kanałem, dzięki któremu możemy
dotrzeć

do

szerokiej

zainteresowanych

grupy

naszym

odbiorców
produktem

potencjalnie
lub

usługą.

W obecnej sytuacji aplikacje Facebooka są znacznie

Część 3

Gołym okiem widać również w kampaniach reklamowych, że zakupy ze
świata offline przeniosły się do świata online – kampanie Google Ads mają
się dobrze, a w niektórych segmentach nawet lepiej niż przed obecną
sytuacją. W tej chwili wychodzi na światło dzienne znajomość brandów i
przywiązanie do nich kupujących.

częściej wykorzystywane do komunikowania się. Grupa
potencjalnych klientów może się znacznie poszerzyć,
a zaangażowanie użytkowników wzrosnąć.
Warto dotrzeć do potencjalnych klientów na górze lejka sprzedażowego
i pokazać im nasze produkty, usługi lub zapoznać z marką. Budowanie
odpowiedniego contentu oraz wykorzystanie właściwych kampanii
Facebooka pozwoli nam osiągnąć ten cel. Do tego wykorzystaj
formaty wideo i grafikę w kampaniach „na zasięg”, a także kampanii
„rozpoznawalność marki”.
Nie ograniczaj się do jednej grupy odbiorców – testuj różne możliwości
targetowania. Zainteresowanie naszym produktem bądź usługą może
okazać się znacznie wyższe u odbiorców, wśród których wcześniej nie
widzieliśmy potencjału zakupowego.

To jest dobry czas na pozyskanie nowych użytkowników, tych, którzy
do tej pory swoje zakupy finalizowali offline i mieli na to kilka mocnych
argumentów, m.in. chcieli wziąć kredyt w punkcie stacjonarnym lub
zabrać produkt od razu do domu, nie czekając na dostawę. Dla wielu
sklepów to czas na zbudowanie oraz umocnienie swojego wizerunku i
swojej marki, co zaowocuje teraz i w przyszłości w postaci sprzedaży. To, co
jest zauważalne na przestrzeni kilku dni, to mocny wzrost wskaźnika CTR
(Click Through Rate – stosunek między liczbą kliknięć a wyświetleniami
reklamy). Wniosek z tego, że reklama jest trafna i odpowiada na
zapytania użytkownika, a co za tym idzie wskaźnik CR (Conversion Rate –
współczynnik konwersji) też rośnie.

Nie zostawiajmy użytkowników bez odpowiedzi, wstrzymując
działania w wyszukiwarce. Póki dostawa działa bez zarzutu,
nie marnujmy szansy na dobre wyniki sprzedażowe.
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Jarosław Koniec

SEM & SOCIAL EXPERT

SEM & SOCIAL EXPERT
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Aktualnie widzimy wiele szans związanych z potrzebą
innej, kreatywnej komunikacji, wpisującej się w to,
co dzieje się tu i teraz. I nie chodzi tu tylko o akcje
społeczne, informacyjne czy uświadamiające, ale
przede wszystkim o treści skierowane do użytkowników,
którzy zaczynają funkcjonować w nowej rzeczywistości.
Praca nad takim typem komunikacji już trwa. Klienci
tego potrzebują i są zdecydowanie bardziej otwarci na
pomysły kreatywne.
Trudno w tym momencie oceniać, jak bardzo sytuacja
związana z pandemią odbije się na marketerach
i ich budżetach. Jest na to za wcześnie. Oczywiście są
branże bardziej narażone na kryzys.
Natomiast content marketing pozostanie kluczowym
narzędziem budującym wizerunek i napędzającym
sprzedaż.

Emilia Radecka
HEAD OF CONTENT MARKETING

To nie jest czas na przerywanie działań długofalowych. Wśród nich strategiczny charakter
mają działania SEO. Nawet jeżeli istnieje konieczność zmniejszenia budżetu, to nie
przerywaj działań w całości. Zachowanie pewnego poziomu inwestycji pozwoli zachować
widoczność serwisu w najbliższych, trudnych miesiącach. To może okazać się kluczowe
w czasie powrotu do normalnego poziomu aktywności użytkowników. Po czasie
zmniejszonej sprzedaży środki na inwestycje w kanały płatne mogą być ograniczone
i kanały organiczne będą niezwykle ważne. Wykorzystaj to, jak działania SEO współgrają
z innymi kanałami. Budowanie góry lejka sprzedażowego poprzez tworzenie atrakcyjnego
contentu możemy połączyć z efektami SEO. Dzisiejsze wartościowe działania SEO to
nie tylko treści dla algorytmów, lecz przede wszystkim dla użytkowników. Jeżeli treści
będą dodatkowo dobrze zoptymalizowane pod wyszukiwarki, to:
a

Dajemy sobie większą szansę na generowanie organicznego ruchu. Ponosimy koszt stworzenia
contentu raz, a korzyści w postaci dodatkowego ruchu będziemy czerpać nawet przez lata.

b

Strona zoptymalizowana najczęściej zyskuje wyższe wyniki jakości w kampaniach płatnych niż ta
bez optymalizacji. Wykorzystaj to, żeby zmniejszaćswoje koszty w kampaniach SEM.

Content często przyciąga ludzi, którzy szukają rozwiązań swoich problemów. Wykorzystaj
to w swojej komunikacji. Przygotuj spersonalizowane kampanie retargetingowe dla
użytkowników wchodzących na twojego bloga z komunikacją odnoszącą się do ich
problemów.
Skaluj się. Jak wspomnieliśmy wcześniej, dobre treści osiągają po kilkaset wejść
miesięcznie. Ten wolumen nie zmieni Twojego biznesu, ale działając długofalowo
za kilka miesięcy możesz mieć artykuły, które łącznie wygenerują kilkadziesiąt
tysięcy odwiedzin. Pomyśl, ile ten ruch kosztowałby w kampanii płatnej. W połączeniu
z chwytliwymi tematami, możliwością prowadzenia kampanii SEM z niskim kosztem
klików (dzięki optymalizacji pod frazy) oraz personalizowanego retargetingu to potencjał,
z którego nie możesz rezygnować w obecnej sytuacji.

Michał Pustuł
BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST
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