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O tantis.pl
Tantis.pl to jedna z wiodących księgarni internetowych Polsce, 
działająca na rynku już od 2007 roku. Ma w swojej ofercie ponad 
100 000 tysięcy produktów - w tym nie tylko książki (chociaż to 
corowa działalność naszego klienta), ale także gry i zabawki, 
audiobooki oraz artykuły papiernicze i szkolne.

Zasięg: ogólnopolski

Sektor: branża księgarska

Target: wszyscy czytelnicy :)
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Wyzwanie: jak porozumieć się z automatem?
Z tantis.pl rozpoczęliśmy współpracę we wrześniu 2020 roku.

Problem, z którym zgłosił się do nas klient, to brak możliwości zwiększania skali prowadzonych działań w Google Ads. Kampania 
niemal w całości opierała się na opcjach automatycznych i chociaż przynosiła efekty na zadowalającym poziomie, to 
zwiększanie skali stało się barierą. Wyzwaniem stało się zarówno dalsze realizowanie przez kampanie celów biznesowych jak
i specyficznych, bieżących wytycznych operacyjnych tantis.pl. Przełożenie ich na język automatów było niewykonalne.

Przykład:

Klientowi zależało na specjalnym traktowaniu konkretnych 
segmentów produktów, lecz zastosowanie automatów to 
uniemożliwiało. Opierając się jedynie na machine learning, 
nie był w stanie wykluczyć wybranych słów kluczowych
z kampanii, takich jak nazwy producentów lub wydawcy.
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Kluczowe cele:
Aby móc dalej rozwijać biznes, w tym za pomocą zwiększenia skali działań prowadzonych w Google Ads, wraz z Klientem 
postawiliśmy sobie następujące cele:

• Zwiększenie sprzedaży o 500% rok do roku

• ROAS > 1500% - na tym poziomie rentowności 
kampanii Klient realnie zarabia

Poza celami mierzalnymi, dokonalismy następującego założenia:

• maksymalne odzwierciedlenie w kampanii strategii i założeń 
biznesowych klienta poprzez wiekszą kontrolę nad opcjami 
automatycznymi kampanii

• zwiększenie skuteczności kampanii produktowej, która zarabia 
najwięcej dla naszego klienta
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Strategia: MI + HI = $!
Aby rozwiązać problem Tantis.pl, który polegał na małej elastyczności 
we wprowadzaniu szczegółowych zmian w kampaniach opartych na 
automatach, postawiliśmy na większą kontrolę machine learning przez 
doświadczonego specjalistę. Ze względu na e-commerce’owy charakter 
biznesu klienta - w dużej mierze skupiliśmy się na poprawieniu wyników 
kampanii produktowej.

Clue strategii, którą obraliśmy, polegała na ścisłej korelacji machine 
learning z human intelligence i jak najpełniejszym wykorzystaniu opcji 
automatycznych w celu realizacji bieżących potrzeb klienta, co miała 
umożliwić kontrola specjalisty.

Grupa docelowa naszego klienta jest bardzo szeroka - co umożliwia nam 
dotarcie z odpowiednim przekazem do precyzyjnego, najlepiej rokującego 
segmentu. Podział oparliśmy o poszczególne działania reklamowe, w tym 
tworzenie nowych kampanii.
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Sempai Merchant 360
Reklamy produktowe stanowią główną składową konta 
Google Ads Tantis.pl, będąc jednym z dominujących źródeł 
ruchu i sprzedaży w e-sklepie. Dlatego zdecydowaliśmy się 
wdrożyć w kampanii Sempai Merchant 360 - udoskonalany 
ekosystem dla reklam PLA w Google, polegający na 
kompleksowej usłudze zapewniającej przewagę w 
kluczowych elementach kampanii. Jego głównymi zaletami 
są: automatyzacja i ułatwienie kontroli nad kampaniami 
opartymi na machine learning specjaliście.

SEMPAI MERCHANT 360

CAMPAIGN #3

CAMPAIGN #2

CAMPAIGN #1

Sempai Inventory Manager
Moduł zarządzania i optymalizacji product feed na potrzeby 
maksymalnego przystosowania go do ogólnych oraz 
specyficznych wymagań kampanii Google Ads. 

Sempai Merchant
Moduł służący do wsparcia automatyzacji w budowie, 
rozwoju oraz optymalizacji kampanii PLA, w tym w oparciu o 
wykorzystanie wielu CSS (w tym naszej - CSS Sempai Shop)

Sempai Search 360
Moduł umożliwiający automatyzację w zakresie budowy i 
aktualizacji kampanii text ads w sieci wyszukiwania Google 
Ads na podstawie danych z feedu produktowego
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Sempai Inventory Manager
To właśnie sposób, w jaki został przygotowany feed produktowy, w dużej mierze odpowiada za sukces bądź porażkę kampanii 
produktowej.

Dopracowanie feedów produktowych - poprzez Sempai Inventory Manager - umożliwiło nam filtrowanie oraz segmentację z 
zastosowaniem zaawansowanych reguł w oparciu o atrybuty produktów.

Przełożyliśmy bazy produktów oraz dodatkowe wytyczne na język zrozumiały dla automatów, tzn.:

rzygotowaliśmy nowe atrybuty, których zabrakło w poprzednich feedach Google Merchant Center for Shopping 
Campaigns, a które są wyszukiwane przez użytkowników Google: brand, wydawnictwo, producent czy słowa operatory

wykorzystaliśmy reguły automatyczne Merchant Center 
w celu przekazywania odpowiednich atrybutów do Title 
- pod zapytania w kampaniach produktowych

przygotowaliśmy product feed for Dynamic Search Ads 
Campaigns, aby mieć jak najbardziej aktualne dane na 
temat produktów do wyświetlania

przygotowaliśmy product feed for automated Search 
Campaigns - otrzymany od Klienta plik w CSV 
dostosowalismy w arkuszach Google, dzięki czemu był 
automatycznie przesyłany do Google Ads



GrowUP!

Comparison Shopping Services
Dzięki wykorzystaniu alternatywnych CSS zbudowaliśmy równolegle kilka kampanii produktowych o różnych strukturach i 
lokowaliśmy więcej budżetu na te, które są efektywniejsze.

Zyskaliśmy więcej środków na inwestycje - ich wykorzystanie wiąże się ze stawkami za kliknięcie niższymi nawet do 20%, które 
potem wykorzystaliśmy do zwiększenia skali działań.

Wykorzystaliśmy w sumie 3 CSS (2 x Sempai + 1 x Google)

Wykorzystywaliśmy różne feedy produktowe dla różnych typów kampani, w zależności od potrzeb.

CSS GOOGLE SHOPPING

CAMPAIGN #3

CAMPAIGN #2

CAMPAIGN #1

CSS SEMPAI SHOP

CAMPAIGN #6

CAMPAIGN #5

CAMPAIGN #4
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Sempai Merchant
Przy optymalizacji kampanii PLA  wykorzystaliśmy Sempai Merchant. Nasze  autorskie narzędzie, służące do wsparcia 
automatyzacji w budowie oraz rozwoju oraz optymalizacji kampanii PLA.

Dzięki Sempai Merchant zyskaliśmy następujące przewagi nad 
kampaniami Smart Shopping:

• możliwość generowania i prowadzenia kampanii 
produktowych w różnych konfiguracjach np.: one adgroup 
campaign vs SPAG (single product ad group)

• możliwość porównywania wyników równolegle 
prowadzonych kampanii produktowych j.w. w celu 
sprawdzenia, który model okaże się najbardziej skuteczny

• umożliwienie przeglądania search terms i optymalizacji w 
zakresie wykluczeń queries, które generują dużo wyświetleń a 
mało kliknięć (Quality Score) lub niską sprzedaż (ROAS)

CAMPAIGN #1#
4
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Sempai Search 360
Kampanie Search, które prowadził nasz Klient, nie 
wykorzystywały w pełni swojego potencjału. Dlatego 
zdecydowaliśmy się wykorzystać naszą autorską koncepcję 
Sempai Search 360:

Kampanie Search są napędzane danymi z PLA.

Kampanie Search są tworzone automatycznie na 
podstawie wyszukiwanych haseł w PLA, co pozwala 
nam dotrzeć do użytkownika z takim samym przekazem 
zarówno w PLA, jak i Search. A to z kolei znacznie zwiększa 
CTR kampanii.

W Sempai Search 360 wykorzystujemy API Analytics do 
pozyskania danych dotyczących najlepiej sprzedających 
wyszukiwanych haseł. Następnie korzystamy z API Google 
Ads do wgrania na podstawie powyższych danych reklam 
zawierających tekst reklamy identyczny z zapytaniem. Co dzięki 
temu zyskujemy?

• automatyczne tworzenie kampanii w sieci wyszukiwania 
w oparciu o feedy od Klienta oraz w oparciu o selektywny 
research słów kluczowych dokonywany przez specjalistę

• stworzenie dynamicznej kampanii w sieci wyszukiwania 
(Dynamic Search Ads campaign)

• dodanie nowych list odbiorców dających większą ilość 
danych

CAMPAIGN #4 DSA

CAMPAIGN #4 SEARCH

CAMPAIGN #4 PLA
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Reklamy na serie produktów
Przy bliskiej współpracy z klientem wyznaczyliśmy zbiór 
popularnych serii produktowych. Przy reklamowaniu książek 
ważne jest zaakcentowanie dostępności wielu pozycji z danej 
serii już na poziomie przekazu reklamowego lub/i strony 
docelowej (landing page).

• idealnie nadają się do tego reklamy tekstowe (text ads)
• z rozszerzeniami i dodatkowymi liniami opisów w 

wyszukiwarce Google

• w reklamach tekstowych wykorzystujemy kierowanie na 
specjalnie przygotowany Landing Page całej serii zamiast 
karty produktu pojedynczej książki jak w PLA

• rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku 
serii książek dla dzieci 2 3

1

4 5 6
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Wyniki
Nasza strategia oparta na wzajemnym przenikaniu się kompetencji specjalisty i samouczących się mechanizmach przyniosła 
rezultaty lepsze, aniżeli zakładaliśmy. Dużą rolę w osiągnięciu takich wyników odegrało wykorzystanie naszego autorskiego 
narzędzia: Sempai Merchant 360.

Porównując luty 2021 do lutego 2020 osiągnęliśmy spektakularne wyniki:

+683% +812% -16%

Przychód Clicks CPC

Porównanie stycznia 2021 do stycznia 2020:

+325% +446% -10%

Przychód Clicks CPC
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Opinia zadowolonego klienta
„„Z Sempai rozpoczęliśmy współpracę we wrześniu 2020 r. I pomimo krótkiego czasu działania prowadzone przez agencję pracę 
oceniam jako bardzo zadowalające.

Szukałem agencji która pomoże mi wyskalować kampanie Google Ads bardziej niż pozwalają na to automaty Google 
jednocześnie zwiększając osiągany ROAS. Sempai przeanalizowało konto, spotkaliśmy się i dostałem jasną informację, że 
wykorzystując własny CSS i swoje indywidualne narzędzia będą w stanie wykonać to niełatwe zadanie. Mówiąc krótko - zrobili 
to.

W związku z tym że ich działania są skuteczne, rozszerzyliśmy współpracę o kolejne kanały - SEO i FB Ads, które również 
przynoszą bardzo dobre rezultaty, dlatego z dużym optymizmem patrzę w przyszłość.

Nawiązanie współpracy z Sempai to była jedna z najlepszych decyzji biznesowych 2020 r.”


