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Droga klienta
w Twoim sklepie
Jak towarzyszyć mu przez cały czas
dzięki Marketing automation

Klient anonimowy
Pozyskanie adresu email
i sparowanie ciasteczka
z przeglądarką i użytkownikiem.

Klient monitorowany
Profilowanie użytkownika poprzez
zwiększanie ilości pozyskanych
danych osobowych i informacji
o jego zachowaniach na stronie.

Klient w procesie zakupu
Lepsze dopasowanie oferty
i zwiększenie zadowolenia klienta
przy zwiększeniu wartości koszyka

Klient po zakupie
Zwiększenie zadowolenia klienta
oraz zbudowanie zaufania i “sympatii”,
by zwiększyć prawdopodobieństwo
kolejnego zakupu

Klient uśpiony
Nakłonienie do powrócenia na stronę
i przywrócenie zainteresowania ofertą sklepu

Klient
anonimowy

pop-up
z propozycją

rabatu
lub specjalnej

oferty

alert Web Push
zachęcający
do udzielenia

zgody
na wyświetlanie

powiadomień

exit - pop up
z zachętą do

pozostawienia
adresu e mail
np. w zamian

za rabat

chat
z obsługą

sklepu
(lub botem)

wstępne
profilowanie
- dodawanie

tagów
określających

zainteresowanie
kategoriami
lub grupami
produktów
i rabatami

Klient
monitorowany

wiadomość
z podziękowaniem

po dokonanej
rejestracji

udostępnianie
materiałów
w zamian

za bardziej
szczegółowe dane

personalizowanie
zawartości

strony sklepu

personalizowane
wiadomości czatu,
z przypomnieniem

przeglądanych
produktów.

regularny
email marketing -

z naciskiem
na historycznie

przeglądane
produkty

remarketing
dynamiczny,

np. Google Display
Network

tagowanie
zachowań

i odwiedzanych
obszarów
na stronie

(cd. wstępnego
profilowania)

ramki rekomendacji
na stronach
produktów,

oraz w pierwszych
krokach koszyka

automatyzacje
porzuconych

koszyków
- wiadomości
e-mail, rabaty

remarketing
dynamiczny

- wykorzystanie
feedu

produktowego
w reklamach
display’owch.

wiadomości chat
z przypomnieniem
o niedokończonych

zakupach

przenoszenie
danych

z formularzy
transakcyjnych

do bazy,
budowanie profilu

do segmentacji

Klient
monitorowany

wiadomości:
podziękowanie

za zakupy
i informacja
o dostawie

i transporcie.

utrzymanie
wysokiego poziomu
satysfakcji zakupu

- linki do materiałów
“how to”

lub instrukcji
użytkownika

przypomnienia
o nadchodzącym

czasie, kiedy zakup
może być

ponowiony

bieżąca
komunikacja e-mail

marketingowa
- zwiększanie

zainteresowania
ofertą sklepu

komunikaty
web push

- połączone
z mailingiem

kontynuacja
wykorzystania

personalizowanych
obszarów

strony sklepu
(bannery,

ramki
rekomendacji)

Klient
po zakupie

wiadomości
mailowe

z super ofertą,

po powrocie
formularze

badające opinie
i preferencje

tagowanie
zachowań

i odwiedzanych
obszarów na stronie

personalizowanie
treści

(banery ramki,
pop-upy,

wiadomości
- np chat,)

na stronie w celu
dopasowania oferty

i kreowania
poczucia
“ten sklep

jest dla mnie”

Klient
po zakupie

Pop-up
okienko pojawiające się w wyniku akcji
użytkownika strony, wymuszające podjęcie
określonej czynności

Exit - pop up
okno pop-up pojawiające się
przy próbie opuszczenia strony

Ramki rekomendacji
obszary witryny dynamicznie uzupełniane
propozycjami produktów, które wpasowują się
w zainteresowania i potrzeby użytkownika

Chat
pozwala na sprawną komunikację z klientem

Alert Web Push
powiadomienie z komunikatem z witryny
pozwalające ponownie zaangażować użytkownika

E-mail marketing
forma marketingowej komunikacji bezpośredniej
wykorzystującej pocztę elektroniczną

Jesteśmy jedną z czołowych agencji SEO | SEM w Polsce. Od ponad 14 lat pomagamy naszym Klientom osiągać jak najwyższe zyski ze 
sprzedaży online, świadcząc usługi z zakresu: Google Ads, SEO, Facebook Ads, content marketingu i analityki internetowej. Jako part-
ner Google PREMIUM specjalizujemy się w marketingu konwersji sklepów internetowych.

Ekomers 2017
I miejsce

Google Premier 
Partner Awards 2016

2 nominacje

Ekomers 2016
I miejsce

Ready to Rock 2016
II miejsce

Google Premier 
Partner Awards 2018

1 nominacja

semKRK 2019
podium

w 3 kategoriach

Google Premier 
Partner Awards 2019

2 nominacje

Google Premier 
Partner Awards 2017

Top 3
w regionie EMEA

European Search 
Awards 2018

I miejsce

European Search 
Awards 2019
3 nominacje

European Search 
Awards 2020
2 nominacje

semKRK 2020
 I i II miejsce

semKRK 2021
 I i II miejsce

European Search 
Awards 2021
9 nominacji

Narzędzia Marketing Automation
umożliwiają integrację z zewnętrznymi usługodawcami
masowych wysyłek SMS


