
Twoje kampanie
nie będą dłużej jak
nieoszlifowane
diamenty.

Case study Marko.pl



Marko.pl 

 

Marko to polski sklep jubilerski. W swojej ofercie ma bardzo bogaty

asortyment, począwszy od złotej i srebrnej biżuterii, po dewocjonalia oraz zegarki. 

Ich wyjątkowe produkty można nabyć zarówno w sklepie online marko.pl, jak

i w kilku punktach stacjonarnych w północno-wschodniej Polsce.

Zasięg: ogólnopolski + promowanie punktów stacjonarnych

Branża: jubiler

Target: Głównie kobiety (18-44), Beauty & Wellness, Fashionistas,

Apparel & Accessories

Budżet: Open na performance, na branding

i lokalne zmienny (w zależności od sezonu)



START: Jak utrzymać tempo wzrostu
po najlepszym historycznie roku?

Pandemia wywarła ogromny wpływ na rozwój e–commerce, w tym

w dużej mierze na branżę jubilerską. Dlaczego? Najlepszą inwestycją

w niepewnych, covidowych czasach są właśnie... złoto i inne kruszce

szlachetne, co pokazują wyszukiwania internautów w tym okresie.

Nie inaczej było w przypadku naszego klienta - Marko.pl! Rok 2020 był

najlepszym pod kątem sprzedaży od samego założenia e-sklepu.

Jeżeli chodzi o kampanie Google Ads - osiągnęliśmy aż 100% wzrost

wskaźników sprzedażowych rok do roku!

Jak zatem dalej rozwijać biznes i skalować działania w wyszukiwarce,

po osiągnięciu rekordowego wzrostu, otwarciu salonów

stacjonarnych i pomimo wielkiego rozwoju konkurencji?

2020 2021 2022



BIG IDEA: sprzedajemy asortyment typowy
dla sprzedaży stacjonarnej

Postawiliśmy na kreatywność - nie tylko na poziomie konfiguracji

i optymalizacji kampanii!

Aby sprostać wyzwaniu, przed którym stanęliśmy, sama

optymalizacja kampanii, która już działała na maksimum

swoich możliwości, byłaby niewystarczająca.

Poziom strategiczny:

Postawiliśmy na sprzedaż... asortymentu niesprzedawalnego!

Co to oznacza?

Sprzedaż produktów, których zazwyczaj nie kupuje się online,

a dokładniej: pierścionków zaręczynowych!



TAKTYKA: 4 silne filary

Poziom taktyczny:

Aby zrealizować założenie, na poziomie taktycznym nasza strategia

składała się z 4 silnych filarów:

wykorzystanie naszego autorskiego narzędzia do maksymalizacji

wyników kampanii PLA: Sempai Merchant 360

wkroczenie na najwyższy poziom lejka sprzedażowego z

uwzględnieniem takich konfiguracji kampanii, które

generowałyby wysoko jakościowy ruch prowadzący do konwersji

zaawansowana automatyzacja i strukturyzacja już istniejących,

a także nowych kampanii

mocna promocji marki w regionie, w którym jest liderem

Sukces!



Cele

Aby sprostać największemu wyzwaniu na 2021 oraz w oparciu

o strategię, wraz z klientem ustaliliśmy następujące cele:

wzrost skali kampanii Google Ads rok do roku o 30%

zwiększenie sprzedaży pierścionków zaręczynowych

zarówno jeżeli chodzi o liczbę transakcji, jak i ich wartość

utrzymanie pozycji lidera branży jubilerskiej w województwie

podlaskim



Wyzwanie No 1:
sprzedaż pierścionka zaręczynowego online

Pierścionki w ofercie naszego Klienta to najważniejsza kategoria produktów.

Nie tylko z powodu bardzo dużego wyboru, ale również marży.

Sprzedaż internetowa pierścionków jest bardzo trudnym zadaniem z

następujących względów:

cena - niektóre są warte kilkadziesiąt tysięcy PLN, co czyni je

najdroższymi produktami w ofercie,

większość osób chce przymierzyć bądź dotknąć przed zakupem,

gdyż źle dobrany rozmiar lub model może skutkować... nieprzyjęciem

oświadczyn :)

ścieżka zakupowa jest znacznie dłuższa, niż w przypadku innych

kategorii - kupujący potrzebują więcej czasu do namysłu ze względu

na wagę emocjonalną produktu.

Jak zatem poradzić sobie z tak trudnym produktem w wyszukiwarce i zwiększyć liczbę transakcji?



Rozwiązanie:

Creation & Creativity

Kreacja i kreatywność - połączenie obu tych elementów

w przypadku tego typu produktów było “na wagę złota”!!

Dotarliśmy do potencjalnego klienta oraz znacząco

poprawiliśmy współczynniki sprzedażowe dzięki

wykorzystaniu:

angażujących przekazów reklamowych

przykuwających uwagę grafik i filmów

zaawansowanych konfiguracji kampanii



Rozwiązanie:
Sempai Merchant 360 jako game changer

Sempai Merchant 360 to udoskonalany ekosystem dla reklam PLA w Google i na Facebooku,

polegający na kompleksowej usłudze zapewniającej przewagę w kluczowych

elementach kampanii.

Składają się na niego 3 nasze autorskie rozwiązania:

CSS Sempai Shop -  serwis www, który grupuje oferty produktów od

e-sprzedawców. Umożliwia wyświetlanie ich w postaci reklam

produktowych w Google, tradycyjnie przekierowując kliknięcia wprost

do karty produktu w danym sklepie internetowym.

Sempai Merchant - służy do wsparcia automatyzacji w budowie,

rozwoju oraz optymalizacji kampanii PLA.

Sempai Inventory Manager - służy do optymalizacji feedu

produktowego pod różne kanały sprzedażowe takie jak: Google Ads,

Facebook Ads, Instagram, Bing i inne.



Sempai
Merchant 

Przy optymalizacji kampanii PLA wykorzystaliśmy Sempai Merchant.

To prawdziwy game changer przy optymalizacji i automatyzacji kampanii produktowych.

Dzięki Sempai Merchant zyskaliśmy następujące przewagi nad kampaniami Smart Shopping:

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)

możliwość generowania i prowadzenia kampanii

produktowych w różnych konfiguracjach np.: pod kątem

dostępnych atrybutów zaciąganych z feedu produktowego

- feedu, kruszca oraz one adgroup campaign vs SPAG

(single product ad group)



CSS Sempai Shop

Dzięki wykorzystaniu aż 3 Comparison Shopping Services (CSS) w kampaniach PLA:

zaaktywizowaliśmy zaniedbane dotychczas produkty - o niższym QS lub/i pomijane przez algorytmy

równolegle wyświetlaliśmy wiele wariantów danego produktu - ważne w przypadku biżuterii, gdzie

mało jest wyróżników danego produktu,

pokryliśmy więcej przestrzeni reklamowej w boxach PLA

zyskaliśmy więcej środków na inwestycje - dzięki stawkom za kliknięcie niższym nawet o 20%,

co wykorzystaliśmy do zwiększenia skali działań.

Złoty pierścionek
cena: 1400zł



Osoby, które prowadzą kampanie Google Ads, doskonale zdają sobie sprawę,

że dopasowanie wyświetlanego produktu pod zapytanie użytkownika w kampaniach

produktowych jest dużym problemem.

Częstym jest, że pomimo iż w asortymencie znajdują się produkty, które lepiej pasują

do wpisywanego hasła, system promuje wciąż inny towar:

Zazwyczaj specjaliści, aby zminimalizować ten problem, przepalają stawki CPC

oraz ingerują w tytuły lub opisy. Czy istnieje tańszy i skuteczniejszy sposób? 

Wyzwanie No 2:
chaotyczne dopasowanie produktów
do zapytań



Jest!

Dzięki Sempai Merchant zastosowaliśmy

zaawansowaną strukturę opartą na lejku, pozwalającą wyświetlać

jedynie zestaw wybranych produktów pod sprecyzowane słowa

kluczowe.

Wybieraliśmy produkty, które chcemy mocniej promować

oraz słowa kluczowe, na jakie mają się pojawiać wg założonego

przez nas budżetu i na najwyższych pozycjach.

To rozwiązanie zastosowaliśmy m.in. w przypadku

pierścionków zaręczynowych:

Rozwiązanie:
segmentacja reklam w oparciu
o lejek sprzedażowy



Wyzwanie No 3:
duża rotacja produktów

Asortyment w e-commerce bardzo często rotuje, chociażby ze względu

na sezon, dostępność czy wprowadzane nowe linie produktów.

O ile kampanie produktowe i Display opierają się o aktualizowanym

na bieżąco feedzie produktowym, to w kampaniach Search rotacja

asortymentustanowi spory problem (jeśli kierują na LP produktowe). Wpływa

ona na pojawianie się błędów 404, odrzucanie reklam, ciągłą nieaktualność kampanii, 

a co najgorsze - frustrację potencjalnych kupujących.

Jak można temu zaradzić?



Rozwiązanie:
firmowa baza danych

Wykorzystaliśmy firmową bazę danych, która dzięki skryptom

aktualizacyjnym obsługiwała wyłącznie aktywne linki do

produktów.

Za pomocą etykiet podzieliliśmy linki pod kątem: kategorii,

marżowości bestsellerów i wielu innych kryteriów, które były

dla nas istotne.

Dzięki temu rozwiązaniu zyskaliśmy m.in. dopasowane teksty

reklam, dedykowane rozszerzenia, więcej statystyk i lepszą

kontrolę nad uruchomionymi kampaniami.

Nasz pomysł w krótkim czasie poskutkował 50% wzrostem

przychodów i 25% wzrostem liczby konwersji z kampanii

Search!



Wyzwanie No 4:
wiele promocji i tysiące
reklam jednocześnie

Przekazy reklamowe mają duży wpływ na aktywność

podejmowaną przez użytkowników. Przydatne informacje o

produkcie, silne call to action, wyróżniki oferty czy aktualne

promocje mogą być determinantem podjęcia przez

użytkownika interakcji z naszą reklamą.

Jak jednak o to skutecznie zadbać, jeżeli równolegle mamy do

czynienia z różnymi promocjami na wiele marek lub typów

produktów? Jak szybko aktualizować i dopracowywać

reklamy, jeżeli prowadzimy ich... tysiące?



Rozwiązanie:
atrybuty dostosowania reklam

Aby poradzić sobie z tym wyzwaniem, zastosowaliśmy

niestandardowe rozwiązanie, jakim są atrybuty modułu

dostosowania reklam przypisane do najważniejszych

kategorii w e-sklepie. Pozwalają one na stałe przypisać

poszczególnym reklamom zmienne, które w dowolnym czasie

możemy zmieniać.

Dzięki temu błyskawicznie podmienialiśmy nagłówki i teksty

reklam, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania

przez system oraz przekazywaliśmy informacje o trwających

równolegle wielu promocjach, np. -40% na kolczyki, -30% na

wisiorki i -20% na złote pierścionki.

-4
0%

-30%

-20%



Wyzwanie No 5:
zniecierpliwienie użytkowników

Statystyki od Google nie pozostawiają złudzeń: użytkownicy sieci stają się coraz

bardziej niecierpliwi. Każda sekunda opóźnienia załadowania strony skutkuje

sukcesywnymodpływem odwiedzających.

To samo tyczy się reklam w wyszukiwarce, a dokładniej zbyt ogólnych

przekazów typu “u nas najtaniej i najlepiej” oraz linków końcowych,

nieprowadzących do produktu lub usługi.

Użytkownik, który wpisał do wyszukiwarki zapytanie o konkretny

model produktu, po tym jak zostanie skierowanyreklamą do strony

głównej czy nawet całej kategorii, prawdopodobnie nie sfinalizuje

transakcji i szybko z niejwyjdzie.



Rozwiązanie:
ułatwienia dla użytkowników

Zastosowaliśmy w kampaniach Search segmentacją Single Keyword

AdGroup (SKAG). To rozwiązanie pozwoliło nam optymalnie dopasować

przekazy w nagłówkach i opisach reklam użytkownikom oraz powiązać

je z wybranymi rozszerzeniami i wpływać punktowo na stawki i cele.

Z kolei w kampaniach Display (Remarketing oraz Dynamic prospecting)

opartych na feedzie produktowym wykorzystaliśmy filtry produktów. 

W ten sposób idealnie dopasowaliśmy produkty użytkownikowi

w reklamach dynamicznych. Przykładowo, jeżeli użytkownik przeglądał

w e-sklepie złote kolczyki, to w wyszukiwarce zobaczy właśnie ten

konkretny produkt oraz inne kolczyki z tej samej kategorii.

Oba zabiegi poskutkowały 42% wzrostem przychodów i 35%

transakcji już po pierwszym miesiącu implementacji.



Wyzwanie No 6:
jak zachować pozycję lidera
w regionie w trakcie pandemii

Do momentu wybuchu pandemii - Marko było niekwestionowanym liderem

branży jubilerskiej na Podlasiu. W województwie jest to największa sieć

towarów luksusowych, posiadająca 7 sklepów stacjonarnych, w tym

aż 4 w jego sercu - czyli Białymstoku.

W związku z trwającą pandemią stanęliśmy przed wyzwaniem, jak utrzymać

pozycję lidera w regionie, skoro w covidowej rzeczywistości lokalizacja

traci na znaczeniu?

Po otwarciu sklepów stacjonarnych czekało nas kolejne zadanie - jak skłonić

klientów z Podlasia, którzy już powoli zaczęli przyzwyczajać się do zakupów

biżuterii online - gdzie mają praktycznie nieograniczony wybór asortymentu,

w tym e-sklepów - do powrotu do salonów Marko.pl?



Rozwiązanie:
połączenie online & offline

Aby sprostać obu wyzwaniom, skupiliśmy się zarówno na lokalnej promocji sprzedaży 

stacjonarnej, jak i internetowej.

Kierowaliśmy kampanie na każdy punkt stacjonarny, który posiada swoją wizytówkę

w Google, ale dostosowywaliśmy zasoby reklamowe pod bieżące potrzeby. Pomimo 

nieprzewidywalnego zamykania poszczególnych punktów, co było związane z 

pandemicznymi obostrzeniami, klienci na bieżąco byli informowani, który punkt jest 

otwarty. Dzięki temu użytkownikom nie pojawiały się reklamy sklepów, które były 

nieczynne.

Ponadto staraliśmy się analizować korelację aktywności użytkowników online i o�ine.

Co to oznacza? Potencjalnym klientom, którzy udostępnili swoją lokalizację Google, 

pokazywaliśmy się z reklamą najbliższego otwartego salonu. Ci, którzy z kolei odwiedzili 

salon Marko.pl, widzieli w Google reklamy, namawiające do zakupu w ich e-sklepie.



Wyniki - budowanie świadomości marki

Dzięki naszym kompleksowym działaniom zrealizowaliśmy postawione

cele z nawiązką! Jeżeli chodzi o budowanie świadomości Marko.pl

wśród internautów zarówno w regionie, jak i w całej Polsce osiągnęliśmy

niewątpliwy sukces!

Wyniki województwo podlaskie:

wizyty w sklepie stacjonarnym +351,26%  (6999 vs 1551)

nawigacja do punktu +110,98%  (2593 vs 1229)

Zapytania z uwzględnieniem brandu własnego:

Sesje: +44%

Transakcje: +23%

Przychody: +52%  



Wyniki - sprzedaż pierścionków zaręczynowych

Porównując rok do roku (styczeń-grudzień 2021 do styczeń-grudzień 2020), przychód ze sprzedaży złotych pierścionków

i pierścionków zaręczynowych w e-sklepie Marko.pl wzrósł aż o 39%!

+ 39%



Wyniki całościowe - główny cel zrealizowany!

Czy sprostaliśmy głównemu wyzwaniu na 2021 rok, czyli utrzymaniu tempa wzrostu po historycznie najlepszym sprzedażowo roku?

Zdecydowanie TAK - o czym mówią same wyniki (styczeń-grudzień 2021 do styczeń-grudzień 2020)!

+ 68%

Sesje

+ 43%

Transakcje

+ 50%

Przychody

 1 031,29%

ROAS


