Jak
działamy?
Nasze treści są tworzone po to, abyś czerpał z nich
maksymalne korzyści.
Dlatego tematy, które Ci zaproponujemy, tworzące rozległy
kalendarz treści, będą opierały się na analizie.
Jak dokonujemy analizy?
Analizujemy to, na jakich frazach pojawią się Twoi najwięksi
konkurenci. Wyniki porównujemy z aktualnymi trendami,
za pomocą narzędzia Google Trends.
Następnie zestawiamy to z potencjałem wyszukiwania tak, aby
dopasować wszystkie potencjalne zapytania do realizowanych
przez nas treści. Dzięki takiemu działaniu zapewniamy Cię, że
kampanie są przeprowadzane z myślą o efektach.

storytelling
Pewna kancelaria prawna, nazwijmy ją Lex Company (nazwa celowo zmieniona), chciała wykreować
wizerunek eksperta. Wiedziała, że tradycyjne formy
reklamy są w ich przypadku zabronione, a wizerunek eksperta można uzyskać, tylko pokazując, jak
rozwiązać dane problemy.
To zadanie było ogromnym wyzwaniem dla działu
marketingu firmy, którym przewodził pan Stefan.
Było to tym bardziej skomplikowane, że w strategii, którą kancelaria przyjęła na rok 2015, silnie na
internet i komunikację właśnie w tym kanale, a nikt
nie zdawał sobie sprawy, że medium to rządzi się
innymi prawami.

Mały, czteroosobowy team programistów, którzy
chcą swoje usługi sprzedawać poza Polskę.
Adwords na tego typu frazy jest bardzo drogie, dlatego Piotr decyduje się na content marketing. Zakłada
bloga, w którym opisywane są techniczne aspekty
wdrożeń e-commerce. Blog jest zbiorem case study
oraz zbiorem tipów i tricków, jak unikać problemów

Kancelaria zdecydowała budować swój wizerunek
eksperta, oparty o niezależne medium, jakim został blog o doradztwie podatkowym dla średnich
i dużych firm.
W szybkim czasie blog stał się niezwykle opiniotwórczy i uchodził za „top of mind” w kategorii
optymalizacji podatkowej.
Dla pana Stefana był to tym większy sukces, że blog
zaczął nie tylko przynosić prestiż firmie, ale także
generować bardzo dużo zapytań ofertowych (tak
zwanych leadów) dla kancelarii, która była partnerem merytorycznym bloga.

związanych z tworzeniem infrastruktury e-commerce.
Blog oraz publikacje w innych mediach (które od
czasu do czasu też mają miejsce) zwiększyły wejścia na stronę WWW o 327% w ciągu roku. Leady
składane za sprawą bloga są wysokojakościowe
i w ponad 20% przypadków dochodzi do realizacji
zapytań składanych tą drogą.

case study
Case study
Marketizator
Wyzwanie:
Marketizator w momencie przystąpienia do konkursu Ekomersów miał silnych rywali ze znacznie
większymi budżetami, takich jak MBank czy SALESmanago.
Rozwiązanie:
W celu przykucia uwagi i pozyskania sympatii osób
głosujących (w tym przypadku – internautów) musiał w krótkim czasie wykonać wiele mikrokampanii uświadamiających. W skład przeprowadzonych
w tym celu działań wchodziły wywiady u blogerów
marketingowych, wywiady w mediach horyzontalnych, kampania w social mediach, tworzenie
kilkunastu publikacji eksperckich oraz wsparcie
mailingowe.
Efekt:
Marketizator w październiku 2015 roku zdobył
nagrodę Ekomersa Roku w kategorii Debiut Roku.
Przyczyniła się do tego zwielokrotniona liczba
wzmianek i intensywna interakcja z sympatykami.

Case study
CallPage
Wyzwanie:
CallPage istnieje na rynku od ponad roku, natomiast dla wielu ze środowiska e-commerce jest
to narzędzie anonimowe. Wyzwanie stanowi
przekonanie środowiska e-commerce do używania narzędzia i do myślenia o optymalizacji
konwersji.
Rozwiązanie:
Ekipie CallPage zaproponowaliśmy stworzenie kilkutygodniowego kursu o optymalizacji w sklepach
internetowych. Wszystkie treści są udostępniane
na specjalnej stronie: premium.marketingibiznes.pl,
i tworzone w technologii Atavist dla lepszej przejrzystości contentu.
Efekt:
Już na samym starcie – dzięki stworzonej landing
page, współpracy z influencerami oraz skierowaniu
na stronę kursu odpowiedniego trafficu – zapisało
się ponad 300 osób. Statystyki zaś pierwszych efektów kampanii informującej można zobaczyć poniżej .

Case study
KIRP
Wyzwanie:
Kilka tygodni temu z problemem przyszła do nas Krajowa
Izba Radców Prawnych. Jej
problem polegał na słabym zaangażowaniu grupy docelowej oraz braku pomysłu na stworzenie
contentu dla ogółu społeczeństwa w celu promocji
kompetencji i zawodu radcy prawnego.
Rozwiązanie:
Z racji tego że KIRP nie outsourcuje procesów contentowych, stworzyliśmy dla niej audyt treści oraz
dedykowane szkolenie dla pracowników administracji Izby.
Efekt:
Uruchomiliśmy „księgę jakości”, która ma wyznaczać
tworzenie treści dla ludzi i wyszukiwarek. Wyznaczyliśmy kilka formatów, które przyciągną uwagę
nie tylko radców prawnych, ale także przeciętnego
odbiorcy, czującego potrzebę wyedukowania się w
konkretnych tematach. Opracowany audyt będzie
wyznacznikiem rozpoczęcia prac nad poprawą treści,
zaangażowania oraz widoczności w wyszukiwarce
Google.
Case study
Elivo
Wyzwanie:
Ponad rok temu, gdy zbliżały
się targi e-commerce, jako agencja content marketingowa chcieliśmy zwrócić uwagę na swoje usługi
jeszcze przed targami. Wyzwanie było tym bardziej
trudne, że o uwagę rywalizowało ze sobą ponad
150 firm o podobnych profilach działania.
Rozwiązanie:
Stworzyliśmy bezpłatny sześciotygodniowy kurs
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Sales Lab, w którym uczyliśmy sprzedawców, jak
za sprawą różnych narzędzi zwiększać sprzedaż
w swoich sklepach. Kurs był dostępny w postaci blogpostów i wysyłany raz w tygodniu na adres e-mail.
Efekt:
Ponad 1800 e-maili zebranych do osób zainteresowanych tematyką e-commerce. Ponad 45
leadów złożonych w trakcie trwania sześciotygodniowego kursu (z samych działań content
marketingowych).
Case study
Marketing&Biznes
Wyzwanie:
Niewielka liczba wejść
z organicznych wyników wyszukiwania to duży
problem dla portalu. W styczniu Marketingibiznes.pl miał trudności z generowaniem ruchu
z wyników organicznych. Niedogodnością była
mała liczba treści oraz brak linków do samego
serwisu.
Rozwiązanie:
W ciągu połowy roku – od stycznia do lipca
– opracowaliśmy ponad 100 publikacji, które
były zoptymalizowane pod kątem SEO (title,
h1-h6), oraz w celu wywołania większego zaangażowania społeczności i pozyskania linków
z zewnętrznych źródeł stworzyliśmy wirtualny
event Festiwal Dobrego Contentu (tutaj link do
pełnego case study ).
Efekt:
Co miesiąc – od stycznia do lipca – ruch organiczny
wzrastał o ponad 100%. W tym czasie bez wydawania środków na pozyskiwanie fanów przybyło
ponad 1300 fanów. W tym czasie także kilkadziesiąt
blogów i stron firmowych podlinkowało artykuły na
portalu Marketingibiznes.pl.

