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Szanowni Państwo,
dokładnie rok temu zaczęliśmy prace
nad pierwszym numerem kwartalnika
“Deweloper&Marketing”. Jego głównym celem
było, dzielenie się wiedzą i skłonienie Państwa
do dyskusji nad tym, w którym kierunku
marketing firm deweloperskich powinien się
rozwijać.
Dzisiaj wiemy, że ten projekt zyskał Państwa
zainteresowanie, dlatego z tym większą
satysfakcją oddajemy niniejsze wydanie
specjalne, w którym wraz z ekspertami
podsumowujemy mijający rok i prognozujemy,
jak będzie wyglądać najbliższa przyszłość.

Grzegorz Kurowski
Prezes Zarządu

Dla portalu RynekPierwotny.pl 2018 rok był
bez wątpienia przełomowy. W szczególności
w obszarze wprowadzania nowych rozwiązań,
które jeszcze skuteczniej łączą deweloperów
z klientami. Nie byłoby to możliwe bez
wzajemnego zaufania, otwartości i szczerości,
za którą Państwu serdecznie dziękujemy.
W imieniu całego zespołu portalu
RynekPierwotny.pl pragniemy także złożyć
życzenia zdrowych, wesołych i radosnych świąt.
Aby przyszły rok umożliwił Państwu realizację
wszystkich planów i celów, w szczególności tych
marketingowych.

Paweł Moszczyński
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Marketing

Świątecznie,
o marketingu
deweloperskim
2018 rok już za nami…
Podsumujmy go!

wszystkim naszym klientom. Rzeczywiście mamy
teraz rynek, na którym to deweloper jest mocniejszą
stroną. Mimo wszystko wedle naszych statystyk
cykl życia inwestycji wynosi od 12 do 24 miesięcy.
Oznacza to, że w większości przypadków “same”
sprzedają się wyłącznie najpopularniejsze
nieruchomości (cena!). Sprzedaż pozostałych lokali
wymaga marketingowego wsparcia. Są też i takie
inwestycje, które mimo sprzyjających okoliczności
rynkowych zupełnie nie radzą sobie z pozyskiwaniem
klientów. Wniosek jest jeden: dobry marketing jest
niepomijalną częścią każdego poważnego biznesu.

Uff… co to był za rok. Klienci znowu dopisali.
Mieszkania sprzedawały się jak ciepłe bułeczki.
W ramach zbierania i weryfikowania wiedzy o rynku,
od sierpnia do grudnia odbyłem ponad 50 spotkań
z deweloperami w całej Polsce. To były bardzo
pouczające, a momentami wręcz inspirujące mityngi,
w trakcie, których zawsze stawiałem przewrotne
pytania; Czy na tak świetnie funkcjonującym
rynku, w 2019 roku marketing deweloperom będzie
jeszcze w ogóle potrzebny? Czego spodziewamy
się po naszych działaniach marketingowych i jak je
definiujemy?

Marketing przed dziurą w ziemi

Nie od dziś funkcjonuje przecież obiegowa opinia,
że marketing jest prosty i w zasadzie każdy się na
nim zna. A przecież to właśnie teraz jest dokładnie
odwrotnie! Nigdy wcześniej marketing nie był bowiem
tak trudny, tak bardzo oparty na technologii i analizie
twardych danych. To najwspanialszy okres w jego
historii. Narzędzia, jakimi dysponujemy, dają nam
ogromne możliwości dotarcia do klienta i utrzymania
z nim właściwej relacji. Specjaliści od marketingu
sprzed dwóch dekad nie mogli nawet marzyć o takim
środowisku. Dla nich byłby to istny marketingowy
science-fiction!

Prawda jest taka, że wstępny plan działań
marketingowych powinno się przygotowywać już
na etapie inwestycji w ziemię. Sprowadzanie roli
marketingowców wyłącznie do wykupowania ogłoszeń
na portalach, w Google czy na Facebooku prawie
zawsze mści się w późniejszym terminie.
Czy jednak współpraca działów inwestycyjnych
z marketingiem jest możliwa? Z moich obserwacji
wynika, że taka kooperacja nie wpisuje się w kulturę
organizacyjną większości firm. Szkoda, bo naprawdę
warto w tak kluczowe decyzje włączać marketing.

Marketer kontra sprzedawca

Na podstawie spotkań z deweloperami przedstawiam
krótką listę kilku marketingowych problemów, które
warto wziąć pod rozwagę w nadchodzącym roku.

To, co zwróciło moją szczególną uwagę to
potwierdzająca się, odwieczna wojna między
sprzedażą a marketingiem. To symptomatyczne jak
często działy te wolą z sobą walczyć niż się wzajemnie
wspierać. W firmach, które to rozumieją, przepływ
informacji jest lepszy, a reagowanie na potrzeby
klienta stoi na wyższym poziomie.

Samosprzedające się inwestycje
“Panie Jurku, nasze mieszkania sprzedają nam się
same” - to zdanie słyszałem prawie na każdym
odbytym spotkaniu. Cieszę się i szczerze kibicuję
4

Przekonaliśmy się o tym na własnej skórze.
Nasze kampanie rozliczane w modelu “Cost per lead”
sprawdzają się znacznie lepiej wtedy, gdy w proces
pozyskiwania leadów, od samego początku włączamy
zarówno pracowników marketingu, jak i działów
sprzedaży naszych klientów. Tylko w ramach takiej
współpracy udaje się np. zoptymalizować dzienną
pożądaną liczbę zgłoszeń, skorelowaną z realnymi
mocami przerobowymi działu handlowego. Innym
przykładem jest wiedza sprzedawców, która oparta
jest na rzeczywistych rozmowach z klientami.
Uważam za jeden z większych grzechów fakt, że
tak rzadko wykorzystuje się ją w pracach działów
marketingu

ciągu kolejnych 5 lat może się okazać, że potrzebne
będzie inne, większe i lepsze mieszkanie.
Wskazanie takiej perspektywy może ułatwić
i przyspieszyć wybór, który przestaje być taki trudny.
Dodatkowo istotny jest kilkukrotny kontakt z klientem
w trakcie jego poszukiwań. Przypominanie mu
o swojej ofercie, dopytywanie o podjętą decyzję lub
proponowanie kolejnego spotkania w celu rozwiania
ewentualnych wątpliwości. Okazuje się, że mniej niż 15%
deweloperów kontaktuje się ze swoimi niedoszłymi
klientami częściej niż dwa razy. To ogromna strata
potencjału, jakim dysponuje firma zbierająca leady.

Analizuj albo przepłacaj!

Klient nasz Pan, ale... musi poczekać

To, co w sumie najbardziej zaskoczyło mnie
w rozmowach z marketingowcami, to stosunkowo
słabe przywiązywanie wagi do analizy kosztów i jakości
leadów. Prawie nikt z moich rozmówców nie potrafił
rzeczowo ocenić atrakcyjności naszej oferty kampanii
CPL.

Konsekwencją wiary w samosprzedające się
inwestycje jest obniżenie jakości obsługi klienta.
Użytkownicy portalu RynekPierwotny.pl informują,
że u części deweloperów objawia się ona opóźnionymi
reakcjami na ich internetowe zapytania, czy wręcz
nieoddzwanianiem do osób, którym nie udało się
z deweloperem połączyć. Takie zachowanie wynika
z przekonania, że zdeterminowany klient wróci,
bo nie ma wyjścia. Stoi to niestety w jawnej
sprzeczności nie tylko z kulturą biznesową, ale kulturą
w ogóle. Deweloperzy nie są tu wyjątkiem. Podobne
zachowania widać np. w branży samochodowej, która
także bije teraz rekordy popularności.

Na poziomie “first impression” każdy miał swoje
zdanie na temat przedstawionej propozycji. Jednak
im dłużej rozmawialiśmy, tym szybciej dochodziliśmy
do konkluzji, że w zasadzie nie mamy materiału
porównawczego. Już sama definicja konwersji była
trudna. Wysłany formularz, odsłona numeru telefonu
czy pobranie rzutu mieszkania; każdy miał swoje miary
sukcesu. Zdarzały się sytuacje, w których wyliczenie
kosztu leada wahało się od 150 do 2900 zł, w zależności
od tego, jakiego rodzaju konwersje weźmie się pod
uwagę. Uważam, że to błąd. Każda akcja wykonana
przez użytkownika, powinna mieć z góry ustalona
wartość. Tylko w ten sposób można obliczyć realny
koszt przeprowadzanych działań, wybrać skuteczne
media, zrezygnować z tych, które nie dowożą
wartościowego efektu. Ta umiejętność będzie miała
krytyczne znaczenie w czasach, w których “samo”
już się nie będzie sprzedawało.

Jestem przekonany, że już w nadchodzącym roku
rynek wymusi znacznie szybszą i bardziej profesjonalną
reakcję na potrzeby klientów. Potwierdzają to także
moi rozmówcy, którzy zapewniają, że jakość obsługi
jest dla nich priorytetem, a pewne perturbacje
wynikają ich zdaniem z nadmiernego zainteresowania
rynkiem mieszkaniowym.

Doradzaj, żeby sprzedawać więcej
Jednym z ciekawszych wniosków, który nasuwa mi się
po spotkaniach deweloperami, jest fakt, że w ogólnej
gorączce zakupowej gubią się także sami klienci.
Najprościej mają ci, którzy kupują mieszkanie w celach
stricte inwestycyjnych, lub jako alternatywę dla nisko
oprocentowanych lokat bankowych. Tu decyzja
zakupowa jest szybka, bo każdy dzień to strata czasu
i pieniędzy. To właśnie ta grupa klientów odpowiada za
błyskawiczne transakcje zakupowe małych mieszkań
w nowych inwestycjach.

Nadchodzący rok może być pierwszym od dekady,
w którym sprawna obsługa klienta i rzeczowa
analiza działań marketingowych będzie kluczowym
czynnikiem sukcesu. Warto już dziś zastanowić się,
w jaki sposób nasze przedsiębiorstwo poradzi sobie
z ewentualną zmianą układu sił na rynku, na którym
to znowu klient będzie najważniejszym graczem.

Najgorzej mają ci nabywcy, którzy mieszkanie kupują
na poprawienie własnych warunków bytowych.
Tu wybór jest odwlekany, a zakup traktowany jako
najważniejsza decyzja życiowa. Sprawę utrudnia
ogromna podaż mieszkań i subiektywne poczucie
ryzyka dokonania złego zakupu. Co w takiej sytuacji
powinni robić sprzedawcy w firmach deweloperskich?
Uważam, że zrozumienie stanu psychiki takich klientów
jest kluczowe. Zagubiony, rozdygotany wewnętrznie
nabywca potrzebuje drogowskazu. Warto tłumaczyć
mu, że najgorszy jest brak podjęcia decyzji, a
mieszkanie, które kupuje, najprawdopodobniej
wcale nie będzie docelowym. Rodziny przecież się
powiększają, warunki materialne poprawiają i już w

Jerzy Michalski
Dyrektor Marketingu i PR
Kieruje pracą 12 osobowego zespołu
marketingowego portalu RynekPierwotny.pl.
Z marketingiem internetowym związany od 1999 r.
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Jak wyglądał?

Czego możemy się spodziewać?

Tegoroczny wzrost gospodarczy sprawił, że wiele firm
deweloperskich rozpoczęło działania wizerunkowe
na szerszą skalę, dodając do codziennych aktywności
np. obecność w nowych kanałach social media
typu Instagram lub podjęło kroki do uspójnienia
dotychczasowych działań wizerunkowych.

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (VR i AR) to
trend, który zwłaszcza w branży nieruchomości wydaje
się najbardziej interesujący. Możliwość realistycznej
wizualizacji budynków i ich wnętrz to ogromny atut dla
inwestorów, jak i samych klientów. Dzięki specjalnym
okularom użytkownik nie tylko zobaczy swój przyszły
widok z okna, ale będzie mógł zmienić kolor ścian czy
“przymierzyć” wybraną przez siebie sofę do salonu.

Nasi klienci zaczęli przywiązywać większą wagę do
tego, jak są postrzegani i chętniej komunikują się ze
swoimi potencjalnymi klientami. Nie są to już jedynie
aktywności reklamowe, ale również posprzedażowe,
których celem jest pozyskanie rekomendacji
– najlepszego źródła nowych klientów.

Jak prognozują badacze z IDC i CCS Insight popyt na
urządzenia tego typu ma rosnąć w najbliższym czasie
w tempie średnio o 56 proc. rocznie, aby do 2021 roku
osiągnąć niemal 100 mln użytkowników. Zatem 2019 rok
przybliży nas do tej liczby, a wirtualna rzeczywistość
stanie się bardziej realna.

Kolejny rok hossy na rynku sprawił, że coraz trudniej
było wyróżnić swój projekt na tle innych. To poniekąd
skłoniło deweloperów do większej śmiałości w zakresie
budowania komunikacji inwestycji, począwszy od
nadawania im oryginalnych nazw (w Krakowie
powstało np. Osiedle Filmowe czy Mieszkaj w Mieście),
przez artystyczną identyfikację wizualną, aż po
niesztampowe hasła reklamowe (kontrowersyjne
hasło łódzkiego dewelopera - Nowy Impuls).

Innym trendem, który nadal będzie rozwijał się
w marketingu 2019 roku, jest personalizacja,
a zwłaszcza spersonalizowane video. Taka forma
przekazu jest bowiem zdecydowanie bardziej
atrakcyjna dla przeciętnego odbiorcy niż tekst czy
zdjęcia. Film w krótki i dynamiczny sposób przekazuje
ofertę, wzbudzając przy tym znacznie więcej emocji
niż statyczne obrazy.

Jednak w marketingu nieruchomości wciąż brakuje
wykorzystania zupełnie nowych form promocji,
z jakich korzysta np. Ikea. Tegoroczna kampania
tej marki będąca kolejną odsłoną cyklu „Niech żyje
dom”, wspiera promocję nowego katalogu szwedzkiej
sieci. Komunikacja wizerunkowa wykorzystuje motyw
“nicnierobienia” ukazując go jako prawdziwą wartość.
To zupełna opozycja do motywujących haseł w
stylu “zrób to!” czy “działaj teraz!”, która zachęca
do odpoczynku i relaksu, oczywiście najlepiej na
wygodnej sofie Ikea...

Aby jednak tak się stało, video musi być dostosowane
do odbiorcy, jego płci, wieku, miejsca zamieszkania, ale
również wyznawanych wartości i aktualnych potrzeb.
Nie tylko Youtube jest miejscem publikowania filmów
w Internecie. Również portale społecznościowe
promują publikowanie tego rodzaju treści (livestream
na Facebooku), a marki umieszczają video na swoich
stronach www. Jednak deweloperzy mieszkaniowi
nie wykorzystują możliwości, jakie daje film lub robią
to sporadycznie. A szkoda. Przewiduje się, iż w 2019
roku, ponad 80% ruchu w Internecie będzie stanowiło
właśnie video. Takich danych nie będzie można już
dłużej ignorować.

W kampanii wykorzystano technikę ASMR
(autonomous sensory meridian response), czyli
zjawisko przyjemnego relaksowania dzięki mrowieniu
okolicy głowy i szyi. Wypoczynkowa sesja Ikea na
kanale YT w niespełna dobę znalazła się w zestawieniu
„aktualnie najbardziej popularnych filmów”. Myślę,
że pojawienie się tak niestandardowych form
doświadczania marki przez różne zmysły i doznania
to wstęp do zupełnie nowych możliwości budowania
wizerunku.

Anna Gumowska
Założycielka agencji Prime Time PR realizującej
działania z zakresu PR-u i reklamy dla branży
nieruchomości. Pasjonatka marketingu
i modernistycznej architektury.
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Jak wyglądał?

Czego możemy się spodziewać?
W przyszłym roku poza dalszym rozwijaniem
„machine learning”, Google zamierza skupić
działania wokół trzech obszarów: wartości,
przejrzystości i zaufania.

Tegoroczne wydarzenia ukazały kilka dużych nowości.
Początkiem była transformacja z Google AdWords
na Google Ads, a zmianie nazewnictwa towarzyszył
szereg udoskonaleń, m.in. odświeżony
i uwspółcześniony panel administracyjny,
nowe metody kierowania oraz formy reklamowe.
Wybrane, nowe metody kierowania reklam
przydatnych dla branży deweloperskiej:

Światowe trendy zmierzają w stronę personalizacji
produktów i usług, odchodząc powoli od masowości
i generalizacji. Podobnego toru rozwoju można
spodziewać się także po Google.

•

Reklamy leadowe Google

•

Custom Intent mail/video – rozwiązanie, które
pozwala kierować wybrane formy reklamowe
(GSP, video YouTube) do osób wpisujących
w wyszukiwarce Google określone frazy.
Dzięki temu można wyświetlać reklamy
np. tym osobom, które w ciągu ostatnich 7 dni
wykorzystywały wyszukiwarkę do poszukiwań
nowych mieszkań, w konkretnych lokalizacjach itd.

Coś, czego brakowało w rozwiązaniach Google,
a Facebook oferuje już od dawna to reklamy zdolne do
zbierania danych kontaktowych od zainteresowanych,
chętnych na pierwszą rozmowę z biurem sprzedaży.
W połączeniu z szerokimi możliwościami kierowania
Google po demografii i danych behawioralnych,
taka reklama mogłaby precyzyjniej dotrzeć do osób
szukających nieruchomości na sprzedaż w ostatnim
czasie.

Dodatkowe profile demograficzne – do użytku
marketerów udostępniono również nowe
możliwości kierowania m.in. na rodziców
posiadających dzieci w określonych kategoriach
wiekowych, osoby o określonym stopniu edukacji,
wynajmujące mieszkania, planujące ślub
czy nowożeńców.

Póki co, na niektórych konferencjach są jedynie
wzmianki o pracach nad reklamami leadowymi
od Google oraz o możliwości wykorzystania ich w
reklamach video – głównie za sprawą zanotowanego
trendu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zaobserwowano
na YouTube w ujęciu globalnym o 100% więcej
konwersji niż w poprzednich 12 miesiącach.
Wielu internautów oczekuje coraz bardziej aktywnych
doświadczeń od form reklamowych video. Już teraz
niektóre reklamy pozwalają na głosowania w ankiecie,
przeprowadzanie badań świadomości istnienia marki.
Pozostaje czekać na pierwsze beta testy, na początku
prawdopodobnie dostępne tylko dla wybranych
agencji najbliżej współpracujących z Google.

Do nowych form reklamowych zaliczyć można m.in.:
•

Elastyczne reklamy tekstowe – dają możliwość
testowania kilku czynników jednocześnie: różnych
nagłówków i treści reklam. Jest to bardziej
zaawansowana forma od testów A/B, opiera się
na testowaniu wielowymiarowym (A/X) i odbywa
się w sposób automatyczny.

•

Wertykalne video na YouTube – dedykowane
pionowym formatom ekranów jako odpowiedź na
trend rosnącego znaczenia urządzeń mobilnych
w korzystaniu z sieci www. Według danych Google,
średnio ponad 70% czasu oglądania na YouTube
przypada już na urządzenia mobilne.

•

Samooptymalizujące się Landing Page
Idąc za ciosem, poza zaawansowanymi testami
A/X dla reklam tekstowych czy rozwiązań typu
Smart Campaign, Google testuje również
samooptymalizujące się Landing Page.
Z uwagi na ograniczenia technologiczne, będzie
to raczej rozwiązanie dla prostych stron i LP-ków
wspierających obecne działania (promocje specjalne,
dni otwarte, domykanie kluczowych konwersji),
zamiast całkowitego zastąpienia rozbudowanych
stron deweloperskich z podpiętymi systemami CRM,
zaawansowaną analityką sprzedaży, zarządzania
ofertą itd.

Bumper Ads – 6 sekundowa i niepomijalna
forma reklamowa na YouTube, emitowana
przed docelowym filmem. Stosowana m.in.
do budowy reputacji dewelopera i wizerunku
inwestycji, a wbrew pozorom, 6 sekund wystarczy
do przekazania najważniejszych i łatwo
zapamiętywanych informacji np. o jednej
z lepszych lokalizacji w mieście, szerokiej ofercie,
promocjach specjalnych czy jako zapowiedź
zbliżającej się przedsprzedaży.

Konrad Jagieniak
Entuzjasta digital marketingu. W ramach
adCookie projektuje, realizuje innowacyjne
kampanie digital dla branży nieruchomości
i medycznej. Swoje zainteresowania skupia na
projektowaniu strategii marki i podejściu lean
w maksymalizacji efektów prowadzonych działań.
Napisz do mnie: konrad.jagieniak@adcookie.pl
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Jak wyglądał?

Czego możemy się spodziewać?

W 2018 roku Google zafundował nam szereg nowości.
Odświeżone odsłony narzędzi, update-y związane
z szybkością stron, wdrożenie długo zapowiadanego
mobile-first index i kilkukrotne zmiany w algorytmie
wyszukiwarki, których konsekwencją były spore
przetasowania na stronach SERP – tak w skrócie
można podsumować ostatnie dwanaście miesięcy
w SEO.

W nadchodzącym roku Google na pewno nie
przestanie zaskakiwać nowościami, ale można
spodziewać się też kontynuacji głównych tendencji
z roku 2018.
W lipcu szybkość stała się oficjalnym czynnikiem
rankingowym decydującym o pozycji strony w
wyszukiwarce mobilnej – chociaż na razie, zgodnie
z oficjalną informacją, objęła jedynie najwolniej
działające witryny. Kwestia wydajności będzie miała
prawdopodobnie coraz większy wpływ na ocenę
serwisu. Niezmiennie będzie liczyła się również
wartościowa treść zamieszczana na stronie.

Pierwsza duża, potwierdzona przez Google aktualizacja
miała miejsce w marcu. Zyskały na niej przede
wszystkim witryny zawierające trafną
i dopasowaną do zapytań użytkownika treść.
Następne wahania w wynikach wyszukiwania
pojawiły się na początku kwietnia, za czym również, jak
poinformował później Google, stał update głównego
algorytmu wyszukiwarki.

W przypadku rozbudowanych witryn z branży
deweloperskiej warto przyjrzeć się problemowi, jakim
są „thin content pages”, a więc podstrony o niewielkiej
wartości dla użytkowników i robotów wyszukiwarki.
Zawyżają one site serwisu, ale nie przekładają się na
pozyskiwanie wartościowego ruchu i konwersje.

Oficjalne wiadomości o aktualizacjach nie są regułą.
W ciągu roku, Google zweryfikowało podejrzenia
dotyczące jedynie kilku z nich, tłumacząc je jako
wprowadzane co roku zmiany w rdzeniu algorytmu
wyszukiwarki. Chociaż nazywamy je rutynowymi,
działania te, zwłaszcza w mijającym roku, wywoływały
duże zamieszanie w rankingu, tak jak w przypadku
następnej, sierpniowej aktualizacji, która ze względu
na to, że po jej wdrożeniu szczególnie duże spadki
odnotowała branża medyczna, zyskała miano Medic
Update.

Content, który warto systematycznie dodawać to,
obok opisów kategorii, teksty poradnikowe.
Te odpowiednio sformatowane i odpowiadające na
popularne pytania użytkowników mogą sprawić,
że strona znajdzie się w direct answer i osiągnie
„pozycję zero” w wynikach wyszukiwania.
Dopasowanie jak najtrafniejszych odpowiedzi do
wpisywanych w wyszukiwarkę zapytań to temat,
nad którym w ostatnich miesiącach Google
intensywnie pracowało, wdrażając metodę Neural
Matching. W przyszłości ważniejsze niż nasycenie
tekstu frazami kluczowymi w ich różnych odmianach,
może stać się więc stworzenie wieloaspektowej
i w pełni wyczerpującej temat treści. SEO przestaje
ograniczać się do zdobycia pozycji w TOP 10
– coraz lepsze efekty przynosi holistyczne podejście
i traktowanie optymalizacji jako wsparcia działań
PR-owych i części większego projektu biznesowego.

Nazwa ta jest pewnym uproszczeniem, ponieważ
większą rolę niż sama tematyka odgrywają w tym
wypadku wspólne dla tych stron elementy, na które
wpłynęła aktualizacja. W przypadku stron dotkniętych
Medic Update mógł to być sposób pobierania danych
od użytkowników. Trudno przewidzieć, czego może
dotyczyć następny duży update. Zawsze warto
upewnić się, czy strona jest zgodna z zaleceniami
Google, a zwłaszcza tymi, na które firma kładzie
w ostatnim czasie szczególnie mocny nacisk.
Należą do nich:
•
•
•
•

bezpieczeństwo strony;
jej szybkość;
dostosowanie do urządzeń mobilnych;
jakość zamieszczanej treści.

Klaudia Kosińska
Młodszy specjalista ds. SEO, agencja Semahead. Zainteresowanie projektowaniem i użytecznością stron internetowych towarzyszy jej już
od czasu studiów, w trakcie których zajmowała się edycją tekstów publikowanych w sieci. W agencji Semahead pracuje jako młodszy
specjalista SEO, gdzie na co dzień zajmuje się optymalizacją i pozyskiwaniem ruchu dla witryn i serwisów.
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Najciekawsza kampania

Wideo będzie generowało zaangażowanie

W 2018 roku mocnym trendem było łączenie
reklamy outdoorowej ze światem digitalu — w końcu
przekonaliśmy się o tym, że działania promocyjne
mogą być naprawdę spójne, co udowodniły serwisy
streamingowe: Netflix (kampania dla „BoJacka
Horsemana” i „Rozczarowanych”) i Showmax
(kampania dla „Opowieści Podręcznej”). Tegoroczne
kampanie wykorzystywały zarówno elementy z tego
roku, jak i te, które teoretycznie dopiero staną się
trendami na kolejny rok. Dzieje się tak, ponieważ 2019
rok będzie zdominowany przez rozwój technologii i
kontynuacje tego, co już zaczęliśmy. Dlatego już teraz
obserwowaliśmy pojawienie się np. efektu AR — czyli
rozszerzonej rzeczywistości (np. kampania McDonalds).
Odbiorcy powoli zachłysnęli się tym typem promocji,
bo: 1. dobrze wygląda, 2. bawi nie tylko nas,
ale i naszych znajomych.

Według raportu Wave9 aż 89% użytkowników
Internetu ogląda głównie wideo. Oznacza to, że marki,
które nie chcą pozostać w tyle, muszą publikować
angażujące filmy. Facebook od dłuższego czasu
pozwala na tworzenie live wideo. Pod koniec 2018
Facebook wprowadził nowy format wideo — premierę.
Publikowane w ten sposób treści przypominają live’y,
jednak zmniejszają ryzyko wpadek, którymi obarczone
są relacje “na żywo”.
Generacja Z - to nowy kierunek komunikacji
Generacja Z, czyli post-millenialsi to pokolenie
multiscreeningowe. Zetka może jednocześnie oglądać
serial na Netfliksie, scrollować tablicę na Instagramie
i przesyłać wideo w Messengerze do znajomych.
Ta generacja wywarła ogromny wpływ na
„snapchatyzację” mediów społecznościowych.
Wykorzystanie stories, spersonalizowane podejście,
przemyślane wizualnie kreacje i możliwość szybkiego
kontaktu z marką korzystnie wpływają na jej wizerunek
w oczach Zetek.

Trend 2018
Rok 2018 zgodnie z przewidywaniami większości
marketerów był rokiem wideo. Poza tradycyjnymi
filmami publikowanymi na fanpage’ach, ważną rolę
odgrywały relacje w Insta Stories. Pionowy format,
krótki czas trwania i efemeryczność sprawiają, że
użytkownicy chętnie konsumują tego rodzaju treści.
Ponieważ większość z nich korzysta z mediów
społecznościowych na urządzeniach mobilnych,
to wzrosło też zainteresowanie pełnoekranowymi
reklamami takimi jak materiały ekspresowe (kiedyś
kanwa) czy kolekcja.

Chatboty opanują obsługę klienta (chatboty, AI, AR)
Obsługa klienta zostanie opanowana przez chatboty.
W dość szybkim tempie rozwijają się silniki NLP, które
uczą się ludzkiej mowy oraz jej rozpoznawania.
Dlatego tak mocnym trendem będzie AI — czyli
sztuczna inteligencja. Świat chatbotów będzie szedł
w stronę usprawnienia komunikacji z klientem, a także
dostarczenia jak największej ilości informacji oraz
zadań przy pomocy komunikatora. Również części
rozrywkowej, stąd w trendach na 2019 rok - AR — czyli
rozszerzona rzeczywistość, która będzie jednym
z najpopularniejszych narzędzi reklamowych.

Narzędzia 2018
Najciekawsze narzędzia to naszym zdaniem
oczywiście Chatfuel, który służy do budowy botów.
Jest to wciąż rozwijająca się platforma, która ma
ogromne możliwości. Jednak w tym roku zyskał nową
konkurencję prosto z naszego kraju — Chatbotize
— czyli dużo prostszą w obsłudze i budowie platformę,
sprawdźcie koniecznie! Oprócz tego polecaliśmy też
Adobe Spark, czyli przeglądarkowy program, który
pozwala nam tworzyć grafiki dostosowane do każdego
formatu obecnego w mediach społecznościowych,
również wideo. Prócz tego warto też zwrócić uwagę na
narzędzie wypuszczone przez Socialbeakers, służące
do tworzenia PERSON. Jeśli dopiero rozkręcacie swój
biznes, koniecznie stwórzcie swoje persony, czyli
wyobrażenie o waszych odbiorcach.

User-generated content
Najbardziej będzie zależało nam na treściach,
w które odbiorcy się angażują. Dlaczego? To proste,
im większy ich udział w budowanych przez nas
treściach, tym większy zasięg organiczny zyskamy.
A obecne narzędzia tylko temu sprzyjają.
Duży potencjał ma właśnie efekt AR (rozszerzona
rzeczywistość), czy chatboty — w rozmowy, z którymi
angażują się użytkownicy.

Karolina Kociołek

Agata Patoła

Na co dzień zajmuje się pisaniem tekstów i
tworzeniem efektywnych kampanii reklamowych
w mediach społecznościowych, głównie na
Facebooku i Instagramie.
Od roku związana z agencją Social Media Now.
Doświadczenie w zakresie PR-u i redakcji tekstów,
zdobywała pracując w agencji PR, organizacjach
pozarządowych i mediach. Publikowała m.in. w
Marketingu przy Kawie, What’s Up Magazine i
Gazecie Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Social media freak w pracy i po godzinach.
Zawodowo związana z agencją Social Media Now,
gdzie tworzy strategie komunikacji, kampanie
reklamowe, content i... chatboty! Wierzy w
kreatywność i UX. Po godzinach pasjonatka
polskiej ilustracji, kosmosu i teatru - to właśnie na
jego deskach stawiała pierwsze kroki w branży.
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Czego możemy się spodziewać?
12 najważniejszych trendów

RODO a lead generation
Połowę roku 2018 zdominował temat RODO i zmian
pod kątem przetwarzania danych o konsumencie,
zarówno offline’owych, jak i w kanałach online.

1. Customer Experience
Żaden trend, żadna technologia nie pomoże, jeśli nie
będziemy w stanie zapewnić konsumentowi tego, czego
oczekuje.

W przypadku branż, w których procesy decyzyjne
klienta są bardzo długie (np. branża deweloperska)
i często sama komunikacja z konsumentem
prowadzona jest przez kilka miesięcy, mieliśmy do
czynienia ze zmianą sposobu przetwarzania danych.
Wiązało się to m.in. ze zmianami umów, formularzy
internetowych czy samych sposobów na pozyskiwanie
danych, również tych internetowych, jak np. ciasteczka,
które są wykorzystywane w reklamach
behawioralnych.

2. Prywatność i bezpieczeństwo
Ostrzeżenia na temat m.in. braku certyfikatów SSL będą
z pewnością zniechęcać użytkowników do dokonania
konwersji.
3. Data-driven marketing, Big Data,
marketing predykcyjny i analityka
Coraz więcej podmiotów inwestuje w procesy generowania
i przetwarzania danych.

Niestety, reklamodawcy, którzy nie przygotowali się
na wejście ustawy pod kątem RODO na czas, musieli
aktualizować swoje zbiory danych o najnowsze zgody,
co skutkowało zmniejszeniem się ich baz klientów oraz
stratą czasu.

4. Multichannel i customer journey przez pryzmat
personalizacji (od fazy marzeń do zakupu)
Konsumenta należy prowadzić wielokanałowo oraz
jednolicie po wszystkich najważniejszych kanałach sprzedaży.

Mobile

5. Hyperlocal SEO, Location-based Marketing, Google Maps
Trend to okazja do wykorzystania przez lokalnych
reklamodawców.

Ten rok należał (w końcu!) do urządzeń mobilnych
– wyprzedziły one, pod względem wykorzystania
i aktywności cyfrowych, inne urządzenia, takie jak
laptopy czy desktopy. Nie wszyscy reklamodawcy
jednak wzięli pod uwagę trendy mobilne w 2018 roku
– ich serwisy ładują się zbyt wolno, grafiki oraz tekst
nie skalują się na wszystkich urządzeniach,
a użytkownicy mają problemy z kliknięciem na ekranie
dotykowym. Odpowiedni UX zwiększa więc szansę
na wydłużenie czasu pobytu użytkownika na danej
witrynie i minimalizuje współczynnik odrzuceń.

6. Social media, wideo np. wirtualne wycieczki,
posty 3D, grupy, Live-Streaming
Podczas planowania działań w mediach społecznościowych
warto mieć na uwadze nowoczesne formaty reklamowe,
takie jak posty 3D czy obrazy panoramiczne.
7. AI, boty, livechat, Messenger
Przykładem tego typu rozwiązań mogą być np. chatboty.

Dodatkowo wprowadzenie Mobile-First Indexing przez
Google sprawiło, że istotne pod kątem SEO stały się
zmiany w witrynach uwzględniające UX czy prędkość
działania. Bardzo ważną rolę odgrywa czas ładowania
się witryny, który powinien być jak najkrótszy (można
to sprawdzić dzięki narzędziu Page Speed Insights).

8. Mobile i Cross device
W przyszłym roku reklamodawcy będą dysponować
większymi danymi na temat przepływu urządzeń za pomocą
wprowadzenia tzw. Google Signals.
9.Voice Search i SEO
Według najnowszych doniesień Google już jedno na pięć
wyszukiwań to wyszukiwanie głosowe.
10. Testimoniale, opinie w internecie, employee branding
Należy zadbać o odpowiedni wizerunek na frazy związane
z produktami czy usługami, a nawet bycia pracodawcą.
11. CRM, marketing automation i efektywny content
W połączeniu z komunikacją mailingową czy SMS-ową
content nabiera nowego znaczenia.

Mikołaj Salecki
Digital media & performance marketing director
w They.pl Digital Marketing Agency; od blisko 10 lat
koordynuje przedsięwzięcia reklamowe
i analityczne, dba o rozwój oferty produktowej
i zarządza zespołem managerów i specjalistów;
zrealizował kilkaset kampanii reklamowych
online w Europie dla sektora B2C i B2B w różnych
modelach efektywnościowych oraz poprowadził
kilkadziesiąt projektów analitycznych, a także
warsztatów dla klientów agencji m.in. z autorskiej
metodologii digital customer journey.

12. Virtual / augmented reality / 3d tours
Przydatne formy reklamy dla deweloperów.
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Content marketing w branży deweloperskiej nie ma się najlepiej. W innych branżach
ten rodzaj działań dynamicznie się rozwija, ale deweloperzy w Polsce rzadko o nim
myślą. Jak będzie w 2019 r.? Trudno powiedzieć, nie jestem optymistą.
W praktyce niewiele firm z branży deweloperskiej wydaje sensowne pieniądze na produkcję treści (np. edukacyjnych)
dla swojej marki. Większość skupia się na konkretnych inwestycjach. Realizują efektywnościowe kampanie
sprzedażowe, promując głównie marki swoich inwestycji.
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Czego możemy się spodziewać?

Na świecie firmy coraz mocniej przekonują się,
że słabość mediów to poważne wyzwanie dla działań
marketingowych. Dlatego coraz więcej (w 2018 kolejny
wzrost!) inwestują w wytwarzanie własnych treści.
W praktyce przekłada się to na zabawne odwrócenie
ról i zainteresowań. Na konferencjach dla dziennikarzy
i mediów mówi się dużo o monetyzacji treści,
o promocji. A na konferencjach marketingowych
– o pisaniu, uwadze odbiorcy, angażowaniu czytelnika.
Media rekrutują sprzedawców, a biznes – dziennikarzy.

Mam nadzieję, że w przyszłym roku firmy w Polsce
będą powoli przekonywać się do content marketingu.
Są już zresztą pierwsze firmy, które fajnie realizują
takie działania - np. Cordia Polska inwestująca w
artykuły i poradniki, zyskująca widoczność w Google
na frazy związane z np. poszukiwaniami mieszkania,
czy stanem wykończenia. Jeśli chodzi o świat, sądzę,
że znaczenia nabiorą dwie rzeczy: jakość treści oraz
analityka content marketingu.
Z wielu badań wynika wprost, że większość treści
produkowanych przez firmy nie pracuje, nie przynosi
zwrotu w żadnym wymiarze. Upraszczając, można
przyjąć, że 80 procent przeczytań i interakcji pochodzi
z 20 procent treści. W praktyce oznacza to, że firmy
powoli zaczynają lepiej planować produkcję contentu.
Może więc warto produkować mniej, ale na wyższym
poziomie? W każdym razie jakość treści, optymalizacja
inwestycji w content to temat, który będzie nabierać
znaczenia. Zagadnienie, które jest z tym ściśle
związane to analityka. Analiza tego, co działa, co nie
i dyskusja jak to oceniać. Już teraz ponad 9% budżetów
marketingowych managerowie w USA wydają na
pomiar i analizy.

Firmy z różnych branż inwestują coraz więcej
w produkcję treści. Często w dzielenie się wiedzą,
edukację klientów. Dostrzegają też, że to inwestycja
długofalowa, na której owoce czeka się często kilka lat.
Stawiają na własne media, uruchamiając serwisy,
w których publikują filmy, artykuły i porady związane
z tematyką swojej działalności. Strona firmowa dawno
przestała pełnić tylko rolę wizytówki.
Trudno wskazać tu spektakularne projekty
deweloperów. Tymczasem własne media tworzą
już np. banki (Goldman Sachs i projekt „Our Thinking”),
firmy energetyczne („GE Reports”), producenci
oprogramowania („Sage Advice”). W ten sposób
także dzięki przemyślanym działaniom SEO trafiają do
klientów na coraz wcześniejszym etapie ich „customer
journey”, często, zanim zaczną zastanawiać się nad
wyborem konkretnej marki, dostawcy. Budując swoje
marki, ale też – co równie ważne – pozyskując kontakty
do przyszłych klientów, rozpoczynając relacje z nimi
dużo wcześniej niż w przypadku tradycyjnych działań
marketingowych.

Wraz z większymi wydatkami na produkcję treści, będą
też powiększać się wewnętrzne zespoły content
marketingowe, a firmy będą rozwijać własne
kompetencje w tym zakresie. Na rynku amerykańskim
popyt na specjalistów z obszaru „content marketing”
już teraz rośnie szybciej niż na ekspertów od „digital
marketing” czy „brand management”. Jak będzie
w Polsce – zobaczymy☺

Norbert Kilen
Dyrektor ds. strategii On Board Think Kong. Od prawie 20 lat uczestniczy w planowaniu i wykonywaniu działań marketingowych online. W agencji
odpowiedzialny za strategię digital realizowane przez zespół On Board Think Kong. Jedyny polski członek międzynarodowego stowarzyszenia
Academy of Digital Arts and Sciences. Autor wielu publikacji, juror konkursów branżowych oraz inicjator wielu projektów z obszaru marketingu
m.in. produkcji oprogramowania Edutainment, gier komputerowych, multimediów. Współtwórca sukcesów kampanii social media i content
marketingowych dla wielu firm i organizacji takich jak PZU, RWE, Lukoil, Coca-Cola, Sony, Triumph.
Napisz do mnie: nkilen@thinkkong.pl
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adCookie

Prime Time PR

www.adcookie.pl
ul. Ruska 37/38
50-079 Wrocław
biuro@adcookie.pl
+48 534 608 592

www.primetimepr.pl
ul. Halszki 28
30-611 Kraków
kontakt@primetimepr.pl
tel. 12 313 00 87

Semahead
- agencja marketingowa

Social Media Now
www.socialmedianow.pl
ul. Mogilska 65 (4 piętro)
31-545 Kraków
kontakt@socialmedianow.pl
+48 604 528 753

www.semahead.pl
os. Teatralne 9a
31-946 Kraków
kontakt@semahead.pl
+48 500 160 830

Think Kong Sp. z o.o.
Grupa On Board

They.pl Sp. z o.o.
www.they.pl
Konstruktorska 12
02-673 Warszawa
they@they.pl
+48 22 479 49 30

www.thinkkong.pl
Wolska 88
01-141 Warszawa
biuro@thinkkong.pl
+48 22 321 51 00
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Property Group Sp. z o.o.

ul. Jana Sebastiana Bacha 26A
02-743 Warszawa

+48 (22) 253 66 68

biuro@rynekpierwotny.pl
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