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Sklep z branży budowlanej

Podjęte działania
Na podstawie analizy branży, w jakiej działa klient, przygotowaliśmy strategię kampanii Google Ads, skupiając się na 
reklamach w sieciach wyszukiwania i reklamowej Google, a z czasem również wideo. Według pozyskanych informacji 
oraz doświadczenia naszego zespołu specjalistów miały one największy potencjał w zakresie efektywnego zwiększenia 
współczynnika konwersji. Miesięczny budżet na ich prowadzenie został ustalony na poziomie 3460 zł. Działania 
podejmowane w ramach współpracy obejmowały m.in. dobór właściwie dopasowanych precyzyjnych słów kluczowych 
takich jak płyty betonowe czy strop budowlany. Wdrożona strategia umożliwiła zwiększenie widoczności oferty, ruchu 

na stronie, a także liczby konwersji.

Cele kampanii

CO UDAŁO SIĘ OSIĄGNĄĆ?

Partner biznesowy, z którym nawiązaliśmy współpracę, zajmuje się kompleksowym wykonaniem 
prefabrykowanych stropów betonowych. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że charakterystyka 
i konkurencyjność branży wymagają opracowania rozwiązań pozwalających na budowę zaufania 
do firmy wśród jej potencjalnych klientów. Celem strategii było zwiększenie świadomości marki, 
przekładające się na wzrost liczby konwersji i pozyskanie licznej grupy klientów przy 
jednoczesnym osiągnięciu wysokiego zwrotu nakładów na reklamę ROAS.

W ciągu miesiąca skuteczne działania w ramach prowadzonej kampanii pozwoliły uzyskać wynik na poziomie 80 konwersji przy 
osiągnięciu wysokiego zysku z realizacji.

Głównym celem naszej współpracy był wzrost współczynnika konwersji w ramach prowadzonych kampanii w sieci 
wyszukiwania oraz sieci reklamowej Google. Uwzględniając wymagania klienta, opracowaliśmy strategię, na podstawie 
której podjęliśmy niezbędne działania, wykorzystując do tego trzy komplementarne kanały reklamowe: linki 
sponsorowane, remarketing oraz display. W wyniku analizy branży oraz dotychczas zrealizowanych prac podjęliśmy także 
decyzję o rozpoczęciu kampanii wspomagającej YouTube.

W wyniku wdrożonej przez nasz zespół strategii wzrósł współczynnik interakcji – w tym kliknięć. Jednocześnie przełożyło się to na zwiększenie 
liczby konwersji.

Pozwoliło nam to zmniejszyć CPC z

Osiągnięte efekty

1,71 PLN 0,91 PLN



Zapraszamy do kontaktu!
Jeżeli masz pytania, z chęcią na nie odpowiemy.

Gwarantujemy pełne wsparcie
oraz doradztwo na każdym etapie korzystania ze Skalium.
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