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Firma z branży przewozowej

Podjęte działania
Współpracę rozpoczęliśmy od szczegółowej analizy branży, w jakiej działa klient. Na tej podstawie, a także uwzględniając 
wymagania zleceniodawcy dotyczące oczekiwanych rezultatów, opracowaliśmy strategię. Obejmowała ona 
prowadzenie kampanii Google Ads, wykorzystując trzy uzupełniające się kanały: search, display i remarketing. Dzięki 
właściwemu wdrożeniu pozwalały one na skuteczne pozyskanie nowych klientów, a także dotarcie do osób, które już 
odwiedziły stronę. W celu maksymalizacji efektów dobraliśmy szczegółowe słowa kluczowe dopasowane do zapytań 
użytkowników zainteresowanych usługami. Przełożyło się to na 45 połączeń telefonicznych w skali miesiąca. Sama 
kampania displayowa umożliwiła znaczący wzrost zasięgu reklam i przyczyniła się do zwiększenia rozpoznawalności 

marki na rynku.

Cele kampanii
Podejmując współpracę z partnerem biznesowym, mieliśmy świadomość tego, że działa on w 
branży wymagającej szczegółowej analizy rynku, która pozwoliłaby na przygotowanie efektywnej 
strategii. Sektor przewozu osób do Niemiec charakteryzuje się dużą konkurencyjnością, a 
działające w nim firmy muszą skutecznie pozyskiwać zaufanie klientów. Opracowując właściwe 
rozwiązania, skupialiśmy się na długofalowych efektach kampanii skierowanych do ściśle 
określonej grupy docelowej.

Podejmowane przez nas w ramach współpracy działania miały na celu pozyskanie nowych, a także stworzenie 
rozbudowanej bazy stałych klientów. Wykorzystaliśmy w tym celu kampanie prowadzone za pośrednictwem sieci 
wyszukiwania oraz sieci reklamowej Google. Ze względu na dużą konkurencyjność branży przewozu osób do Niemiec, 
w której działa klient, istotnym elementem strategii było zbudowanie świadomości marki. Aby to osiągnąć, należało 
dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, co wiązało się z koniecznością zwiększenia liczby kliknięć.

W ramach realizacji zaplanowanych działań udało się zmniejszyć CPC z 1,78 zł do 0,88 zł, przy czym po okresowym wzroście wskaźnika 
w sierpniu do 3,90 zł we wrześniu zanotowaliśmy ponad 77% spadek kosztów kliknięcia miesiąc do miesiąca.

Osiągnięte efekty
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