
Działania inbound marketingu  
w oparciu o narzędzia 
monitoringu Internetu 



Marketing 



Marketing 



• poszukiwanie klientów oraz budowaniu 
świadomości marki poprzez reklamę i 
promocję 

• płacenie za przekaz reklamy, aby znaleźć 
osoby, które będą słuchać 

• agresywne formie reklamy 

• „zasypywanie” klienta ofertą firmy 

• poczucie natręctwa 
 
 

Outbound marketing 



• ogłoszenia w gazetach 

• spoty reklamowe 

• reklama displayowa 

• telemarketing 

• wystawy na targach 

• mailing 
 
 

 

Outbound marketing 



 

 

im więcej reklam wyświetlę 

= tym więcej klientów ją zobaczy 

= tym więcej ludzi pozna mój produkt 

= tym więcej będę mieć sprzedaży 
 
 

 

Outbound marketing 



 



Inbound marketing 

 

 

• Umożliwienie odbiorcom samodzielne 
odnalezienie nadawcy danego przekazu 
reklamowego 

 



Inbound marketing 

• Tworzenie i rozpowszechnianie unikalnych i 
wiarygodnych treści  

• Prowadzenie bloga/vloga 

• SEO 

• Specjalistyczne artykuły tematyczne 

• Pay per click (PPC) 

• Promocja w social media (Facebook, NK, 
Twitter, YouTube, LinkedIn, itd.) 

 



Inbound marketing 

• Rozpowszechnianie treści za pomocą social 
mediów umożliwia przyciąganie 
sprecyzowanej grupy odbiorców i zbudowanie 
z nimi więzi, trwałej relacji 

 

• Strategia dojrzewania leadów 

 

• Wartość treści 

 



Incepcja 



Inbound marketing 

Cierpliwość… 



Inbound marketing 

Marketing wirusowy 

błyskawiczny rezultat! 



 



Outbound/Inbound 



 



 



Klient 2.0 



Klient 2.0 

• Kasuje spam mailing 

• Usuwa promocyjne SMS 

• Wyrzuca do kosza koperty z zaproszeniami na 
eventy promocyjne 

• Odmawia hostessom supermarketowym 
kupienia produktu.  

• Odrzuca darmowe prezenty 

 



Klient 2.0 – proces 
• Zapytanie u znajomych 

 

 

• Nauka o produktach 

 

 

• Czy spełnia ich 
oczekiwania 

 

 

• Zakup 

w
yb

ó
r 

 

 

• Wyszukiwarka 

 

 

• Porównaj 

 

 

 

• Co inni mają do 
powiedzenia  

 

 

 



Klient 2.0 - morał 

• Świadomość konsumencka wzrosła 

 

• Oszczędzamy czas, nerwy i sami poszukujemy 
produktów, których w danej chwili 
potrzebujemy.  

 

• Podstawowym źródłem informacji jest 
Internet. 



 



Monitoring Internetu 



 



Czym jest Brand24? 
• Brand24 to narzędzie do 

monitoringu Internetu i wsparcia 
sprzedaży. 

 

• To najszybszy sposób dotarcia do 
dyskusji związanych z wybraną 
marką, produktem lub tematem. 

 

• Brand24 to także źródło analiz 
dzięki którym poznasz m.in. 
najbardziej wpływowych 
użytkowników social media. 



 

Obserwuj markę lub produkt. 

Obserwuj jak zmieniała się liczba 

wypowiedzi na temat Twojej marki lub 

produktu. 



 



 

Angażuj się w dyskusję. 

Bierz aktywny udział w znajdywanych 

dyskusjach. Wejdź w interakcję z 

użytkownikami Internetu. 



 



 

Analizuj emocje. 

Brand24 oferuje skuteczny system 

automatycznego wykrywania sentymentu 

wypowiedziom na temat Twojej marki.  

 

Uzyskujesz w ten sposób błyskawiczny 

dostęp do pozytywnych, jak i negatywnych 

wyników pojawiających się w sieci. 



 



 

Poznaj wpływowe media. 

Docieraj do osób i witryn posiadających 

największy wpływ na Twoją markę lub 

produkt. 



 



 

Poznaj kanały wypowiedzi. 

Łatwa identyfikacja kanałów, 

w które warto się angażować. 



Jak monitoring wspiera  
 działania inbound marketingu? 



Ochrona reputacji 

 



Ochrona reputacji 

 



Obsługa klienta 

 



Wsparcie sprzedaży 

 



Consumer insights 

 



Consumer insights 

 



Consumer insights 

 



Dotarcie do trendsetterów 

 



oraz… 

• Content marketing 

 

• Szybka reakcja (budowanie więzi) 

 

• Dopieszczanie klientów 

 

 

 



 

Inbound vs. Outbound 



 

Inbound vs. Outbound 



Podsumowanie 

• Dla startup’ów! 

• Celem jest zbudowanie świadomości marki  

• Budowanie wizerunku specjalisty godnego 
zaufania 

• Wypracowanie długotrwałej relacji z klientami, 
opartej na dwustronnym modelu komunikacji 

• Zaangażowanie obydwu stron 

 



 

Zachęcam do testów. 

Trzymiesięczne darmowe testy przy 

podaniu przy rejestracji kodu partnera:  

 

aleje.it 



Karol Wnukiewicz 

karol@endorsio.pl 

fb.me/wnukiewicz 

Dziękuję za uwagę! 


