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1. Wstęp 

Założenie sklepu lub innego biznesu w rzeczywistości realnej, wymaga dalszych 

konsekwentnych kroków w postaci wprowadzenia odpowiedniej kampanii 

informacyjnej i reklamowej. Ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, kierują klienta 

wprost do fizycznej lokalizacji sklepu. Podobnie jest w Internecie, samo 

założenie, stworzenie strony internetowej, firmowej, szczególnie dotyczącej 

biznesu, związanego stricte z siecią, wymaga również podobnych zabiegów 

marketingowych. Oczywiście z wykorzystaniem odpowiednich technik 

i narzędzi internetowych. Pozycjonowanie, optymalizacja strony, publikacje 

w social media, powodują nagłośnienie zaistnienia i obecności w sieci. Jest to 

proces służący do maksymalnie wysokiej pozycji w wyszukiwarkach. 

Wracając do realnej rzeczywistości, łatwość dotarcia do strony można porów-

nać do przeniesienia lokalu sklepowego do centrum miasta, gdzie przewija się 

najwięcej ludzi w ciągu dnia. 

2. Internet, jako nowa wartośd w biznesie 

Szybkość przebiegu informacji, nieskończona płaszczyzna oddziaływania, 

przenosi działania marketingowe w zupełnie nowy wymiar. W zasadzie nie 

można porównywać reklamy internetowej do rzeczywistości, przede wszy-

stkim, z uwagi na realną progresję i dynamikę marketingu internetowego. 

Praktycznie wszystkie czynności mają charakter trwały i powodują geometry-

czny rozwój w promocji produktów, usług, skuteczności budowania dobrego 

wizerunku biznesu. Korzyści z tego typu marketingu bywają zaskakujące, 

zachęcają do dalszej pracy i osiągania zaplanowanych zamierzeń. 

2.1. Globalny zasięg 

W dzisiejszych czasach, gdzie dostęp do Internetu jest powszechny, otwierają 

się nieograniczone możliwości dotarcia do odbiorców. Traci znaczenie czas 

i położenie geograficzne, umieszczenie ogłoszeń w portalu o zasięgu między-

narodowym, odwiedzanym przez miliony ludzi, uruchamia wyobraźnię, potęga 

możliwości stała się faktem. Z łatwością można docierać do określonych grup 

docelowych, szczególnie kilku już pokoleń ludzi młodych i starszych, ludzi 
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mających dochody powyżej średniej. Oczywiście z handlowego punktu widze-

nia, jest to grupa odbiorców, żyjących aktywnie, stanowiących największe 

źródło potencjalnych klientów.  

Dotarcie do ludzi starszych, także nie stanowi większego problemu, odpowie-

dnio skonstruowana informacja, z silną sugestią, z powodzeniem będzie prze-

kazywana rodzinie, poprzez właśnie ludzi młodych. 

2.2. Stały, interaktywny kontakt 

Kontakt z potencjalnymi klientami, obserwacja komentarzy, tworzenie ankiet, 

konkursów, natychmiastowy odzew ze strony oferenta, stwarza płaszczyznę do 

wymiany informacji. Ta dwu, czasem wielokierunkowa relacja, nie ma prece-

densu w rzeczywistości. Daje możliwość żywego, bezpośredniego kontaktu 

z klientami, ich reakcja na dobrą reklamę umożliwia prowadzenie negocjacji, 

zawieranie transakcji korzystnej dla obu stron. Elastyczność relacji, prawidłowo 

wykorzystana, jest nie do przecenienia. Biznes 24/7, marzenie sprzedawców 

tradycyjnych, jest możliwe poprzez to niezwykłe medium, jakim jest sieć. 

2.3. Wyodrębnianie grupy docelowej 

Współczesne narzędzia internetowe pozwalają na dokonywanie dogłębnych 

analiz zachowania internautów. Informacje przekazywane przez przeglądarkę są 

automatycznie systematyzowane, w bardzo szczegółowy sposób, w odpowie-

dnich programach, sprzężonych ze stroną biznesową. Prowadzący jest wypo-

sażony w dane pozwalające zobaczyć natychmiast, kto odwiedza ich stronę, 

przeprowadza korekty bardzo łatwo i szybko. Profilowanie podstawowe opiera 

się na powyższych czynnościach, z łatwością można natychmiast zmienić 

ukierunkowanie swoich czynności marketingowych, tak, aby odpowiadały dzia-

łaniom użytkowników. Monitorowanie owe nie ma nic wspólnego ze szpiego-

waniem, jak to zarzucają niektórzy, jest to pomoc w celu dotarcia do najbardziej 

optymalnej grupy docelowej. Dane te ułatwiają profilowanie reklamy w odpo-

wiednich serwisach tematycznych. Bazy danych, deklaracje samych użytkowni-

ków, ułatwiają znacznie wyodrębnienie właściwej grupy docelowej a cały pro-

ces analizy jest robiony w dobrej wierze i nie szkodzi nikomu, wręcz prze-

ciwnie, biznes może wyjść naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych klientów. 
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2.4. Perfekcyjna wymiernośd analizy 

Kampanie reklamowe w Internecie są opierane właśnie o analizy danych, które 

spływają do właściciela strony.  

Od tego zależy skuteczność wszelkich działań marketingowych, ilość wyświe-

tleń danej informacji, kto, kiedy uruchomił aktywne łącze, obejrzał banner 

reklamowy, kto dokonał zakupu, wypełnił formularz, ankietę, niemal każde 

działanie internautów pozostawia jakiś ślad.  

Ślady te są precyzyjnie zbierane bez specjalnych kosztów czy dodatkowych 

nakładów. Dobry marketer umie je wykorzystać we właściwy sposób, te dodat-

kowe informacje zapewniają odpowiednie planowanie i kreowanie kampanii 

reklamowych na przyszłość.  

Wyjątkowe, cenne dane o klientach pozwalają zaoszczędzić sporo pieniędzy 

w budżecie reklamowym, odpowiednie rozplanowanie, strategię marketing-

ową. Co więcej, badania pro-aktywnego zarządzania portfelem klientów, 

wykorzystywane są do zmian, korekt w cenach produktów, usług, tak, aby były 

zgodne z rzeczywistymi potrzebami konsumentów. 

2.5. Przełomowośd 

Innowacyjność reklamy internetowej opiera się o szybkość i rozległość oddzia-

ływania. Kampanie kontekstowe działają na zasadzie skojarzenia z tematem 

i pojawiają się natychmiast tam, gdzie poruszane jest dane zagadnienie. 

Wystarczy tylko starannie wszystko zaplanować i błyskawicznie docieramy do 

niezliczonej ilości odbiorców. Wkrótce zauważymy drastyczny skok w zainte-

resowaniu swoim biznesem. Kreatywność, spektakularność tej formy reklamy 

nie ma odpowiednika w rzeczywistości. 

3. Pojęcia i definicje 

Pozycjonowanie SEO, wykorzystanie social media (Facebook, Google+, 

Linkedin, Goldenline, Twitter itp.), banner reklamowy, aktywne łącza, content 

marketing, artykuły sponsorowane, reklama w wyszukiwarkach, newsletter, 

biuletyn, e-mailing znacznie dynamizuje cały proces pozyskiwania klientów. 
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Internet ciągle się rozwija, opracowywane są coraz bardziej uniwersalne 

narzędzia marketingowe. W odróżnieniu od reklamy tradycyjnej pozwala to na 

precyzyjne spersonifikowanie swoich prezentacji. W warunkach normalnych 

z niepokojem czeka się na efekt, bez możliwości jakiejkolwiek korekty. 

W sieci, monitorując wynik wprowadzane są poprawki na bieżąco, do osiąg-

nięcia zamierzonego skutku. 

4. Internet – medium marketingowe na każdą 

kieszeo 

Marketing internetowy, ze swoimi zaletami zwrócił już dawno uwagę wszyst-

kich firm i biznesmenów. Głównym powodem jest niezwykle szerokie 

spektrum wielkości nakładów na reklamę. Swoją działalność można rozpocząć 

od naprawdę niewielkich kwot, a nawet za darmo, w dodatku nie trzeba 

zdawać się na specjalistów. Odrobina wiedzy i działamy samodzielnie. Na ko-

lejnych etapach inwestujemy, skuteczne rezultaty zależą tylko i wyłącznie 

od kreatywności reklamodawcy. 

To pełnowartościowe medium reklamowe spowodowało powstanie wielu 

nowych zawodów, dotychczas nieznanych. Olbrzymi wysyp agencji reklamo-

wych, specjalistów od konkretnych działań. Całe systemy ułatwiające marke-

ting dostępne są za w sumie niewielki miesięczny abonament. Przed niemal 

każdym przedsiębiorcą stoi niezwykle szeroka gama opcji, wszystko zależy od 

skali i możliwości. Duże kampanie reklamowe są zwykle kosztowne, lecz nikt 

już nie poddaje pod wątpliwość konieczności obecności w sieci. Powiedzenie  

– nie ma Cię w Internecie, nie istniejesz, wiernie oddaje tę tendencję. W tym 

podręczniku dowiesz się jak zacząć, wyrobisz sobie własną opinię, dopasujesz 

własne zamierzenia do możliwości, budżetu. 

5. Startujemy 

Stworzenie własnej, firmowej strony internetowej jest czymś nieodzownym, 

choć istnieją biznesmeni, którzy doskonale sobie radzą i bez tego. Jednak jest 

to podstawowe narzędzie dla autoprezentacji, bezpośrednio pokazujesz, kim 

jesteś, jakie są cele Twojej firmy. Jest to najważniejsze, bezpośrednie źródło 
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wiedzy dla potencjalnych klientów. Przedstawiasz w określony sposób, wiary-

godne i najważniejsze informacje o charakterze Twojej działalności.  

Nie wymaga to wielkich kosztów, możliwości jakie dają współczesne CMS-y, 

czyli systemy zarządzania, są na tyle wystarczające, że nie potrzebny Ci żaden, 

nawet najlepszy specjalista. Opłacasz tylko opłatę za nazwę domeny (nazwy 

strony) i roczne koszty utrzymania.  

Oczywiście możesz zlecić wszystko na zewnątrz, tak czy inaczej powinieneś 

mieć pełną kontrolę nad wyglądem, zawartością, aktualizowaniem strony. 

Zanim jednak cokolwiek zrobisz, dokładnie i spokojnie przemyśl całą koncepcję 

swojego marketingu. Zaplanuj precyzyjnie; jaki jest cel mojej działalności?, 

kto jest moją grupą docelową?, jaki jest najkorzystniejszy wizerunek dla 

biznesu i jak go zrealizować?. 

Sprawa dotyczy głównie wyglądu (layout) portalu, serwisu oraz treści w  nim 

zawartych. Wielu początkujących biznesmenów nie bierze po uwagę, od 

początku najważniejszej rzeczy. Radośnie tworzą swoje dzieło, zapominając, 

że strona musi być pozycjonowana i optymalizowana od podstaw. Znowu 

w sukurs przychodzą bardzo przydatne narzędzia, o prostej obsłudze, jak na 

przykład wtyczki do przeglądarek, typu Seoquake. Możesz wręcz a vista 

tworzyć swoją stronę, zgodnie z najlepszymi standardami pozycjonowania.  

Wiedz, że niemal wszystko ma znaczenie. Najważniejszą rzeczą są frazy, 

słowa kluczowe, to one pozwalają znaleźć najbardziej prostą drogę do Twojej 

witryny, to one spowodują, że przed Twoim przysłowiowym sklepem, będą 

przechodzić masy ludzi. Pozycjonowanie jest żmudne i wymagające syste-

matycznego, konsekwentnego działania, jest absolutnie konieczne. Chyba, że 

prowadzisz bloga dla własnej przyjemności. 

Konkretny rodzaj działalności wymaga dobrania odpowiedniej kolorystyki, 

doboru ilustracji, sposobu i stylu pisania. Układ nawigacyjny, prosty intui-

cyjny, nieprowadzący czytelnika do ślepych uliczek. W związku z tym nie jest 

wskazane tworzeniu zbyt dużej ilości podstron w głąb, lepiej w szerz, łatwiej 

wrócić do punktu wyjścia. 

Znaczenie mają; tytuł strony a przede wszystkim content, czyli zawartość. 

Co chcesz przekazać, w jaki sposób?. Strona powinna być aktualizowana co 

najmniej raz dwa razy w tygodniu. O zawartości strony jeszcze nie raz 

wspomnimy, bo to jest sprawa zdecydowanie kluczowa. 
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6. Wyszukiwarka – drzwi do Twojej witryny 

Podstawowym sposobem na dotarcie klientów, czytelników jest wyszukiwarka 

internetowa. Wpisanie odpowiednich fraz powinno zaowocować najwyższą 

z możliwych pozycją Twojej strony, najlepiej na kilku pierwszych stronach. 

W związku z tym, przy prowadzeniu strony należy wziąć pod uwagę, w jaki 

sposób będzie ona interpretowana przez mechanizmy wyszukiwania.  

Dokonują tego automatycznie roboty i to one decydują o Twojej pozycji. 

Analizę algorytmów wyszukiwarek pozostawmy specjalistom, trzymajmy się 

podstawowych zasad, a wszystko pójdzie dobrze.  

Pamiętać też należy, że przy pozycjonowaniu strony, efekty nie są naty-

chmiastowe. Twój wpis musi być przyjęty, rozpoznany, indeksowany, im 

bardziej poprawnie będziesz pisał, używając słów kluczowych, wyróżniając je 

w określony sposób (kursywa, pogrubienie), tym lepiej. Tworzysz w ten 

sposób nienamacalną drogę wprost do Twoich drzwi. Nie należy się również 

przejmować, przynajmniej w początkowej fazie, brakiem odwiedzających, czy 

brakiem komentujących, to przyjdzie z czasem. Owszem, bywa to frustrujące, 

wiele osób rezygnuje, zapominając o innych sposobach promocji witryny. 

7. Budujemy drogę 

Podsumujmy pokrótce informacje; bierzemy pod uwagę fakt, że dominującą 

wyszukiwarką w polskim Internecie jest Google (około 90% generowanego 

ruchu). Frazy wyróżniamy stosując tytuły, podtytuły, pogrubienie, kursywę.  

Linki aktywne, oprócz tych kierujących na zewnątrz strony, powinny kierować 

do innych treści, wewnątrz strony, zgodnie z podobną treścią. Im więcej 

wewnętrznych linków, tym lepiej, oczywiście w miarach rozsądku, ponieważ 

łatwo rozproszyć czytającego. Będzie on przeskakiwał ze strony na stronę. 

Przyjmuje się jeden, do trzech linków, przy dłuższym artykule. Ważny jest 

jednolity dobór kolorów linków, nieco odróżniający się od innych słów, lecz 

bez pstrokacizny. Taka strona wygląda chaotycznie. Zresztą cały layout strony 

powinien być estetycznie wyważony i harmonijny. 
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8. Równowaga środków użytych w budowie 

Pozostając przy porównaniu do budowy drogi, forma, materiały, powinny być 

w miarę jednolite. Droga będzie gładka, bez kocich łbów, bezkolizyjna. Droga 

jest dla ludzi, Twoje treści na stronie także, zawartość powinna być naturalna, 

bez sztucznych zabiegów mających oszukać wyszukiwarkę.  

Artykuły muszą być wartościowe, bez lania wody, słowa kluczowe muszą 

odpowiadać sensowi całej wypowiedzi, inaczej brzmi to śmiesznie i żałośnie, 

nikt nie będzie chciał, ani czytać, ani powracać na taką stronę, nie prowokuj 

więc do objazdów. Masz problem z wyrażaniem swoich myśli, zatrudnij 

profesjonalnego copywritera. 

9. Elementy kontroli ruchu 

Podstawowym narzędziem, pozwalającym monitorować co się dzieje na 

Twojej stronie są statystyki odwiedzin. Dzięki temu będziesz od razu wiedział, 

kto wszedł na Twoją stronę i z jakich źródeł (katalogi, wyszukiwarka, inne 

strony, social media, kampania marketingowa). W jaki sposób odwiedzający 

zachowują się na stronie, co przeglądają i dlaczego, ile czasu spędzają 

czytając, co jest najpopularniejsze, a co w ogóle nie działa. Wreszcie z jakich 

słów kluczowych dostali się do Twojego portalu. Są to bardzo wartościowe 

informacje służące analizom, dokonywaniu korekt i poprawek, zmian. Mody-

fikacje te zwiększają w sposób znaczący popularność i liczbę odwiedzających. 

Do zaprzęgnięcia i połączenia ze stroną jest do wyboru dość obszerna ilość 

systemów statystyk. Zarówno płatnych, jak i darmowych.  

Można podłączyć kilka systemów, dokonując później porównania, wybieramy 

ten najbardziej optymalny, najlepiej ten pokazujący gorsze wyniki. Najlepszym 

darmowym systemem statystyk jest Google Analitycs. Kolejnym bardzo 

ważnym narzędziem jest też specjalny zestaw usług stworzonych dla 

webmasterów przez Google, koniecznie zbadaj te możliwość, jest tam wiele 

pożytecznych informacji, powiększających Twoją paletę możliwości 

wpływania na popularność strony. 

http://www.google.pl/intl/pl/analytics/
https://support.google.com/webmasters/?hl=pl
https://support.google.com/webmasters/?hl=pl
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10. Inne narzędzia pozycjonujące 

O bardzo wysokiej pozycji, ważności strony dla robotów pająków, świadczy 

ilość linków prowadzących z sieci do Twojej strony. Im więcej dróg będzie 

prowadzić w tej pajęczynie do Ciebie, tym lepiej, nie bez znaczenia jest też 

wartość tychże stron. Mówimy w tym wypadku o PageRank, to stopniowany 

ranking stron w stopniach, od jeden do dziesięciu. Niektórzy twierdzą, że 

PR stracił na znaczeniu, ale to nieprawda. Twój link umieszczony na stronie 

o PR 8 jest wielokrotnie bardziej wartościowy, niż 100 na stronach z PR 0. 

Google w zasadzie sam indeksuje nowe strony, jednak nie zawadzi zrobić to 

samemu, przez odpowiedni formularz. Tak samo w przypadku innych wyszu-

kiwarek; Netsprint, czy Yahoo lub innych. W ten sposób portal zostanie 

włączony i będzie widoczny dla innych. 

Wyszukiwarki lubią też tzw. mapę strony, w tworzeniu stron jest element 

bezwzględnie niezbędny, pomaga wyszukiwarce indeksować podstrony. Inde-

ksacja, jeśli strona jest prawidłowo zoptymalizowana przebiega stosunkowo 

szybko. Site map przyśpiesza ten proces, o innych wspomnimy poniżej. 

Podstawą pozycjonowania jest katalogowanie strony, czyli dodawanie witryny 

z krótkim opisem, słowami kluczowymi. Niektóre katalogi są płatne, prze-

ważnie kilka złotych, lub wymagają zamieszczenia linka zwrotnego na naszej 

stronie. Dodawanie do katalogów jest żmudne, praco i czasochłonne, jednak 

przynosi bardzo skuteczne wyniki. Szczególnie katalogi o wysokich PR. 

Najważniejszym jest katalog Google DMOZ, warte wpisów są katalogi stron 

Wirtualnej Polski, Onetu. Nie polecam zlecania dodawania do katalogów 

osobom z zewnątrz, szczególnie firm używających wszelkiej maści programów 

automatycznych. Taka praktyka grozi zbanowaniem i wykluczeniem strony 

z Google'a na zawsze. 

Lepiej poinformować wszystkich znajomych o rozpoczęciu działalności, podać 

adres strony do rozpowszechnienia. Dobrą praktyką jest ustawienie stopki 

w swoim programie pocztowym. Adres www, będzie stale powielany na końcu 

każdego wysłanego e-maila. Wszystkie komunikatory dopuszczają umieszcze-

nie strony w opisie profilu, będzie on stale widoczny w czasie jakiejkolwiek 

rozmowy. Chociaż to nieco kłopotliwe warto zainwestować w materiały rekla-

mowe offline; wizytówki, papier firmowy, inne materiały drukowane. 
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W większości miejsc w Internecie wstawianie stron jest dopuszczalne, lecz 

możesz się spotkać z odmową, szczególnie u adminów wszelkiego rodzaju 

forów tematycznych. Adres zostawiamy także w przeróżnych komentarzach. 

Powinny one być jednak wartościowe, wtedy właściciel strony patrzy bardziej 

łaskawym okiem. Wszystkie działania przypominające SPAM, łamiące nety-

kietę i prawo, tylko szkodzą marce. 

11. Content marketing 

Cokolwiek byś jednak nie robił, ta forma marketingu jest najpewniejsza 

i przynosi same korzyści. Twój wizerunek i marka budowana poprzez dawanie 

wartościowych treści zyska, przede wszystkim zainteresowanie i uznanie. 

Zarządzanie treścią, pisanie artykułów do lepiej sytuowanych portali, natych-

miast zwróci uwagę zwłaszcza, że podpisujesz artykuły swoim adresem.  

Content marketing nie podlega wpływom, w postaci zmian algorytmów 

wyszukiwarek. Budowanie pozycji eksperta, bycie ekspertem w swojej dzie-

dzinie dowodzi, że poważnie traktujesz swój biznes, ludzie wyczuwają pozy-

tywne nastawienie i zarażają się pasją. To bardzo ważny argument.  

Twój autorytet w branży udokumentowany setkami artykułów z wartościową 

wiedzą, może zmienić zarówno pozycję Twoją jak, i Twojej witryny. Branżowe 

portale bardzo rzadko odrzucają wartościowe treści. Zresztą, mogą to być arty-

kuły z Twojej strony, odpowiednio przeredagowane, Google nie lubi dupli-

kowanych treści, obniża Twoją pozycję, lepiej poświęcić nieco czasu. 

12. Outsourcing 

Zlecanie pozycjonowania firmom zewnętrznym, wiąże się z pewnym ryzykiem, 

a przede wszystkim kosztami. Wybieraj tych najlepiej sprawdzonych, z który-

mi masz już dłuższy kontakt, które pozwalają na monitorowanie ich działania. 

Utrata kontroli może zakończyć się fatalnie, obiecane wysokie pozycje, 

zdobywane niepewnymi metodami, jest jak jazda po bandzie, w każdej chwili 

możesz wylecieć. Nie jest to jednak regułą, lepiej, aby siły decyzyjne zostały 

po Twojej stronie.  
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Zresztą o wysokie pozycje trzeba dbać, jest to praca, jak każda inna. Lepiej 

uczyć się na błędach innych, niż zaprzepaścić swoją wielomiesięczną, lub 

nawet wieloletnią pracę. W tej dziedzinie liczy się systematyczne działanie, 

obliczone na długofalowe efekty. Zbyt szybkie operacje kończą się wyklucze-

niem. Po raz kolejny polecam Centrum pomocy dla Webmasterów Google lub 

www.forum.optymalizacja.com, znajdziesz tam mnóstwo wskazówek i dowo-

dów na słuszność moich informacji. 

13. Reklama kontekstowa i behawioralna 

Główną ideą tej formy reklamy, jest skojarzenie treści Twoich reklam, 

z treściami występującymi na innych stronach, szczególnie komercyjnych. 

Reklama taka jest przyjmowana nieco przychylniej, niż reklama bezpośrednia, 

gdyż osoba zainteresowana tematem, chcąc poszerzyć swoją wiedzę, kliknie 

na link tekstowy, grafikę, info-tablicę, animację. Z uwagi na bardzo wysoką 

reklamo-odporność odbiorców, musi być przygotowana bardzo staranie i po-

mysłowo. W związku z tym, że nie jest to zamierzenie tanie, pomysł musi być 

wystarczająco oryginalny i intrygujący. 

Reklama behawioralna oparta jest indywidualny profil internauty. Systemy 

śledzące poczynania użytkowników dopasowują reklamy na przykład na pod-

stawie historii wyszukiwań czy zakupów w Internecie. Ma to znowu swoje 

dobre i złe strony, ludzie nie lubią być śledzeni, są podejrzliwi, a narzucanie 

reklamy bywa odbierane ze zdziwieniem i co najmniej niechęcią, ale nie wszy-

scy, więc nie jest to jakaś reguła. Główną wadą obu reklam jest słaba trwałość 

w pamięci odbiorców, zbyt długie utrzymywanie tych reklam jest odbierane 

z irytacją. Jednak szerokie pole oddziaływania nie jest bez znaczenia. 

14. Programy partnerskie 

Generalnie jest to sposób na zarabianie w Internecie, programy partnerskie 

prowadzą silne marki, z dużym stażem internetowym. Banki, instytucje 

finansowe, zakłady bukmacherskie, biura podróży, ale też i sklepy internetowe. 

Najlepiej dołączyć swój biznes do odpowiednich platform, grupujących firmy, 

prowadzących programy partnerskie. Pozwala to na sumowanie zysków 

i podnosi rangę Twojego biznesu. Musisz jednak przygotować dość dużo 

http://www.forum.optymalizacja.com/
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materiałów reklamowych, którymi będzie się posługiwał partner. Muszą to być 

materiały starannie opracowane, o bardzo wysokiej jakości; artykuły tekstowe, 

listy sprzedażowe, bannery, infografiki, animacje, fotografie, próbki produ-

któw (fragmenty kursów, e-booków).  

Wszystkie te materiały reklamowe opatrzone są znakami identyfikacyjnymi, tak, 

aby określona przez Ciebie prowizja, była jasno i czytelnie naliczana. Ten system 

musi być uczciwy, przejrzysty i czytelny. Prowizja musi być na tyle atrakcyj-

na, aby partnerzy chcieli prowadzić kampanie reklamowe Twoich produktów. 

Jesteś ich pracodawcą a więc zobowiązuje Cię to do bieżącej pomocy i stałej 

dyspozycji. Jednak gra jest warta świeczki, nie dość, że sprzedajesz, to urucha-

miasz wielostronny i intensywny marketing internetowy, który tak naprawdę 

niewiele kosztuje. 

15. Kampanie linków sponsorowanych 

Google oferuje bardzo interesującą formę reklamy w postaci linków sponsoro-

wanych. Twój adres, bezwarunkowo będzie się pojawiał na pierwszej stronie 

wyników wyszukiwarki. Wystarczy zarejestrować się w tej usłudze, na stronie 

Google AdWords znajdziesz bardzo dokładne wyjaśnienia, jednak pokrótce 

wyjaśnię zasadę działania 

Kwota inwestycji obejmuje cały miesiąc i jest rozbijana na poszczególne dni. 

Określasz listę słów i fraz kluczowych, które powodują wyświetlenie reklamy, 

ewentualnie linku Twojej domeny z krótkim opisem. Dodatkowo link zostaje 

wyróżniony kolorem. Jest to bardzo popularna forma reklamy, używana przez 

wiele firm. Nie jest bardzo droga, zresztą sam określasz budżet; 200, 

300 złotych miesięcznie. W panelu administracyjnym określasz maksymalny 

budżet dzienny i maksymalną stawkę za klik na Twój link, płacisz bowiem 

tylko za kliknięcia. Gdy limit kliknięć danego dnia się wyczerpie, reklama 

pojawia się następnego dnia. Aby uniknąć zbyt szybkiego wyczerpania się 

limitu, Google rozkłada równomiernie w czasie pojawianie się linków. 

Wadą jest automatyzm i brak dostatecznej kontroli na Twoim komputerze, 

zawsze jednak możesz kontrolować z innego adresu IP lub innego komputera. 

Poprawne działanie kampanii jest łatwo mierzalne w systemach statystyki 

strony.  

https://www.google.pl/adwords/
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Ilość odwiedzin wzrasta bardzo znacznie, ponieważ dla internauty nie ma 

znaczenia, czy jest to link sponsorowany, liczy wysokość pozycji. To rozwią-

zanie ma sens, jeśli jest stosowane w miarę regularnie, aż do odpowiedniego 

ugruntowania się marki. Oczywiście możesz zlecić opracowanie całej kam-

panii, łącznie z realizacją, jednak zwiększa to koszty bardzo znacznie. 

16. Public relations a reklama bezpośrednia 

Wiele osób myli te dwa pojęcia, PR jest działaniem pośrednim, wykorzy-

stującym o wiele więcej kanałów informacji. PR ma za zadanie umieścić firmę 

i jej misję w społeczeństwie, jako takim. Twoja firma będzie się pojawiać tam 

przy okazji. Wykorzystuje się głównie środowisko dziennikarskie, lobbing, 

wspólny z innymi firmami z branży, sponsoring wydarzeń, niekoniecznie 

bezpośrednio związanych z Twoją marką. Niemierzalność tej formy, powoduje, 

że marketerzy dołączają reklamę do PR, to nie jest dobry pomysł i niweczy 

całe zamierzenie i przesłanie, tu nie ma miejsca na artykuły sponsorowane 

i lokowanie produktu. Owszem Twoja marka powinna być widoczna, ale tylko 

na zasadzie wspomnienia, uczestnictwa w danej akcji, na przykład chary-

tatywnej. Podobnie włączanie PR do reklamy rozprasza uwagę odbiorców. 

Nie należy tworzyć hybryd.  

Cykliczne wysyłanie gotowych artykułów do portali branżowych, jest formą 

reklamy bezpośredniej, dodajmy, że darmowej. Jeśli piszesz artykuły intere-

sujące i intrygujące, możesz liczyć, że właściciele portali będą je zamieszczać. 

Działa tu zasada wyłączności, jeśli więc planujesz wysłanie artykuły do kilku 

portali, muszą one mieć inną formę. W innym wypadku musisz się liczyć 

z tym, że admini zaczną odmawiać publikacji, ze względu na duplikowanie 

treści. Jest to niedopuszczalna technika, obniżająca pozycję publikującego. 

Warto poświęcić nieco czasu i przygotować kilka tekstów przekazujących 

podobną treść, ale w innej formie.  

Public relations wymaga posiadania wielu kontaktów, które zdobywa się nie 

od razu. Wymiana treści, łączenie ofert we wspólne pakiety. Zgłaszanie 

swojego akcesu do przeróżnych wydarzeń, wspomaganie innych, czasem 

finansowo, z czasem procentuje, a Twoja firma, co prawda w sposób pośredni, 

ale skuteczny, zaistnieje w przestrzeni społeczeństwa sieciowego i nie tylko. 

Przeniesienie PR poza Internet daje równie zadowalające wyniki.  
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Artykuły, raporty opatrzone ciekawymi ilustracjami, zrealizowane na wysokim 

poziomie, mogą trafić także do portali informacyjnych, profesjonalnych. Taka 

nobilitacja warta jest poświęcenia i pieniędzy i czasu. Kilka takich wydarzeń 

stworzy efekt, o którym można tylko pomarzyć.  

To już nie tylko forma pozycjonowania, ale bardzo skuteczna rywalizacja 

z konkurencją. Wiele firm zaczynało tylko od Internetu, odpowiednie działania 

sprawiły, że zaistniały dość mocno w świecie rzeczywistym, działalność 

w sieci stała się działaniem uzupełniającym. Mówię uzupełniającym, ponieważ 

znowu wielu przedsiębiorców zaniedbuje Internet na rzecz innych działań. 

Taka utrata zaplecza jest bardzo poważnym błędem. 

17. Biuletyn, newsletter 

Wróćmy jednak do marketingu internetowego, po raz kolejny wielu biznes-

menów traktuję tę formę porozumiewania się z klientami po macoszemu. Jest 

to kardynalny błąd. Odpowiednio przygotowany oryginalny biuletyn, zawie-

rający nigdzie indziej publikowane materiały, to skarb, przypominający 

o swoim istnieniu niezliczonej grupie subskrybentów. Wykorzystywane jest tu 

narzędzie zwane autoresponderem, istnieją autorespondery płatne i darmowe. 

Pozwalają na precyzyjne zaplanowanie wysyłki swoich treści do olbrzymiej 

ilości ludzi, w sposób całkowicie automatyczny. Przekazywane przez Ciebie 

treści, uzupełniane są odpowiednimi odnośnikami do Twojej strony.  

Wyobraź sobie, że na Twój biuletyn zapisało się 20000 osób, z czego jedna 

trzecia staje się Twoimi regularnymi klientami. Toż to potężne narzędzie 

reklamowe. Za pomocą stron LandingPage, których przygotowanie nie należy 

do bardzo trudnych, zbierasz nieustannie nowych czytelników. LandingPage, 

SqueezePage mają formę przeważnie listu sprzedażowego i także można je 

pozycjonować. 

Biuletyn może także zawierać nowości, które ukazują się na Twojej stronie, 

ewentualnie zajawki, kierujące na stronę. Jednak treści w charakterze porad-

nika są bezkonkurencyjne, jeśli odpowiednio, z głową, rozsądnie napisałeś 

biuletyn, powiedzmy z 200 poradami, wysyłanymi nawet codziennie, nie ma 

szans, aby ktoś się wypisał. Informujesz w ten sposób na bieżąco czytelników 

o promocjach, akcjach, ciekawych wydarzeniach. W celu zachęty do zapisania 
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się na Twój biuletyn, możesz dodać wartość dodaną, na przykład bezpłatny  

e-book, szkolenie, kurs itp. 

Wszystko zależy od Twojej pomysłowości, wprowadzane innowacje dają 

naprawdę zaskakujące wyniki a Twój biznes żyje prawdziwym, tętniącym 

życiem. 

18. Marketing wirusowy 

Plotka rządzi się swoimi własnymi prawami, dosyć trudno ją zasymilować do 

reklamy. Informacja musi budzić chęć internautów do samodzielnego jej 

rozpowszechniania. Atrakcyjność, zabawna forma, nawiązanie do aktualnych 

wydarzeń, może przybrać przeróżne formy; śmiesznego filmiku, zabawnej 

info-tablicy, bardzo popularnych memów, czyli fotek z zabawnymi komen-

tarzami. Wykorzystujemy tu skłonność ludzi do dzielenia się czymś, co jest 

intrygujące, chwytliwe, odkrywcze, uczące, a przede wszystkim oryginalne 

i nowe. Łatwo się ośmieszyć, próbując wciskać ludziom ograne banały. 

Zaufane i wiarygodne źródło budzi świadomość, że sami jesteśmy atrakcyjni, 

przekazując takie informacje. Wplecenie swoich treści reklamowych jest 

niezwykle trudne, zanim cokolwiek zrobisz, zastanów się nad tym dwa razy. 

Zabawa w szeptanego, polega na tym, że treść zostaje zabawnie zniekształ-

cona. Pytanie, czy będzie Ci to służyć, czy szkodzić, zwłaszcza, że natychmiast 

po puszczeniu wieści w obieg tracisz nad nią kontrolę. Dobrze jest poświęcić 

trochę czasu na obserwację, jakie treści są chętnie przekazywane.  

Popularność plotki nie oszczędza nikogo, więc należy uważać, aby nikogo nie 

uraziła, wtedy staje się niszczącą antyreklamą, bardzo długo pamiętaną 

i przywoływaną. Negatywne i ryzykowne treści rozchodzą się szybciej, niż te 

bezpieczne, to zasługa współczesnych mediów. Nawet najbardziej prowo-

kacyjne nagłówki już na nikim nie robią wrażenia. Prowokacja ma swoje 

granice. Nawet największe kłamstwo powtarzane niezliczoną ilość razy, staje 

się prawdą, co nie znaczy, że zachęcam do kłamstwa, zabawne nagięcie, 

szczególnie to czytelne, jak powiedzonka, przenikają do rzeczywistości, 

pomimo początkowej absurdalności.  

Przy konstruowaniu wirusa należy wziąć pod uwagę środowisko w jakim ma 

się namnażać, nie trafisz na podatny grunt i lipa. Social media są idealnym 

gruntem i radzę głównie skupić się na nich, tam dużo uchodzi na sucho. Można 
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trochę poeksperymentować; firmowe kartki z życzeniami, wszystkie elementy, 

przyciski typu share (podziel się), zaproszenia do funpage'a, filmy z YouTube 

z Twoim pomysłowym i zabawnym komentarzem. Wszystko to pozwoli Ci 

promować swoją markę, produkty, usługi, wreszcie buduje bardzo trwałe 

więzi. Jeśli Twoje profile będą spójne, przyciągniesz do siebie określoną grupę 

docelową, na której Ci zależy. Prowadzenie czystego marketingu interne-

towego na social media jest bezcelowe, natychmiast jest odbierane jako SPAM 

w czystej formie. To platformy przede wszystkim rozrywkowe, więc trzeba 

podejść do zagadnienia w bardzo luźny sposób. Trafienie w punkt, daje 

oszałamiające rezultaty, trzeba więc ćwiczyć. 

19. Gry komputerowe online 

W ostatnich czasach wśród graczy komputerowych, niezwykłą popularność 

osiągnęły gry przez przeglądarkę. Są one całkowicie darmowe i niezwykle 

urozmaicone, popularność ta natychmiast została wykorzystana przez market-

ingowców, upodobniając świat wirtualny do rzeczywistości. Lokowanie 

produktów i marek jest postrzegane, jako całkowicie naturalne. W związku 

z tym siła oddziaływania wzrasta niebotycznie. Nie tylko statyczne tablice, ale 

interaktywne obiekty, uruchamiające krótkie filmiki są wplecione w rozgry-

wkę, pozwalają na przykład doładować energię, potrzebną do dalszej gry. 

Agencje reklamowe biorą pod uwagę lokalizację, wiek, upodobania grupy 

docelowej grającej w daną grę. Gry online są ściśle monitorowane, co pozwala 

na wprowadzanie modyfikacji na bieżąco. Zachowanie graczy, czas gry, 

sposób gry, pozwala na zmiany mechaniki i nowe pomysły na wplecenie 

elementów reklamowych.  

Reklama taka nie jest tak bardzo inwazyjna, traci na bezpośredniości, ale nie 

na skuteczności. Szczególnym celem stają się gry symulujące normalne życie, 

jak na przykład Second Life. Jeśli masz już dobrze wyrobioną markę, znaną 

i popularną na rynku, dojście do porozumienia z twórcami gier, nie nastręcza 

większych kłopotów, ani nie generuje większych kosztów, wystarczy 

obustronna wymiana usług. Wirtualne światy są już tak bardzo rozwinięte, że 

pozwalają na konkretne testy zachowań konsumentów, które są następnie 

sukcesywnie wprowadzane w życiu realnym. Duże marki samochodowe, 

kosmetyczne, odzieżowe, nawet obuwnicze od bardzo dawna wykorzystują ten 

kanał reklamowy. Nie ma w tym nic niezwykłego, wszędzie gdzie gromadzą 
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się tłumy, tworzy się pole do działania. Ta tendencja jest zgodna ze wzrostem 

postaw czysto konsumenckich. Znak naszych czasów. 

20. Blog firmowy 

Kolejna często niedoceniana forma marketingu internetowego. Blog jest często 

postrzegany, jako coś mniej istotnego, ponieważ ma on charakter prywatny, 

hobbystyczny, dużo luźniejszy w formie od portali biznesowych. Właśnie na 

tym polega jego siła, siła niezobowiązującego przekazu, dobrzy blogerzy stają 

się autorytetami w wielu dziedzinach i są często zapraszani do współpracy 

profesjonalnej, jeśli sami nie zakładają biznesu. W końcu stają się ekspertami 

w różnych tematach.  

Forma dziennika jest bardzo atrakcyjna dla zwykłego odbiorcy, dzięki temu 

możliwa jest bardzo dynamiczna interakcja poprzez obszerne komentarze, 

czasami bardziej interesujące od samego wpisu. Wiele firm, przedsiębiorstw, 

prowadzi blogi firmowe, jako zakładki na stronie głównej. Po za tym blogi 

świetnie się samo pozycjonują poprzez wsparcie przeglądarek. Na przykład 

system bloggerGoogle'a, jako swój pomysł traktuje go w specjalny sposób, 

dobre otagowanie, wynosi blogi automatycznie na bardzo wysokie pozycje 

w wyszukiwarce, bez specjalnych zabiegów. Dobry blog powinien być 

uzupełniany codziennie i zawierać ciekawe i intrygujące treści. Reklama 

i informacje firmowe są dodawane przy okazji, zachęcają do bardziej 

poważnego zainteresowania zagadnieniem i firmą. Łatwo je subskrybować 

poprzez kanał zakładkowy RSS. Formy wpisów są dowolne; zwierzenia, 

wywiady, eseje, relacje, recenzje sprawiają, że poszerza się krąg Twoich 

znajomych.  

Ciekawa publicystyka poparta zdjęciami, filmami, prezentacjami, nagraniami 

audio, jest wspaniałym uzupełnieniem dla firmy. Dobry blog, prowadzony 

personalnie, utożsamiający z osobą personalnie, buduje fantastyczne relacje, 

utrzymuje je, szansa, że odbiorcy podzielą się informacjami wzrasta bardzo 

poważnie. Blogi są modne i bajecznie łatwe do prowadzenia, nie potrzeba 

posiadać dosłownie żadnej wiedzy informatycznej. Powinien jednak trzymać 

określony poziom, zarówno wizualny, jak i merytoryczny. Wspaniale nadaje 

się do działań Public Relations; konkursy ankiety, organizacja, list typu top 

najpopularniejsze, testy produktów, pozwalają na zdobywanie niezwykle 
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cennych informacji zwrotnych, informacji potrzebnych do planowania 

poważnych kampanii reklamowych. 

Filmy wideo prowadzone bezpośrednio przez blogera, pokazują firmę od 

kuchni, przekazują treści w sposób bardziej potoczny i przystępny.  

A jednak mało firm wykorzystuje te możliwości, blog ma charakter nieza-

leżności, wzbudza silne zaufanie, tym bardziej poważnie rozważ tę możliwość, 

ponieważ koszty są niemal zerowe.  

Ostatecznie z braku czasu, możesz zlecić zaufanej i profesjonalnej osobie pro-

wadzenie takiej formy marketingu. Dobry copywriter z szerokimi umiejętno-

ściami, pod Twoją kontrolą doskonale sobie z tym poradzi. 

21. Aspekty prawne 

Powszechna opinia dotycząca anonimowości w Internecie już od dawna jest 

mitem. Prowadząc firmę musisz się liczyć z odpowiednimi wymogami praw-

nymi. Poznanie przepisów prawnych jest koniecznością, nie narazisz się wtedy 

na nieprzyjemne niespodzianki w rodzaju wezwań do Urzędu Skarbowego.  

Działalność w Internecie jest przedłużeniem Twojej działalności gospodarczej 

w realnym świecie. Przyjmowanie reklam, osiąganie z nich korzyści, prowa-

dzenie sprzedaży przez serwisy aukcyjne, może być opodatkowane. Wszelkie 

narzędzia, którymi się posługujesz powinny być legalne, zarejestrowane, 

powinieneś mieć dowody na ich zakup. Sprawdzenie tego nie nastręcza dzisiaj 

żadnych problemów, po co się narażać na kłopoty. 

W sporządzaniu wszelkich aktów prawnych warto korzystać z usług profesjo-

nalistów. Późniejsze tłumaczenia niewiele wnoszą, bowiem nieznajomość 

prawa nie zwalnia od odpowiedzialności. Przestudiuj przede wszystkim 

Ustawę o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. 
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22. Niechciana reklama SPAM 

Beztroskie rozsyłanie treści, zawierających elementy oferty handlowej bez 

zgody odbiorców jest niedopuszczalne i grozi odpowiedzialnością prawną.  

Stosowanie odpowiednich formularzy, wymaga dodania rzeczy najważniejszej, 

Polityki Prywatności. Dobrze zredagowana Polityka Prywatności, zawiera 

wszystkie ewentualności i ubezpiecza Cię przed kłopotami.  

Adresat powinien mieć także możliwość wypisania się z subskrypcji w każdej 

chwili, bez uprzedzenia. Zresztą jak zobaczysz, wszystkie autorespondery tego 

wymagają, podają przykładowe Polityki Prywatności, bez tego uruchomienie 

usługi jest niemożliwe. 

Osobną kwestią jest samodzielne umieszczanie treści reklamowych na 

przykład na forach, jeśli nie uzyskasz zgody adminów, po ostrzeżeniu, Twój 

profil zostanie zlikwidowany i zbanowany na zawsze, nie będziesz miał 

dostępu i możliwości zamieszczania jakichkolwiek postów. Rozwiązaniem są 

negocjacje, biorące pod uwagę na przykład wymianę reklam, partnerstwo, czy 

inne formy współpracy. 

23. Ochrona danych osobowych 

Dane osobowe w tym adres e-mail podlegają ochronie i nie wolno Ci 

udostępniać ich bez zgody właściciela nikomu, bezwzględnie. Korzystanie 

z ofert, przeróżnych pseudo-biznesmenów, oferujących setki tysięcy e-maili, 

jest ryzykowne i w zasadzie bezcelowe.  

Imiona, nazwiska, inne dane teleadresowe są własnością tylko i wyłącznie 

prywatną.  

Kwestie te są regulowane w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych, której 

treść dotyczy także usług świadczonych za pośrednictwem Internetu.  
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Przetwarzanie danych także wymaga uzyskania zgody, pewnie już zaobser-

wowałeś, dając ogłoszenia, wypełniając przeróżne formularze ankiety, czasami 

konieczność zaznaczenia zgody na przetwarzanie danych, powinno to być 

dobrowolne.  

Kolejną sprawą są próby używania nazwisk, nazw marek ogólnie popularnych, 

bez zgody nie wolno tego robić. Zresztą dotyczy to wszystkich. Nawet próby 

skojarzeń, przekręcania, wykorzystywania sloganów innych firm, też może Cię 

narazić na pozew.  

To prawo jest bezwzględne i działa tylko i wyłącznie na korzyść pozywających. 

24. Indeks najważniejszych pojęd związanych 

z reklamą w Internecie 

Kompendium wiedzy, podstawowe pojęcia, zagadnienia i skróty. 

Adserwer (z ang. advertisementserver) – System odpowiedzialny za emisję 

i zarządzanie kampaniami reklamowymi, raporty i analiza wynikowa. Jest to 

system informatyczny zawierający oprogramowanie, przechowujące reklamy 

i dostarczające je odpowiednim użytkownikom przy każdym odświeżeniu 

strony. Wszystko zgodnie z zasadami biznesu, trafianie do grup docelowych, 

kierowanie reklam w zależności od kontekstu strony. Limitowanie wyświetleń 

dla unikalnego internauty, sekwencje emitowania reklam, emisja na podstawie 

dobranych zachowań wcześniejszych zachowań użytkowników. Stosowanie 

wielorakich rodzajów tworzenia od bannerów, reklamy tekstowe i wideo. Dość 

zaawansowany system informatyczny, jednakże bardzo prosty w obsłudze, 

pozwala na pełną kontrolę akcji reklamowych. 

AlternateReality Games (ARG) – gry sprzężone z social media o prostej 

konstrukcji i obsłudze. Gry głównie logiczne z zakodowanymi, gotowymi do 

odkrycia kodami. Łamanie szyfrów, rozwiązywanie łamigłówek. Znakomite 

uzupełnienie dla zamieszczanych postów. 

Artykuł sponsorowany – forma reklamy w postaci artykułów, dostarczającej 

wartościowych informacji z subtelnie przemyconymi treściami marketing-

owymi. Publikowany na innych stronach internetowych, głównie branżowych, 

wyposażony w linki wewnętrzne, kierujące do odpowiedniego zamierzonego 
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miejsca. Dopuszczane jest wstawianie wprost adresu strony. Główny produkt 

agencji reklamowych, copywriterów, starannie opracowany, doskonale 

promuje określoną markę. 

Banner – graficzna forma reklamy o niewielkich wymiarach, przekazująca 

treści informacyjne, reklamowe, głównie w formie paska aktywnego. 

To znaczy, podlinkowany, kliknięcie na banner powoduje przekierowanie do 

szczegółów oferty na stronie reklamodawcy. Wykorzystywana technika flash 

pozwala na wiele przeróżnych wariantów, expand banner może się rozwijać, 

lub uruchamiając krótką animację, zawiera sugestie do kliknięcia. Standard 

rozmiarów to 468×240 pikseli, najczęściej spotykany 468×60 pikseli. Może 

być bardzo wyróżniony lub wtopiony w design całej strony. Główne narzędzie 

stosowane w programach partnerskich z odpowiednim linkiem identyfikacyj-

nym. Wiele bardzo popularnych stron internetowych oferuje miejsce na jego 

zamieszczenie. 

Billboard internetowy – odpowiednik rzeczywistych billboardów, większa 

forma bannera, w formie poziomej. Billboard umieszczany jest na samej górze 

strony, może się automatycznie rozwijać na całą stronę – przycisk zamknij, 

zamyka do wyjściowego wymiaru w dowolnej chwili. Jest to reklama 

bezpośrednia, bardzo inwazyjna, użytkownik ma ją dostrzec, jako pierwszą 

informację, może mieć formę animowaną i interaktywną. Stosuje się przeróżne 

formy; double billboard o wymiarach 750×200 pikseli i expand billboard, 

w formie rozwijalnej 750×100 pikseli. Wydaje się, że ta forma jest irytująca 

i pomijana przez internatów. Jednak nagminne jej stosowanie wskazuje, że jest 

zupełnie odwrotnie. 

Blogvertising (z ang. blog, advertising) – reklama na blogach, jeśli blog jest 

popularny, jest to bardzo skuteczna metoda marketingowa. Może to być 

reklama graficzna, linki sponsorowane, programy partnerskie, reklama multi-

medialna, teksty komercyjne, akcje Public Relations. Blogerzy bardzo chętnie 

wymieniają się tego typu reklamami, zwiększa to atrakcyjność bloga, a Twoja 

reklama może z łatwością trafić nawet na kilkadziesiąt innych blogów. 

Odpowiednie linki wpływają na pozycjonowanie bloga. Luźna forma bloga 

powoduje znaczne rozszerzenie pola kreatywności. 

Brand Mark – okienko zawierające element reklamowy podobny do wyska-

kującego okna, emitowany nad treścią oglądanej strony, w dowolnym jej 

miejscu. Możliwość maksymalizacji i minimalizacji, musi posiadać klikaną, 
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graficzną belkę ze znakiem – zamknij. Przesuwanie w obrębie okna przeglą-

darki, w którym wyświetlana jest strona. Może również przybierać dowolne 

kształty. Maksymalny rozmiar to 336×280 pikseli i 25 kB, w pliku o forma-

tach: jpeg, gif, gif animowany, flash, html. Ze względu na swoją atrakcyjność, 

często stosowany w internetowych kampaniach reklamowych. Jest agresyw-

nym sposobem reklamy, gdyż może utrudniać lub nawet uniemożliwiać 

oglądanie witryny. 

Button – forma mini bannera w formie przycisku, po kliknięciu użytkownik 

zostaje przeniesiony na pożądaną stronę. Bardzo ważne jest czytelne usytu-

owanie przycisku w związku z małymi rozmiarami. Standardowo powinien 

mieć wielkość 120×60 pikseli, waga nie więcej niż 8 kilobajtów, powinien się 

wyróżniać i prowokować do kliknięcia, z związku z tym dość duże znaczenie 

ma tekst opisowy lub skojarzeniowy w pobliżu buttona. Bardzo częste rozwią-

zanie stosowane praktycznie wszędzie, ponieważ nie zaburza układu strony, 

nie utrudnia przeglądania strony, może stanowić dobry element ozdobny. 

Najbardziej popularny element, wymieniany z podobnymi tematycznie strona-

mi, wzajemna reklama, promocja, często stosowany w programach partnerskich 

CPA (z ang. Cost Per Action, znany również jako Pay Per Action albo PPA)  

– w tym systemie reklama jest opłacana dopiero po wykonaniu określonego 

działania, kliknięciu na reklamę, zapis do biuletynu, dokonanie zakupu w skle-

pie internetowym, wypełnienie określonego formularza w witrynie. Bardzo 

opłacalna metoda rozliczenia, poddająca się szybko analizom i poprawkom. 

CPC (z ang.Cost Per Click) – jeśli chcesz się dowiedzieć ile wynosi koszt 

pojedynczego kliknięcia w aktywny element reklamowy, to narzędzie temu 

służy. Oblicza współczynnik efektywności reklamy, stosunek liczby kliknięć 

do kosztów zainwestowanych w reklamę. Pozwala na optymalne planowanie 

kosztów i form reklamowych. 

CPM (z ang. Cost Per Mille wymieniany również jako Cost Per Thousand 

CPT) – rozliczany na podstawie ilości odwiedzających portal, dzielony przez 

tysiąc. Szczególnie ważny, gdy ilość wizyt idzie w dziesiątki i setki tysięcy. 

CPS (z ang. Cost Per Sale) – ten współczynnik ilościowy pozwala na ustalenie, 

jaki jest stosunek nakładów inwestycji na reklamę do korzyści osiągniętych ze 

sprzedaży. Zazwyczaj w formie procentowe lub określonej kwoty. Istotny 

element monitorujący skuteczność działalności w Internecie. 
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FF (z ang. Flat Fee) – opłata dokonana za czas emisji reklamy na określonej 

powierzchni strony, wyświetlającej reklamy. Jest to opłata dokonywana z góry 

i nie mamy wpływu na jej zmianę. Ważna informacja pozwalająca określić, 

gdzie warto dawać reklamy, a gdzie nie, stanowi element weryfikacyjny. 

ExpandCorner – wyraźnie zaznaczony, podwinięty róg strony, po skierowa-

niu kursora automatycznie rozwija się, ukazując treści pożądane, na przykład 

promocje. Treść jest widoczna przez cały czas obecności kursora w tym 

miejscu, zmiana pozycji kursora, powoduje zwinięcie się rogu do pozycji 

początkowej. Istnieje także opcja automatycznego rozwijania się rogu, bez 

udziału internaty, na określony czas, pozwalający przeanalizować treść.  

GPT – GPT-GPTR (Get Paid To Read – z ang. pieniądze za czytanie reklam), 

GPTC (GET Paid To Click – z ang. pieniądze za klikanie w bannery, lub linki) 

– sposób na zarabianie w Internecie, firmy organizujące oferują małe kwoty 

pieniędzy za klikanie na bannery, e-maile, inne formy reklam. Wymaga 

poświęcenia ogromnej ilości czasu, a limit wypłat jest bardzo wysoki. Jest to 

takie sztuczne nabijanie liczników, tylko po to, aby reklamodawca był zadowo-

lony ze swoich działań, bardzo trudno cokolwiek zarobić a cała akcja pomija 

zupełnie grupę docelową i tylko przypadek sprawia, że na reklamę trafiają 

ludzie, tak naprawdę zainteresowani tematem. 

IGA (z ang. In Game Advertising) – formy reklamy lokowanej w rozgrywkę, 

głównie gier typu online. Bardzo interesująca alternatywa, bowiem stanowi 

rozwiązanie nie inwazyjne. Gracze uruchamiają przeróżne elementy inter-

aktywne, celem uzyskania ważnych korzyści, pozwalających na skuteczną grę, 

czy jej skończenie, reklama przy zabawie. 

Interstitial – zamiast treści właściwej pojawia się animacja reklamowa, nie-

rzadko na całą stronę. Trwa ona kilka, kilkadziesiąt sekund i jest nieusuwalna. 

Dopiero potem możemy korzystać ze strony. Ze względu na wysoką inwazyj-

ność, stosują ją tylko największe firmy, głównie portale informacyjne. 

Keywordadvertising – akcja stosowana w wyszukiwarkach internetowych, 

opierająca się, na wyświetlaniu odsyłaczy, po wpisaniu przez internautów 

konkretnych słów kluczowych. Im większa opłata, tym pozycja wyświetlania 

jest wyższa. Odsyłacze są gromadzone w specjalnie oznaczone grupy. Dobra 

metoda dla inwestorów walczących o dużą oglądalność i późniejszą wysoką 

renomę. Podnosi znacznie wizerunek marki. 
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Link sponsorowany – specjalnie wyróżniane linki reklamowe, pojawiające się 

w określonych miejscach na określoną ilość czasu, w zależności od opłaty. 

Wyróżnienie powoduje lepszą widoczność i nie mylenie ich ze zwykłymi, 

niekomercyjnymi wynikami wyszukiwania. 

Mapvertising – prezentacja lokalizacji biznesu, na podstawie podanego 

adresu, wykorzystuje narzędzie Google Maps. Logo firmy pojawia się 

w momencie skierowania kursora na oznaczone miejsce na mapie. 

Marketing wirusowy/szeptany (z ang. word of mouth marketing) – niefor-

malne i spontaniczne przekazywanie informacji reklamowej, za pomocą nośni-

ków pośrednich; żartu słownego, graficznego, plotki, ukutego powiedzonka. 

Marketing częściowo bezpośredni i pośredni. O szeptanym charakterze decy-

duje kanał przekazu marketingowego, o skuteczności decyduje często przypa-

dek i zbieg okoliczności. Reklamodawca może je jednak skutecznie prokuro-

wać. Sukces jest natychmiast mierzalny i nieadekwatny do włożonych środków, 

liczy się pomysłowość i inwencja. 

Meta ad – skojarzenie tematyczne z podanymi wcześniej słowami kluczowymi, 

wpisujący w wyszukiwarkę powodują wyświetlenie się odpowiednio oznaczo-

nego bannera, zaprojektowanego przez reklamodawcę. 

Pop-up – automatycznie lub poprzez określone zachowania użytkownika, na 

stronie pojawia się okienko o różnych wielkościach, zawierające powiększony 

obraz, wyjaśnienie terminu, krótki tekst pomocy, dodatkowe menu nawiga-

cyjne lub informacja o biuletynie, ofercie specjalnej, zapowiedzi, czy w końcu 

zwykła reklama. Nie jest zbyt uciążliwe, gdyż okienko powinno się łatwo 

zamykać. Pop-under jest podobnie, wyskakującym okienkiem, lecz pokazuje 

się w tle, pod bieżącym oknem lub po zamknięciu witryny, ewentualnie 

przesunięciu okna przeglądarki. Do instalacji stosuje się proste skrypty java 

umieszczane w kodzie strony. 

Pozycjonowanie (z ang. Web Positioning) – szereg działań mających jeden 

cel, najwyższe miejsce w wyszukiwarce, po wpisaniu określonych słów 

kluczowych. Służy temu optymalizacja strony internetowej (z ang. SEO serach 

engine optimization), stworzenie maksymalnej ilości linków prowadzących do 

strony, najlepiej z lepiej sytuowanych portali. Jest to działanie długofalowe, 

przynoszące efekty, dopiero po określonym czasie stosowania.  
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PPC (z ang. Pay Per Click) – reklamodawca płaci tylko wtedy, gdy internauci 

przejdą do właściwej strony, po kliknięciu w aktywny element, banner, link. 

Niepobierane są opłaty za wyświetlanie, więc jeśli link jest widoczny 

zbyt długo, świadczy to o słabej skuteczności tej formy reklamowej dla 

reklamującego. 

Reklama kontekstowa – głównym założeniem i ideą tej reklamy jest określone 

zachowanie internatów, którzy pozytywniej zareagują, gdy informacja han-

dlowa będzie powiązana z tym, czego w danej chwili szukają. Brane są pod 

uwagę rozmaite usługi internetowe; strona internetowa, fora dyskusyjne, czaty, 

e-maile, komunikatory. Takie działanie jest w pełni uzasadnione i prowadzi 

do polepszenia interakcji z reklamodawcą. 

Rectangle – reklama graficzna umieszczona i wkomponowana w artykuł, 

powoduje to zwiększenie atrakcyjności i zachęca do przeczytania artykułu 

w całości. 

ROC (z ang. Run on Category) – liczy się sztywno konkretna kategoria bran-

żowa, zdecydowanie ułatwia wyszukanie odpowiedniej informacji, gdyż 

skupia się tylko i wyłącznie na jednej kategorii tematycznej. 

RON (z ang. Run On Network) – określona sieć internetowa, jako wyłączna 

płaszczyzna rozpowszechniania reklamy. Jest to bardzo tania forma rekla-

my, pomijająca konkretną grupę docelową. Wielokrotnie może się zdarzyć, że 

polityka wybranej sieci internetowej pokrywa się z zamierzoną, określoną 

grupą odbiorców. Wtedy model RON jest jak najbardziej skuteczny, 

pozwalający zaoszczędzić masę pieniędzy, lub zwielokrotnić emisję swoich 

treści reklamowych. 

ROS (z ang. Run On Site) – często stosowany zabieg, polegający na umie-

szczaniu elementów reklamowych na każdej stronie witryny. Na przykład 

zaproszenia do zapisu na biuletyn, zwykle u dołu strony. Zwiększa efekty-

wność zamierzenia. Witryny z różnotematycznymi podserwisami, pozwalają 

na wybranie tematycznie wybraną grupę docelową odbiorców, nabywców. 

SEM (z ang. search engine marketing) – szereg działań promocyjnych w Inter-

necie mających za cel osiągnięcie, jak największej popularności, wysokiej 

pozycji w wyszukiwarkach na określone słowa i frazy kluczowe. SEM dotyczy 

wszelkich działań; kampanie linków sponsorowanych, pozycjonowanie i opty-

malizacja stron www. 
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SEO (z ang. Search engine optimization) – podobnie jak w SEM, celem jest 

uzyskanie maksymalnie wysokiej pozycji w wyszukiwarkach na dane słowa 

kluczowe, ograniczają się one jednak do samej strony. SEO jest podstawą 

skutecznego marketingu, opartego o strony internetowe. 

Skyscraper – forma reklamy internetowej, przybierającej formę pionowego 

bannera o wymiarach 120×600 pikseli lub 160×600 pikseli (tzw. WideSky-

scraper). Pozwala na dłuższą widoczność przy przewijaniu strony. Reklama 

jest bardzo dobrze widoczna a dzisiejsze standardy szybkości łącza, nie 

powodują żadnych większych problemów z wyświetlaniem. Skyscraper był 

i jest odpowiedzią na zalew wszelkiego rodzaju reklam, do dzisiaj świetnie 

funkcjonuje, wyróżniając pożądaną treść reklamową. 

Spam – niechciane, niezamówione, rozsyłanie wiadomości bez zgody odbior-

ców. Spamming funkcjonuje głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

w komunikatorach, social media. Spamming jest karany, głównie banowaniem 

reklamodawcy, ograniczającym znacznie, jego działalność, stanowi w sumie 

swoistą antyreklamę. Rozsyłanie przeróżnych treści w formie masowej, ma 

charakter chaotyczny i korzyści z tej formy są niewielkie. W szczególnych przy-

padkach reklamodawca wysyłający spam, może się liczyć z sankcjami prawnymi. 

Targetowanie (z ang. target – cel) – celowanie w określoną grupę docelową, 

stanowi jeden z podstawowych elementów planowania biznesowego, nie tylko 

w Internecie. Wiek, płeć, miejsce zamieszkania, zainteresowania, zawód, są 

głównymi kryteriami demo i socjologicznymi. Szczególnie wyróżnia geo-target-

owanie z godnie z miejscem zamieszkania, ale decydującym znaczenie, mają 

kryteria związane z upodobaniami i zainteresowaniami. Target w trakcie kam-

panii może się nieoczekiwanie zmieniać z związku z nieprzewidywalnymi oko-

licznościami, firmy dokonują nawet kilku korekt, co jest niczym nadzwy-

czajnym, ze względu na tempo społecznych zmian. 

Toplayer – reklama wyświetlana w formie przejrzystej warstwy, zapewniającej 

jednak czytelność, może wypełniać cały ekran i częściowo po krótkiej akcji, na 

stronie internetowej pozostaje widoczny i odróżniony element pozwalający na 

ponowne uruchomienie animacji. Ta forma daje wręcz nieograniczone możli-

wości kreacyjne, jednak nie może trwać za długo i powinna mieć możliwość 

wyłączenia w dowolnym momencie. Staje się wtedy mniej inwazyjna i nie 

rodzi zbędnej irytacji. Jednak pomysłowy projekt zawsze będzie przyjmowany 

przychylnie, ludzie lubią nowości i zabawne pomysły. 
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Webvertising – reklama wykorzystująca wszystkie możliwości, jakie daje 

strona internetowa, zarówno bierne jak i interaktywne. Zaleta tej formy 

reklamy w odróżnieniu do innych form, jest działaniem zupełnie nieogra-

niczonym w czasie i przestrzeni. Dobrze wypozycjonowana strona jest tak 

samo dużo warta, jak bardzo popularny serwis ogłoszeniowy. Dla niektórych 

webmasterów staje się to głównym celem, przyjmowanie treści reklamowych 

na swoje strony lub bezpośrednia sprzedaż, bardzo wartościowej domeny na 

specjalnych aukcjach domen. 

25. Podsumowanie 

Działalność komercyjna w Internecie, jak wszędzie, ma swoje wady i zalety. 

Powszechna dostępność powoduje, że Internet jest zatłoczony, pełny bez-

wartościowych, nieprawdziwych i niewiarygodnych informacji. To zniechęca, 

wszędobylskie reklamy, osaczanie, wyskakiwanie, negatywne zaskoczenie, 

czające się z każdego zakamarka, rodzą irytację. Zalew spamu, brak regulacji 

prawnych w tym względzie, nie budzi zbyt optymistycznych postaw. Wysoka 

reklamo-odporność, szum informacyjny, olbrzymia konkurencja, uciążliwość, 

czasowe blokowanie usług przez reklamy, zaburza normalną percepcję, 

tworząc chaos, w którym trudno się odnaleźć.  

Mimo tych wad, marketing internetowy i reklama wypiera w sposób wyraźny, 

sztywne i drogie rozwiązania tradycyjnej reklamy. Głównym powodem jest 

cena i łatwość kontroli przebiegu wszystkich uruchomionych kanałów 

reklamowych. 

Strona internetowa stanowi wirtualne ucieleśnienie firmy. Sama potrzebuje 

reklamy i nieustannego nagłaśniania. Internet jest bardziej uniwersalnym 

medium działań marketingowych. Przede wszystkim, jest relatywnie tani, 

pozwala precyzyjnie docierać do określonej grupy ludzi, ma ogromny zasięg. 

Pozwala na długotrwałe prowadzenie kampanii z ich bieżącymi poprawkami. 

Firma może w ten sposób zbudować swój własny niepowtarzalny model, 

oparty na własnych doświadczeniach i własnych zasobach. Internet jest 

świetnym narzędziem do badania opinii konsumentów, znosi wszelkie bariery. 

Nie do przecenienia jest również jego interaktywność, potencjalni odbiorcy 

mają możliwość natychmiastowej reakcji. Reklamodawcy dopasowują swoją 

ofertę, bardzo dokładnie do potrzeb potencjalnych klientów. Skuteczne 
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i długofalowe budowanie marki, elastyczność płatności, łatwość śledzenia 

i mierzenia efektów. Informacyjność reklam, cena pozwala na prezentację 

większej ilości informacji. I wreszcie szybkość działania, błyskawiczne uru-

chomienie kampanii reklamowej.  

Internet z pewnością będzie ewoluował, odpowiednie regulacje pozwolą 

oddzielić rzeczy wartościowe od zwykłych śmieci. Temat nie niesie specjal-

nych wątpliwości, czy dylematów. Powiedzenie; nie ma Cię w Internecie, nie 

ma Cię w biznesie, jest w dalszym ciągu obowiązującym aksjomatem. 
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Notatki i własne spostrzeżenia, pomysły 
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Notatki i własne spostrzeżenia, pomysły 
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Notatki i własne spostrzeżenia, pomysły 
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Niniejsza publikacja, ani żadna jej częśd, nie może byd kopiowana, ani w  jakikolwiek inny 

sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu 

bez mojej pisemnej zgody. Zabrania się jej publicznego udostępniania w Internecie oraz 

odsprzedaży. 

Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a  także kopiowanie materiałów 

na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich 

niniejszej publikacji. 

Dołożyłem wszelkich starao, aby zawarte w tym materiale informacje były kompletne 

i rzetelne. Nie biorę jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za 

związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Nie ponoszę 

również żadnej odpowiedzialności za ewentualne sukcesy i szkody wynikłe z wykorzy-

stania informacji zawartych w niniejszej publikacji. 

Z życzeniami samych sukcesów nie tylko w internetowej reklamie 

Piotr Idzik 

 

Zapraszam do odwiedzania moich internetowych projektów. 

http://skutecznetechnikimlm.pl/sp/ twoja druga wypłata 

http://www.skutecznetechnikimlm.pl/ninja techniki mlm 

http://piotridzik.pl/mlm ekspercki 

http://www.zarabianieskuteczne.pl/ serwis z licencją na sukces i zarabianie 

http://www.sklep.zarabianieskuteczne.pl/ zarabiaj na info-produktach 

 

Jeżeli masz jakieś pytania lub chcesz podzielid się ze mną opinią na temat tej książki 

to chętnie wysłucham. 

piotridziksukces@gmail.com 

 

Powodzenia w działaniach reklamowych w Internecie  

 

Serdecznie pozdrawiam  

i życzę Ci samych sukcesów!   

http://skutecznetechnikimlm.pl/sp/
http://www.skutecznetechnikimlm.pl/
http://piotridzik.pl/
http://www.zarabianieskuteczne.pl/
http://www.sklep.zarabianieskuteczne.pl/
mailto:piotridziksukces@gmail.com
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Kilka słów o mnie 
Zawsze wszędzie czytam, że trudno jest pisad o sobie samym. Czy 

można wymyśled trudniejsze zadanie niż koniecznośd napisania 

czegoś o sobie: tak, żeby nadal było z polotem, bez przesadnej 

skromności, ale i bez samouwielbienia? 

Przede wszystkim chciałbym, aby każde zdanie, które będzie zawarte 

w tej publikacji – świadczyło o mnie. Mądry czytelnik bez problemu 

wyciągnie odpowiednie wnioski z tej lektury i będzie potrafił powie-

dzied coś o mnie. 

Miało jednak byd parę słów o mnie. Złe wrażenie bym zrobił, jeśli w tym miejscu 

zrezygnowałbym z tego zamiaru. 

Moje imię i nazwisko już znasz, pojawiło się przy tytule tego poradnika. Dośd popularne 

imię Piotr i zdecydowanie rzadkie nazwisko Idzik. Od teraz możemy mówid, że się znamy.  

Jestem zwykłym człowiekiem, który postanowił, że w życiu będzie lubił to, co  robi i robił 

to, co lubi. I nie jest ważne, że urodziłem się w typowej rodzinie klasy średniej, w  niewiel-

kiej miejscowości, której nazwy pewnie nie znasz. Ważne jest to, że swoje postanowienie 

zrealizowałem.  

Był zupełnie zwykły i nudny dzieo, kiedy „zabijałem czas” poprzez bezsensowne siedzenie 

przed komputerem. Ale w tym dniu natknąłem się na informacje o tym, jak sprawid, by to 

siedzenie przed komputerem przestało byd bezsensowne i stało się dla mnie sposobem 

na życie. Tego dnia natknąłem się na informacje odnośnie działania w programach 

partnerskich. Zapragnąłem wiedzied więcej. 

Sporo czasu minęło od tego dnia, a moja fascynacja zarabianiem przez Internet nadal nie 

zmalała. Ba! Stała się jeszcze większa. Okazało się, że nie tylko PP mogą zapewnid mi stały 

zarobek, ale także marketing sieciowy. Teraz mogę już z dumą powiedzied, że jest to dla 

mnie najlepszy sposób na generowanie gotówki.  

Jednak to nie tylko pieniądze przyciągnęły mnie do tego biznesu. Poprzez działanie 

w Internecie mam okazję stale się rozwijad, szkolid i powiększad swoją wiedzę. Nigdy nie 

jest tak, że już wiem wszystko i zaczyna mi się nudzid. Internet i zarabianie w nim to stałe 

wyzwanie, które bez przerwy mnie fascynuje. Mam nadzieję, że niniejsza publikacja 

pozwoli Tobie nie tylko dowiedzied się czegoś nowego, ale wykorzystasz w praktyce 

tą wiedzę. 
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