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Rozwój firmy na rynku
on-line
Transformacja digital i strategia działalności
przedsiębiorstwa w Internecie.

Transformacja digital
przedsiębiorstwa - czy warto?
Od czego zacząć?
W 2019 roku na rynku marketingowym nastąpił oczekiwany przełom.
Po kilku latach prognoz, wydatki reklamowe na digital
marketing przewyższyły po raz pierwszy w historii sumę budżetów
przeznaczonych na tzw. media tradycyjne: TV oraz print. Miało
to miejsce w USA, więc można już zacząć odliczać czas, kiedy trend
ten dotrze także do Europy.
Niezależnie od branży, większość przedsiębiorstw jest już obecna
w sieci. Standardem rynkowym jest posiadanie serwisu internetowego,
sektora e-commerce, aktywne działanie w mediach społecznościowych
oraz szeroki zakres narzędzi reklamowych online.

Problemem polskich firm jest brak strategicznego podejścia do digital marketingu w sposób
kompleksowy.

Digitalizacja przedsiębiorstwa to jednak biznesowy proces zakorzeniony
głęboko w DNA firmy dotykający nie tylko samej komunikacji
z klientem i budowaniu doświadczeń on-line, ale także optymalizacji
procesów wewnętrznych, cyfryzacji łańcucha dostaw oraz oferty
produktowej i usług.

Z powodu braku własnych zespołów digital, ciężar
rozwoju cyfrowego marketingu powierza się dostawcom na bardzo dużej stopie zaufania.
Wynika to z umiarkowanych kompetencji inhouse
do efektywnego nadawania kierunku działaniom,
doboru odpowiednich mediów i narzędzi, brak miarodajnych KPI i niska świadomość rzeczywistych

Zgodnie z tym rozumieniem, dojrzewające organizacje inwestują
w digitalizację jako stabilny filar wzrostu, budowanie przewag
konkurencyjnych, ale także zabezpieczenie przed skutkami rynkowych
recesji.
Według Digital Marketing Institute do 2020 roku środki
przeznaczone na transformację cyfrową przedsiębiorstw przekroczą
2 biliony dolarów w ujęciu globalnym.

działań agencji względem kosztów widocznych na
końcowej fakturze.
TOMASZ AFTAŃSKI
Manager ds. eCommerce i kreowania zespołów digital.
W latach 2012-2019 odpowiadał za wdrożenie i rozwój
eCommerce w Grupie Energa. W 2018 nominowany
do tytułu Dyrektora Marketingu Roku w kategorii digital
marketing (Mediarun). Prelegent na konferencjach marketingowych. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
zdobywał w biznesie oraz w... sporcie. Był selekcjonerem
reprezentacji Polski w futsalu, a obecnie jest trenerem i
delegatem europejskim. Współzałożyciel WAVE it.
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10 faktów, które pomogą zrozumieć wagę inwestycji
w cyfryzację przedsiębiorstwa, chcącego konkurować
na rynku o współczesnego klienta.
1.

Pokolenie dzisiejszych studentów, przeciętnie nigdy w życiu nie nakleiło znaczka pocztowgo.
Postęp technologiczny jest nieunikniony. W sieci kupujemy, komunikujemy się i poszukujemy informacji.
Przedsiębiorcy, którzy przegapią ostatni moment zaistnienia w sieci, odbiegną od potrzeb dzisiejszego klienta.

2.

61% użytkowników smartfonów śpi z telefonem przy poduszce, w zasięgu ręki.
Smartfonizacja to już silniejsze zjawisko niż tzw. „rok mobile” zwiastowany niegdyś przez lata.
To główny i podstawowy touchpoint w interakcji z użytkownikiem.

3.

76% firm ma poczucie, że ich podejście do możliwości cyfrowego rynku jest w średniej lub powyżej
średniej w swojej branży. Większość firm rozpoczęło już swoją ścieżkę do transformacji cyfrowej. Pozorne poczucie
nadążania nad branżą powoduje jednak niekiedy bierną postawę wobec rozwoju.

4.

W 70% organizacji oczekuje się, że CEO rozumie praktyczne aspekty i korzyści wdrażania digitalowych
technologii. Digital Leadership jest podstawą efektywnej zmiany w organizacji. Branża digital rozwija się
w dynamicznym tempie co wymaga nieustannego doszkalania się. Coraz częściej w firmach powoływani są
dedykowani CDO (Chief Digital Officer) posiadający kompetencje w transformacji cyfrowej bądź dostawcy
zewnętrzni, wspierający zarząd w strategicznych decyzjach związanych z rozwojem w sieci.

5.

61% przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że Internet of Things odegra kluczową rolę w strategii biznesowej
na najbliższe lata. Zaawansowane technologicznie firmy na rynkach cyfrowych, stawiają siłę IoT jako ważne uzupełnienie dla narzędzi digital marketingowych w drodze do budowania przewag konkurencyjnych.

6.

56% właścicieli firm deklaruje, że na wzrost ich przychodów wpłynęła inwestycja w obszary digital.
Rozwój i wzrost przychodów to podstawowe zadanie przedsiębiorstw. Jest to zatem jednoznaczna odpowiedź,
na korzyści płynące z przekształcania działalności w kierunku cyfrowego rynku.

7.

W 2020 roku 47% przychodów w gospodarce będzie wynikiem rynku digital.
Jest to konsekwencja dynamicznego wzrostu rynku e-commerce, a także możliwości precyzyjnego docierania
do grupy docelowej w Internecie oraz stałego monitoringu i optymalizacji działań komunikacyjnych.

8.

39% marketerów planuje zwiększenie budżetów w digital marketingu
poprzez relokację budżetu marketingowego z innych obszarów, a niekoniecznie jego zwiększenie.

9.

80 % konsumpcji mediów on-line bazuje na video.
Materiały video są treścią najbardziej angażującą odbiorcę, a dzięki rozwojowi przepustowości Internetu głównym
kanałem ich odbioru nie jest już telewizja, a sieć. Wykorzystaj ten potencjał inwestując w video marketing.

10.

Ponad 50% populacji świata jest poniżej 30 roku życia.
Oznacza to, że już większość mieszkańców naszej planety jest „digital native” i nie pamięta czasów bez dostępu
do Internetu.
Najczęstsze bariery rozwoju digitalu w polskich przedsiębiorstwach:
- inicjatywa oddolna bez lidera w zarządzie,
- długotrwały proces pozyskiwania i budowania zespołu,
- obawa i opór przed zmianą wskroś organizacji,
- brak strategii, postawionych KPI i nadzoru prac dostawców.

Jak zbudować strategię digital?
6 kroków do efektywnego planu
działania.
46% firm działających aktywnie w sieci poprzez komunikację marketingową lub e-commerce, nie posiada zdefiniowanej strategii digital, a 16%
ma przygotowany „martwy” dokument na potrzeby wewnętrzne, który
jednak nigdy nie wszedł w życie i nie został zaimplementowany do rzeczywistych działań marketingowych. Bazując zatem na spontanicznych
decyzjach, punktowych działaniach oraz braku postawionego celu, nie
można zmierzyć efektywności aktywności w Internecie i wyciągnąć
wniosków z popełnionych błędów, ponieważ nie są one znane.

Fundamentem strategii digital jest dokładna
analiza sytuacji wyjściowej i poznanie grupy
docelowej.
Postawienie celu dla transformacji digitalowej
i wypracowanie KPI dla poszczególnych działań

Jednym z trzech najpopularniejszych obecnie na rynku modeli marketingowych, stosowanych na potrzeby opracowania strategii digital jest opracowany przez PR Smitha - SOSTAC. Składa się z sześciu kroków, od których
pierwszych liter zawdzięcza swoją nazwę: Situation, Objectives, Strategy,
Tactics, Action, Control.

ma sens wyłącznie wtedy, gdy nie tylko wiemy
dokąd zmierzamy, ale z którego miejsca startujemy
i z kim musimy się zmierzyć.
Analiza wewnętrzna obejmuje obszary
działalności firmy, jej tożsamości i wyzwań
biznesowych. Analiza zewnętrzna dostarcza
informacji o jakości obecności przedsiębiorstwa
na rynku cyfrowym, porównaniu z konkurencją
oraz dogłębnej charakterystyki docelowego
odbiorcy (klienta).

OBJECTIVES

ICS

GY
TE

SIT
UA
TIO

N

RA
ST

TA
CT

L
RO
NT
CO

ACTION

PIOTR PODBIELSKI
Digital marketing expert. Certyfikowany członek Digital
Marketing Institute (Dublin) ze specjalizacją Digital Strategy & Planning. Partner i trener narzędzi Google, Facebook, Hubspot oraz Blitzmetrics. Uczestnik elitarnych
międzynarodowych warsztatów i konferencji. Posiada
wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu agencji
oraz zarządzaniu e-marketingiem po stronie klienta.
Po godzinach spotkacie go na koszykarskim parkiecie.
Współzałożyciel WAVE it

1. Analiza sytuacji wyjściowej
Pierwszym krokiem jest analiza wewnętrzna odbywająca się wskroś całej organizacji. Ma na celu poznanie jej DNA,
wewnętrznego „Why”, procesów biznesowych, a także czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na
jej rozwój. Drugim krokiem jest analiza sytuacji zewnętrznej: kim dokładnie jest klient, jakie ma potrzeby, jak wypowiada się w sieci o firmie i jej produktach, a także analiza SWOT, przegląd konkurencji oraz digital media landscape.

2. Cel
Najważniejszy etap budowania planu marketingowego, gdyż na każdym etapie stanowi punkt odniesienia i pomiaru
skuteczności prowadzonych działań.
Cele zgodnie z metodą SMART powinny być w realiach digital marketingu stawiane w pięciu obszarach:
- sprzedaż,
- obsługa,
- komunikacja,
- efektywność kosztowa,
- branding.

3. Strategia działania
Sformułowany wynik zestawienia sytuacji wyjściowej, analizy rynku i celów do osiągnięcia, poprzez zdefiniowanie
sposobu dotarcia do ściśle określonej grupy docelowej (w postaci person) na wszystkich etapach customer journey:
awareness, consideration, conversion, loyalty, advocacy.

4. Taktyka
Zestaw narzędzi niezbędny (technologicznych, kreatywnych, mediowych, analitycznych) do zrealizowania strategii
dotarcia do zdefiniowanych segmentów. Na potrzeby transformacji digitalowej, klasyczne 4P rozszerza się do 7
elementowego marketingu mix: product, price, place, promotion, people, process, partnerships.

5. Akcja
Instrukcja, jak wdrożyć plan w życie. W praktyce jest to najczęściej złożona checklista, która musi być zrozumiała dla
wszystkich uczestników tego projektu. Jest ona uzupełniona o harmonogram i podzielona na poszczególne obszary
realizacji strategii: środki komunikacji i mediaplan, implementacja narzędzi, konfiguracja analityki, wytyczne dla
partnerów. Najważniejszą częścią planu akcji, są szczegółowe wskaźniki KPI dla poszczególnych narzędzi

6. Kontrola
Bardzo często pomijany etap realizacji strategii marketingowej lub całkowicie powierzany agencjom – tak, tym
samym, które świadczą usługi będące przedmiotem strategii. Kontrola to stały i cykliczny przegląd realizacji
wskaźników, umiejętność ich interpretacji i podejmowania decyzji służącym optymalizacji, a także weryfikacja
właściwej alokacji budżetu, by maksymalizować realizację celów biznesowych. Powierzanie tego agencjom jest
wynikiem braku specjalistycznych kompetencji digitalowych w zespołach marketingowych.

7 kluczowych kompetencji zespołu digital
Niezależnie od struktury przedsiębiorstwa i umiejscowienia w niej marketingu, a także procesów sprzedażowych,
współczesny marketer powinien mieć wiedzę na temat cyfrowych narzędzi i mediów. Najczęściej pożądanymi
specjalistami digital są tzw. T-shaped” marketerzy. To osoby posiadające szeroką wiedzą o różnych obszarach
digital marketingu, a specjalizujący się w jednej lub dwóch jego gałęziach. Zespół składający się z takich
ekspertów rozumie swoje potrzeby i wspólne cele biznesowe, ale przede wszystkim wzajemnie się uzupełnia
w specjalistycznych rozwiązaniach. Choć szereg kanałów i dziedzin marketingu internetowego jest bardzo duży
i stale rośnie, to można wymienić kilka kluczowych kompetencji, niezbędnych do stabilnego i dynamicznego rozwoju
digitalu w przedsiębiorstwie.

1. Video
Potencjał uwolniony dzięki udostępnieniu mobilnego Internetu o wysokiej przepustowości sprawił, że medium dotychczas zarezerwowane
dla TV i kina, jest możliwe do odbioru za pomocą smartfonów. To
najbardziej angażujący środek przekazu, wydłuża czas interakcji
z użytkownikiem, a także podnosi konwersję reklamy. Umożliwia nie tylko
dokładną prezentację produktu, czy usługi, ale również opowiedzenie
całej historii i idei, z jaką chcemy podzielić się z klientami. Daje poczucie
spersonalizowanego podejścia do odbiorcy.

2. SEO i SEM

Zaistnienie w wynikach wyszukiwania (SERP) jest jednym z fundamentalnych czynników wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
na rynku cyfrowym, a czynników wpływających na ranking jest ok. 200.
Poza samą obecnością w Google (organiczną lub płatną), istotna jest
też publikowana treść i jej struktura. W 2019 roku, ilość wyszukiwań
„clickless” przekroczył ponad 50%. Oznacza to, że bardzo dużo odbiorców
otrzymuje wystarczającą informację już z poziomu SERPu. Celem
strategicznym Google, jest zaspokojenie podstawowej potrzeby
pozyskiwania informacji przez człowieka. Każdego dnia 23% zapytań
w wyszukiwarce to nigdy wcześniej niepojawiające się frazy.
Stąd jest to stała, regularna praca i nie ma na rynku recepty
na gwarantowany, nieustanny sukces w Google.

W pierwszych etapach digitalizacji przedsiębiorstw
trudno jest zbudować zespół o szerokich i specjalistycznych kompetencjach rozumiejący zarówno
biznes, jak i potrzeby klienta.
Bardzo często digitalem zajmują się przekwalifikowani marketerzy lub sprzedawcy, bazujący
na ogólnej wiedzy ze szkoleń, konferencji i dostępnych publikacjach. Pozyskanie specjalistów staje się
coraz trudniejsze na konkurencyjnym rynku.
Powoduje to sytuacje, w której firma wykorzystuje
wybiórczo pojedyncze, znane sobie narzędzia
marketingowe, bez kompleksowego planu i synergii.
W dobie automatyzacji i technologii zapomina się
także, że najważniejszy w procesie zakupowym jest
klient - człowiek. To doświadczenia z nim należy
budować, poprzez dobrą i ambitną kreację,

3. Social Media
W 2019 roku sam Facebook zasięgiem swoich mediów społecznościowych objął ponad 2,3 miliarda osób – to 30% populacji ludzkości.
Dzięki posiadaniu Facebooka, Instagrama, Messengera, Whatsappa jest
w interakcji z użytkownikami średnio przez 60 minut dziennie.
To najsilniejsze współczesne medium, ponieważ nie tylko jest nadzwyczaj
angażujące, ale także dzięki bardzo dokładnym (a niekiedy intymnym)
informacjom o użytkownikach umożliwia precyzyjne targetowanie

poprawny język, właściwe środki przekazu
oraz design.
ADAM DZIADKIEWICZ
Digital Business Designer. Ekspert w kreowaniu komunikacji e-marketingowej i projektowaniu doświadczeń klienta na rynku cyfrowym. Członek Digital Marketing Institute
(Dublin). Od 2018 roku Kierownik ds. digital marketingu
w Play. Laureat nagrody Technobiznes w kategorii
Przemysł 4.0 za digitalizację procesów sprzedaży
elektronicznej w Grupie Energa (2017). Latem można go
spotkać na Kite Surfingu, a w zimę na hopkach
snowboardowych. Współzałożyciel WAVE it

komunikacji. Poza Facebookiem, warto wspomnieć także również o należącym obecnie do Microsoftu Linkedinie,
będącym serwisem skupiającym użytkowników o bardzo dobrze sprecyzowanych profilach zawodowych,
a także wielu innych, znajdujących swoich zwolenników w konkretnych segmentach odbiorców jak Tik Tok,
czy Snapchat. Social Media poza komunikacją marketingową są także doskonałym narzędziem do badania rynku
i opinii społecznej dzięki monitoringowi wzmianek nt. marki i produktu.

4. Content Marketing
Jest on stale trzonem obecności w sieci i niezależnie od rozwoju technologii, rola treści w marketingu
internetowym sukcesywnie rośnie. Generuje ruch, angażuje i edukuje użytkownika, buduje wizerunek, jest
narzędziem Inbound Marketingu. Właściwe wykorzystanie publikacji treści do celów marketingowych
wymaga jednak pracy, strategii, odpowiedniego dobrania fraz kluczowych, a także umiejętności tworzenia treści
dobrze konsumowanych przez roboty. Najistotniejsza jest jednak jakość i wartość tworzonych treści, gdyż tylko
taka zaangażuje użytkownika.

5. Analityka
Aktywność w digitalu bez umiejętności zbierania danych, analizowaniu ich i właściwej interpretacji nie pozwala ocenić
jej skuteczności powodując odpływ budżetu marketingowego bez wiedzy o powodach. Zadaniem specjalisty odpowiedzialnego za analitykę jest umiejętność zaprojektowania środowiska, opracowanie wskaźników, implementacja analityki i skryptów pomiarowych, a także monitoring i analiza wskaźników, dająca wynik w postaci rekomendacji. Digital
marketing oparty jest w największej skali o decyzje „data-driven”.

6. User Experience Design
Niezależnie od wykorzystywanych touchpointów, takich jak strona internetowa, e-commerce, aplikacja mobilna czy
webowy system samoobsługowy brak kompetencji projektanckich w zespole skutkuje subiektywnym podejściem do
wdrażanych rozwiązań, często dalekich od rzeczywistych potrzeb klienta. Projektowanie doświadczeń bazuje na wiedzy o użytkowniku, badaniach, prototypowaniu, testowaniu i ewaluacji. UX designer w zespole digital pełni rolę
mostu łączącego cele biznesowe firmy z potrzebami klientów w procesie wytwórczym serwisów interaktywnych.

7. Media i kreacja
Znajomość mediów i rozwiązań emarketingowych, a także właściwe wyczucie skutecznej i dobrej kreacji są niezbędnymi umiejętnościami do stworzenia prawidłowego i zrozumiałego briefu dla agencji reklamowej lub domu mediowego. Zły brief, bez jasnych celów i konkretnego wsadu merytorycznego oraz dokładnych oczekiwań klienta, jest najczęściej powodem nieporozumień, nieudanych kampanii i projektów.

Kreujemy e-marketing i tworzymy strategie rozwoju przedsiębiorstw w Internecie.
Łączymy biznes z klientem na rynku online.
Pomagamy przedsiębiorstwom efektywnie działać w Internecie. Jesteśmy wsparciem także dla firm,
które nie posiadają doświadczonych zespołów e-marketingowych.
•
•
•
•

komunikacja marketingowa w Internecie
eCommerce i serwisy www
transformacja cyfrowa przedsiębiorstw
budowanie zespołów digitalowych w organizacjach

Pomagamy również w wyborze dostawców, przygotowaniu strategii działania
i nadzoru realizacji ich pracy.

www.waveit.pl
tomasz@waveit.pl
+48 691 607 322

