
Full Service Content Marketing

Wszystkie informacje przedstawione w niniejszej prezentacji są poufne, stanowią tajemnicę firmy ContentHouse Sp. z o. o.     
z siedzibą w Krakowie i są przeznaczone wyłącznie do użytku odbiorcy. Ujawnienie, przekazanie lub wykorzystanie ich          

w całości lub części jest możliwe wyłącznie za zgodą firmy ContentHouse.



Nasza specjalizacja to…

c o n t e n t 
treść, kontekst, produkt, edukacja, zaangażowanie 

m a r k e t i n g
targetowanie, zasięg, leady, analiza, konwersja



O czym jest content?

Content marketing nie jest o Tobie. 
Content marketing jest o Twoim konsumencie. 
O tym co lubi, co robi, co spędza mu sen z powiek. 

Konsument nie myśli o Tobie. Ma w nosie, czy 
jesteś fajny czy nie. Interesują go jego własne 
problemy i sposoby na ich rozwiązanie…



Jak działa content marketing? 

Tworzysz informacje, 
które są poszukiwane 
przez Twoich klientów

Dystrybuujesz swoje 
treści, by trafiały do 
Twojego potencjalnego 
klienta

Budujesz swoją 
wiarygodność, prowadzisz 
kontekstową edukację 
i zwiększasz sprzedaż 



Brak inwestycji w content marketing…
• To odcięcie strategicznego kanału komunikacji, który może 

wygenerować wysoką efektywność sprzedażową. 

• To brak wartościowych treści związanych z Twoją firmą 
i produktami, który naraża Cię na zanik świadomości marki wśród 
strategicznej dla Ciebie grupy docelowej. 

• Konieczność poniesienia kilkukrotnie większych inwestycji 
za kilka lat, kiedy Twoja firma będzie chciała „nadgonić” stracone 
lata…



Content marketing
Prawdopodobnie najważniejsze i najskuteczniejsze narzędzie marketingowe 
w latach 2017-2020



Marketerzy inwestują w content
marketing
Ponad ¾ amerykański marketerów
w sektorze B2C w 2016 roku używa 
content marketingu. 
Działania te definiują, jako strategiczne 
rozwiązanie skupione na kreowaniu 
oraz dystrybucji wartościowej                 
i adekwatnej do odbiorcy treści, 
by zaangażować i wzmocnić relację 
ze ściśle zdefiniowaną grupą 
potencjalnych klientów. 
Cel: większa sprzedaż. 

Nie
24%

Tak
 76%

2016	B2C	Content	Marketing	Trends—North America:	Content	Marketing	
Institute/MarketingProfs



Czy posiadasz strategię content
marketingową? 

81% marketerów deklaruje 
posiadanie strategii content
marketingowej, z czego 37% 
posiada udokumentowane 
wytyczne dla takich działań. 

Tak, ale nie jest 
udokumentowana

44%

Tak, 
udokoumentowana

37%

Nie
12%

Nie wiem
8%

2016	B2C	Content	Marketing	Trends—North America:	Content	Marketing	
Institute/MarketingProfs



Cele działań content marketingowych
Zwiększenie sprzedaży 
to główny cel działań content 
marketingowych. 

Dodatkowo, dzięki marketingowi 
treści, firmy mogą podnosić 
lojalność obecnych klientów, 
zwiększać ich zaangażowanie          
i budować bazy odbiorców. 

2016	B2C	Content	Marketing	Trends—North America:	Content	Marketing	
Institute/MarketingProfs

69% 

74% 

80% 

81% 

81% 

83% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

GENEROWANIE	"LEADÓW"	

KREOWANIE	LIDERÓW	OPINII	

BRAND	AWARENESS

ZAANGAŻOWANIE

RELACJE	Z	KLIENTEM	/	LOJALNOŚĆ

SPRZEDAŻ



Zły content = wyrzucasz pieniądze



Zły content = wyrzucasz pieniądze



Dobra treść: branża technologiczna



Dobra treść: branża kulinarna 



Dobra treść: rynek pracy



Content to dobra lokata biznesowa 
Inwestycja w content marketing 
działa jak dobra lokata 
długoterminowa.

Dziś inwestujesz małe 
środki, a jutro…
…zbierasz ich plony          
w postaci znaczącego 
wzrostu sprzedaży!

W perspektywie czasu, Twoja lokata 
content marketingowa zacznie 
przynosić na tyle duże zyski 
biznesowe, że wystarczy drobne 
„zasilenie jej” dodatkową 
treścią, by wciąż zwiększała 
swoją efektywność!



O tym dziś będzie

Część 1: 
Grupy docelowe



O tym dziś będzie

Część 2: 
Content w praktyce



O tym dziś będzie

Część 3: 
Narzędzia



Grupy docelowe
Część 1



Content ≠ Content Marketing



Tym się dziś zajmiemy

c o n t e n t 
treść, kontekst, produkt, edukacja, zaangażowanie 

m a r k e t i n g
targetowanie, zasięg, leady, analiza, konwersja



O czym jest content?

Content marketing nie jest o Tobie. 
Content marketing jest o Twoim konsumencie. 
O tym co lubi, co robi, co spędza mu sen z powiek. 

Konsument nie myśli o Tobie. Ma w nosie, czy 
jesteś fajny czy nie. Interesują go jego własne 
problemy i sposoby na ich rozwiązanie…



Jak działa content marketing? 

Tworzysz informacje, 
które są poszukiwane 
przez Twoich klientów

Dystrybuujesz swoje 
treści, by trafiały do 
Twojego potencjalnego 
klienta

Budujesz swoją 
wiarygodność, prowadzisz 
kontekstową edukację 
i zwiększasz sprzedaż 















… ale co lubi ten content?



Content lubi Analizę



Content lubi Strategię



Content lubi Narzędzia



Content lubi Google



Content lubi Własny Dom



Content lubi Sprzedawać



brand journalism



Brand journalism nie istnieje? 

„Content marketing z wartościową 
informacją kierowany jest do 

klientów – obecnych i potencjalnych. 
Dziennikarstwo adresowane jest do 

szerokiej publiczności.”
prof. Jay Rosen, PressThink.org



Do kogo trafiają media? 

Dziennikarz 
pisze 
dla…



Do kogo trafiają media? 



Do kogo trafiają media? 



Do kogo trafiają media? 



Do kogo trafiają media? 

W pliku nie można odnaleźć części obrazu z 
identyfikatorem relacji rId2.

W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId2.W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId2.



W każdej branży jest podobnie

Media trafiają do 
odbiorców 

będących w…



Do kogo trafiają media? 

...targecie 
J



Trywialne pytanie…

Do kogo trafia 
komunikacja 

marketingowa? 



Do kogo trafia komunikacja? 

...do targetu
J



Analiza

Cele 
komunikacyjne

Cele 
biznesowe



Cele biznesowe 

Promocja • start firmy 
• nowe usługi 
• poszerzenie palety 

produktów 



Cele komunikacyjne

Budowanie 
relacji

• dotarcie do odbiorcy
• kreowanie 

świadomości oferty
• tworzenie 

pożądanych 
skojarzeń z marką



Cele komunikacyjne

Co wiem     
o odbiorcy? 

• jaki profil 
konsumenta? 
• jak korzysta z sieci? 
• jakich informacji 

szuka w internecie?



Do kogo mówimy?

Grupa 
docelowa 

• różne oczekiwania 
• odmienny język 
• zestaw symboli 

komunikacyjnych 



Odmienny język, symbole, oczekiwania



Odmienny język, symbole, oczekiwania



Odmienny język, symbole, oczekiwania











Do kogo mówimy? 

Rozpoznać potrzeby 
komunikacyjne 
odbiorców



Piramida zaangażowania



Szczyt piramidy zaangażowania to 
dominacja wskaźników 
jakościowych, niżej większą rolę 
odgrywają wskaźniki ilościowe. 



Content w praktyce
Część 2



Jak zrobić do TEGO dobry content? 



Kontrola Biznesu
…czyli co ciekawego można napisać np. o parkometrach? J









Budowanie świadomości u podstawy 
idei

KontrolaBiznesu.pl













Kontrola Biznesu

7 000 
czytelników miesięcznie



Kontrola Biznesu

5 minut
średni czas w serwisie



Kontrola Biznesu

5,2
stron na sesję



Kontrola Biznesu

30%
bounce rate





Jak zrobić do TEGO dobry content? 



CSR

Od problemu 
kryzysu 
sanitarnego na 
świecie do 
komunikacji 
parentingowej



Zadanie

Poinformować o walce 
z kryzysem sanitarnym na 

świecie w ramach akcji 
Domestos dla UNICEF



Zadanie

Przy okazji nakłonić do zakupu 
produktu marki Domestos. 
Każda butelka to niewielka 
cegiełka dołożona do walki 

z kryzysem sanitarnym



Co zrobiliśmy? 

Mamy mamy, które są jedną      
z najaktywniejszych grup           

w internecie J



Poradnik młodej mamy
• Domestos dla UNICEF



Edukacja

Edukacja rodziców na temat 
sposobów uczenia dzieci 

dbania o higienę. 



Produkt 

E-magazyn wydany dla marki 
Domestos (kampania 

Domestos dla Unicef) –
„poradnik młodej mamy”. 





Kontekst 

Tematy związane z higieną 
tworzą kontekst do 

informowania na temat kampanii 
UNICEF na rzecz polepszenia 

warunków sanitarnych w krajach 
Trzeciego Świata. 



Domestos dla UNICEF



Blogosfera











Twoje dziecko kontra bakterie 

45 000
czytelników poradnika



newsweek
.pl

Rodzice.pl	+	
Kobieta.pl

Gaga +	
goGaga.pl

Inne

Blogi

Social media

Newsweek

110 000 nakład 
magazynu 

551 000 
sumaryczny 
zasięg blogów

35 000 
nakład 
magazynu1 150 000 zasięg

2 500 000 
miesięczny zasięg

1 035 000 zasięg
portalu

2 100 000 zasięg 
komunikacji 

45 000 pobrań 
„Twoje dziecko 
kontra bakterie”

7,5 mln
zasięg komunikacji





Jak zrobić do TEGO dobry content? 



Sejfer.pl
Najbezpieczniejszy blog w internecie… J



































Jak zrobić do TEGO dobry content? 



Lubisz na boczku? 
Czyli jak z boczkiem można się bawić konwencją kulinarną…









































Promocja na Facebooku



Promocja na Facebooku



Google Analytics – podział na wiek



Zabawa konwencją



Zabawa konwencją



Zabawa konwencją



Zabawa konwencją



Google Analytics – ścieżka użytkownika



Reakcja na zapytania 
• Boczek paski – pierwsze miejsce w wynikach 

wyszukiwania
• Pizza z boczkiem – pierwsze miejsce w 

wynikach wyszukiwania
• Kanapki z boczkiem – drugie miejsce w 

wynikach wyszukiwania
• Boczek kostka – trzecie miejsce w wynikach 

wyszukiwania
• Dania z boczkiem – czwarte miejsce w 

wynikach wyszukiwania
• Przepisy z boczkiem – piąte miejsce w 

wynikach wyszukiwania



Pozycja w Google







Jak zrobić do TEGO dobry content? 



Akademia Smaku
Wyższa szkoła gotowania

































167



168



Komentarze czytelników

169



Blogerzy promują Akademię Smaku

Ponad 
220 

relacji na blogach



AkademiaSmakuOnline.pl



AkademiaSmaku.pl































Danie główne
KONKRETNE LICZBY!



187 
PUBLIKACJI 

influencerów 
w Social Media

15
FILMÓW
dzięki którym 

życie w kuchni 
stało się 
łatwiejsze

200
LAUREATÓW

konkursów

5500
ZDJĘĆ

z warsztatów
kulinarnych

3000
PORCJI

pyszności, które
przygotowaliśmy

i skonsumowaliśmy

10
MAGAZYNÓW

tematycznych

10
EVENTÓW

oraz 10 foto
i wideo relacji

2000
PRZEPISÓW

pełnych smaku

Ponad

Akademia Smaku Bosch w liczbach



Serial TV 
“Akademia Smaku Zosi i Tomka”

• 12 odcinków

Kampania TV 
• 2 x spot 30 sek.  

(styczeń-luty 2016: 700 GRP)
• 72 TV billboardy sponsorskie
• 120 zwiastunów

Portal internetowy
www.akademiasmaku.pl

• Przepisy, tipy, artykuły, vademecum
kulinarne, sezonowość, przelicznik
jednostek, content wideo (serial, 
warsztaty, tipy, relacje ze
spotkań) i e-magazyny

Wideo warsztaty tematyczne
z T. Jakubiakiem, blogerami i K. Glinką

• 15 odcinków online

Wideo tipy
z T. Jakubiakiem

• 13 wideo tipów

Konkursy kulinarne
• 10 tematycznych wyzwań

Warsztaty gotowania
• 10 spotkań tematycznych
• 10 foto i wideo relacji ze spotkań

E-magazyny
• 10 tematycznych wydań
• Dedykowana redakcja

Współpraca z blogerami

Działania PR

Kampania internetowa















Wiedza dla marketera 
Dostępne dane

• Widoczność produktów  
• Kontekstowe akcje 
• Logowania 
• Dane demograficzne 
• Badanie ścieżki użytkownika                     

(od treści do produktu). 

Zdobyta wiedza

• Wiek, płeć, lokalizacja osób, które podjęły akcję w 
punktach konwersji.  

• Kontekst produktów w najskuteczniejszych treściach.  

• Ścieżka użytkownika od medium pozyskującego jego 
uwagę, poprzez interesujący go kontekst - aż do 
produktu. 

Raj dla analityka :)
A teraz krzyżujemy dane i uzyskujemy mikro-profil… 

Kobieta 

25-34 

Mazowieckie 

Zaangażowana przez: Google/organic 

Preferencje treści (słowa kluczowe): pomidor, drób, borkuł, cukinia 

Aktywność: Środa, 20.00-22.00 

Zainteresowanie produktami:  

1. Bosch Serie | 8 HRG656XS2 stal szlachetna 

2. Bosch Serie | 8 PXY875KE1E 

3. Bosch TES80721RWVeroSelection 700



Jak zrobić do TEGO dobry content? 



Eksperci od zmywarek
Rzuć wyzwanie ekipie Bosch













Jak zrobić do TEGO dobry content? 



Wysypiam się J
O materacach i smacznym spaniu…























Jak zrobić do TEGO dobry content? 



Narzędzia
Część 3



Budowa wizerunku 
Twoich mediów
Pierwsze wrażenie liczy się wszędzie 











Wizerunek serwisu



Wizerunek serwisu



Wizerunek serwisu



Wizerunek serwisu



Wizerunek, który dużo nie kosztuje 

40-60 $



Kontekstowa ekspozycja
Najskuteczniejsza reklama





















E-mail marketing
Budowanie bazy subskrybentów 





















Content = JAKOŚĆ
Dobre treści to zwrot Twojej inwestycji w content marketing





Zły content = wyrzucasz pieniądze



Zły content = wyrzucasz pieniądze



Zły content = wyrzucasz pieniądze





Technologia



Kulinaria



Rynek pracy, tematyka społeczna 



Motoryzacja



Motoryzacja



3 rady na zakończenie
Warto o tym pamiętać, zanim zaczniecie pracować nad strategią content
marketingową 



Nie ma czegoś takiego jak 
finalna, niezmienna i całkowicie 
zamknięta strategia content
marketingowa



Zmieniają się narzędzia, które 
przykuwają uwagę odbiorców 
(Snapchat, Instagram, nowe 
technologie, itp.)



Nie bój się modyfikacji 
i wprowadzania dodatkowych 
elementów – oczywiście 
spójnych z główną linią 
komunikacyjną 



I na koniec…





www.socialpress.pl





www.marketinglink.pl





www.mobileclick.pl





www.biznesmusisprzedawac.pl





www.contentstandard.pl





Polecam lekturę



Treść, która sprzedaje
Buduj świadomość swoich produktów i zwiększ 
sprzedaż…



Full Service Content Marketing

4 powody, dla których warto pracować z agencją
full service content marketing:
1. Multikanałowość – rozbudowane kompetencje na wielu 

polach.
2. Koordynacja projektów – szybka ścieżka decyzyjna.
3. Najlepsza jakość – interdyscyplinarne zespoły tworzące 

content.
4. Niższa cena – efektywne wykorzystanie Twojego 

budżetu.



Zapraszamy do współpracy 
J

ul. Podole 60, Kraków

tel.: +48 12 625 47 44,  e-mail: office@contenthouse.pl

Wszystkie informacje przedstawione w niniejszej prezentacji są poufne, stanowią tajemnicę firmy ContentHouse Sp. z o. o. 
z siedzibą w Krakowie i są przeznaczone wyłącznie do użytku odbiorcy. Ujawnienie, przekazanie lub wykorzystanie ich 

w całości lub części jest możliwe wyłącznie za zgodą firmy ContentHouse.

Full Service Content Marketing


