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Po przeczytaniu tej ksiÈĝki bÚdziesz:
x wiedziaï, od czego zaleĝy sukces wdroĝenia automatyzacji
marketingu;
x umiaï przygotowaÊ profile idealnego klienta;
x wiedziaï, jak obliczyÊ zwrot z inwestycji w dziaïania
marketingowe;
x umiaï przygotowaÊ modele kwalifikacji i pielÚgnacji leadów
(lead scoring & nurturing);
x wiedziaï, jak posïugiwaÊ siÚ inbound marketingiem i content
marketingiem.

Kup książkę

Poleć książkę

3
Mierzenie efektywności
działań marketingowych

Mierzenie faktycznego wpïywu wydatków marketingowych na przychody firmy zawsze byïo trudnym zadaniem. Nic wiÚc dziwnego, ĝe
tradycyjni marketerzy wolÈ unikaÊ pytañ o zwrot z inwestycji w podjÚte
przez nich dziaïania. Nawet jeĂli starajÈ siÚ wyizolowaÊ efekty poszczególnych akcji w kampanii oraz wiedzÈ, co dziaïa, a co nie na podstawie
wczeĂniejszych obserwacji, to i tak mnogoĂÊ czynników niezaleĝnych od
firmy moĝe skutecznie zmieniÊ ostateczny rezultat. Dlatego teĝ waĝne
jest, aby nadrzÚdnym celem marketera byïo nie tyle obliczenie zwrotu
z inwestycji w dziaïania marketingowe, ile doskonalenie tych dziaïañ
poprzez wiedzÚ uzyskanÈ z pomiaru.
W tradycyjnym marketingu takÈ ocenÚ skutecznoĂci okreĂla siÚ poprzez pomiar niefinansowych efektów kampanii, takich jak znajomoĂÊ
marki, zasiÚg, czÚstotliwoĂÊ dotarcia lub teĝ liczba klikniÚÊ w banner
reklamowy w internecie. Niestety nie odpowiada to na pytania, jak zrealizowane dziaïania przeïoĝyïy siÚ na wzrost sprzedaĝy w danym okresie,
nie wiemy teĝ, jaka jest realna efektywnoĂÊ finansowa poszczególnych
elementów kampanii.
TrudnoĂÊ pomiaru wynika z kilku czynników. Pierwszym z nich jest
duĝa liczba zmiennych wpïywajÈcych na sprzedaĝ, których oddziaïywania
nie da siÚ wyizolowaÊ. SÈ to takie zmienne, jak zachowanie promocyjne
i cenowe konkurencji, wzrost i spadek popytu wynikajÈce z koniunktury
45
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gospodarczej, starzenie siÚ produktu czy teĝ mniej przewidywalne: pogoda i moda.
Drugim czynnikiem jest moment pomiaru efektywnoĂci dziaïañ marketingowych. PieniÈdze zainwestowane dziĂ przyniosÈ efekty w bliĝej
nieokreĂlonej przyszïoĂci; efekty bÚdÈ teĝ widoczne przez jakiĂ okres.
Telewizyjna kampania reklamowa firmy dziaïajÈcej na podstawie umów
ramowych zazwyczaj nie bÚdzie widoczna w wynikach sprzedaĝy, dopóki
dziaï handlowy, wykorzystujÈc poprawÚ znajomoĂci marki, nie dotrze
do potencjalnych klientów i nie podpisze umowy. Okres wynikajÈcej
z tego wspóïpracy jest zazwyczaj niewiadomÈ, nawet jeĂli umowa jest
podpisana na okreĂlony czas. Tak wiÚc, mierzÈc efekty kampanii, na poczÈtku otrzymamy wysokie wydatki i brak klientów, po kilku miesiÈcach
bÚdziemy mieli klientów, lecz zysk ze sprzedaĝy nie pokryje wysokich
inwestycji, natomiast czekaÊ z pomiarem do zakoñczenia wspóïpracy
i rozwiÈzania umów nie chcemy.
Trzecim czynnikiem utrudniajÈcym nam badanie efektów dziaïañ
marketingu jest duĝa liczba punktów styku klienta z komunikacjÈ marketingowÈ. GeneralnÈ zasadÈ jest to, ĝe im wiÚcej jest takich marketingowych punktów styku, tym bardziej potencjalny klient jest gotowy do
zakupu. Jeĝeli jednak nabywca najpierw usïyszaï o nas w telewizji, nastÚpnie odwiedziï naszÈ stronÚ WWW oraz wziÈï udziaï w organizowanej
przez nas prezentacji produktowej, to które z tych dziaïañ naleĝy uznaÊ
za wïaĂciwe, przynoszÈce efekty sprzedaĝowe? Jest to jedno z trudnych
pytañ, na które trzeba sobie odpowiedzieÊ.
Ostatnim, czwartym czynnikiem jest duĝa liczba osób podejmujÈcych
decyzje zakupowe w firmach. Jeĝeli mamy do czynienia z konsumentami
na rynku B2C1, sprawa jest ïatwiejsza, poniewaĝ klient podejmuje decyzje jednoosobowo lub rodzinnie, natomiast juĝ w Ăredniej wielkoĂci
firmie w proces decyzyjny zaangaĝowanych jest okoïo 5 osób, a w duĝych
korporacjach liczba ta moĝe przekraczaÊ 20 osób. Róĝne programy marketingowe prowadzone przez firmy kierujÈ komunikacjÚ do wybranej
1

Sprzedaĝ przez firmy do klientów prywatnych (ang. business to consumer).
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grupy, np. tylko do decydentów lub tylko do osób wpïywajÈcych na decyzje, ale efekt sprzedaĝowy jest wspólny. Trudno jest wiÚc okreĂliÊ, co
przyniosïo efekt — czy spotkanie na targach specjalisty odpowiedzialnego za zakupy, czy obecnoĂÊ dyrektora produkcji na webinarze poĂwiÚconym naszym rozwiÈzaniom, czy teĝ spotkanie handlowe z dyrektorem zarzÈdzajÈcym.
Ten brak podstawowej informacji biznesowej obniĝa wiarygodnoĂÊ
szefa marketingu w oczach jego przeïoĝonych i kolegów. Badania pokazujÈ, ĝe 67% dyrektorów zarzÈdzajÈcych ocenia, iĝ ich dziaï marketingunie jest w stanie udowodniÊ swojego wkïadu we wzrost przychodów2.
StÈd teĝ czÚsto dewaluacja roli marketingu w firmie, który postrzegany
jest jako centrum generowania kosztów bez wpïywu na realne przychody
czy nawet jako producent ulotek oraz gadĝetów z logo.
Zatem, niezaleĝnie od wszystkich trudnoĂci, jakie wystÚpujÈ podczas mierzenia dziaïañ marketingowych, sam pomiar jest potrzebny. Dlatego teĝ rozwinÚïo siÚ kilka metod pomiaru bÚdÈcych uproszczeniem
zïoĝonej rzeczywistoĂci rynkowej. RóĝniÈ siÚ one nie tylko sposobem
obliczania3, ale równieĝ dokïadnoĂciÈ i kosztami, które trzeba ponieĂÊ,
aby je zastosowaÊ.

Metoda pierwszego lub ostatniego kontaktu
Metoda ta polega na przypisaniu caïej wartoĂci sprzedaĝy do pierwszego
lub ostatniego kontaktu. Pierwszy kontakt to zazwyczaj ěródïo generowania leadu. Przykïadem moĝe byÊ dziaïanie w mediach spoïecznoĂciowych. JeĂli klient trafiï do dziaïu sprzedaĝy po tym, jak zapoznaï siÚ
z artykuïem na naszym firmowym blogu, udostÚpnionym przez jego znajomych w sieciach spoïecznoĂciowych, to caïa wartoĂÊ jest przypisywana
naszym dziaïaniom w ramach marketingu w mediach spoïecznoĂciowych.
2

½ródïo: VisionEdge Marketing & Marketo 2010, Marketing Performance
Measurement and Management Survey.

3

Atrybucji przychodów do dziaïañ marketingowych.
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Ostatni kontakt to najczÚĂciej dziaïanie bÚdÈce elementem procesu pielÚgnacji leadów, tak wiÚc jeĝeli nasz lead zostaï klientem po tym, jak wziÈï
udziaï w darmowej prezentacji produktu, to pomimo wczeĂniejszego
kontaktu z innymi formami komunikacji wïaĂnie do tej prezentacji przypisywana jest caïa wartoĂÊ. JeĂli w procesie decyzyjnym bierze udziaï wiele
osób, które majÈ kontakt z naszymi dziaïaniami komunikacyjnymi, sami
musimy zdecydowaÊ, czy wartoĂÊ przypisujemy pierwszej osobie (np. tej,
która trafiïa na nasze strony), czy teĝ najwaĝniejszej osobie (np. dyrektorowi, który podjÈï decyzjÚ o zakupie).
NiewÈtpliwÈ zaletÈ tej metody jest ïatwoĂÊ wdroĝenia i prowadzenia takich obliczeñ. MajÈc do dyspozycji system automatyzacji marketingu, zintegrowany z systemem CRM, moĝemy doĂÊ ïatwo zmierzyÊ
zarówno punkty wejĂÊ klienta do procesu sprzedaĝy, jak i ostatnie dziaïanie marketingowe, po którym lead trafiï do dziaïu sprzedaĝy. W bardziej
tradycyjny sposób moĝemy mierzyÊ pierwsze punkty styku na podstawie
ankiety w punkcie sprzedaĝy lub teĝ umieszczonej na stronie WWW. Ta
metoda daje równieĝ dokïadniejszÈ wiedzÚ o efektach dziaïañ promocyjnych majÈcych zapeïniÊ wczesne poziomy lejka przychodowego, np.
efektywne ěródïa prospektów lub MQL. Skorzysta na tym organizacja
bardziej skupiajÈca siÚ na generowaniu leadów niĝ na ich dokïadniejszej
selekcji i pielÚgnacji. WadÈ jest brak szacunków odnoszÈcych siÚ do
akcji bÚdÈcych poĂrednimi punktami styku z klientem, dlatego teĝ nie
bÚdziemy potrafili obliczyÊ np. caïej efektywnoĂci naszych programów
pielÚgnacji leadów. atwo teĝ zaburzyÊ dokïadnoĂÊ takiego sposobu
jednym duĝym kontraktem lub teĝ z powodu bardzo dïugiego czasu
potrzebnego na wdroĝenie klienta od momentu jego pierwszego styku.
Zalety:
x prosta metoda wdroĝenia;
x prosta metoda obliczania;
x dobra informacja na temat efektywnoĂci ěródeï generowania
leadów.
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Wady:
x brak wiedzy o poĂrednich punktach styku;
x brak szacunków odnoszÈcych siÚ do procesu pielÚgnacji leadów;
x ïatwo zaburzyÊ wynik przez duĝy kontrakt.
Przykïad:

Rysunek 3.1. Przykładowe ścieżki konwersji w programie Google Analytics

Na zrzucie ekranu narzÚdzia Google Analytics widaÊ 10 Ăcieĝek prowadzÈcych do sprzedaĝy (conversions). Kaĝda z nich ma róĝnÈ liczbÚ
transakcji i róĝnÈ wartoĂÊ transakcji. Ècznie widzimy 32 202 transakcje
o ïÈcznej wartoĂci ponad 879 384 dolarów.
StosujÈc metodÚ pierwszego kontaktu, sumujemy wartoĂÊ transakcji
odpowiadajÈcÈ Ăcieĝkom, które majÈ ten sam pierwszy kontakt. W tym
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przypadku dla Display Advertising (reklama online) bÚdzie to suma
pozycji 1, 3 i 6. Otrzymamy nastÚpujÈcÈ wartoĂÊ dziaïañ promocyjnych
(tabela 3.1):
Tabela 3.1.
Metoda pierwszego punktu styku
Display Advertising (reklama online)

342 669,12

Organic Search (wyszukiwarki
— kontakty generowane bezpłatnie)

157 071,52

Paid Search (reklama w wyszukiwarkach)
Social (media społecznościowe)

58 779,31
190 549,19

E-mail

58 277,85

Referral (przekierowania z innych stron)

72 037,18

Razem

879 384,17

StosujÈc metodÚ ostatniego punktu styku, sumujemy wartoĂÊ transakcji dla ostatniego kontaktu. W tym przypadku widaÊ niedoskonaïoĂÊ
tego szacowania. Trzy elementy naszej kampanii, takie jak promocja
w mediach spoïecznoĂciowych, e-mail oraz odnoĂniki z innych stron,
nie wykazujÈ ĝadnej wartoĂci. Metoda ta bardziej nadaje siÚ do analizy
elementów kampanii najczÚĂciej wpïywajÈcych na decyzjÚ zakupowÈ.
Dla firmy dziaïajÈcej na rynku B2B podstawowe znaczenie ma wiedza
o tym, jakie dziaïania marketingowe skïaniajÈ klienta do zakupu, najczÚĂciej podpisania kontraktu, a nie tylko do zainteresowania siÚ firmÈ.
Tabela 3.2.
Metoda ostatniego punktu styku
Direct (wejścia bezpośrednie)

239 315,72

Display Advertising (reklama online)

59 692,22

Organic Search (wyszukiwarki
— kontakty generowane bezpłatnie)

222 514,12
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