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Uwaga!

Chciałbym zacząć od ostrzeżenia!
Taktyka, którą przedstawię Ci w poniższym Case Study naprawdę działa i może
doprowadzić do przeciążenia Twojego serwera zbyt dużym ruchem. Nie bierzemy
odpowiedzialności za przestoje Twojej strony, koszty związane z potrzebą zwiększenia
planu hostingowego, wyrwane włosy z głowy i inne problemy tym spowodowane.
Stosując ją działasz całkowicie na własne ryzyko!
Na rynku możesz znaleźć od groma guru od SEO, którzy budują wokół generowania
naturalnego, bezpłatnego ruchu na stronie mityczną atmosferę, sprawiając wrażenie, że
temat jest poza zasięgiem zwykłego śmiertelnika.
Powiem Ci coś zaskakującego, co jest kompletnie sprzeczne z tym sposobem myślenia:
By zwiększyć ruch na stronie nie musisz być SEO ninją i potrafić programować, wystarczy
Twój spryt i trochę pracy!
Sceptyczny? Ja też nie wierzę takim historiom jeśli nie zobaczę dowodów. Dla
niedowiarków obrazek poniżej:

Wzrost zainteresowania treścią był tak miażdżący, że wygląda to tak, jakbyśmy wcześniej
nie mieli ruchu na stronie!
A teraz przejdź już na drugą stronę i zobacz jak krok po kroku tego dokonaliśmy.
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Zacznijmy

od krótkiej historii...
Gdy zaczynaliśmy tworzyć kilka lat temu GetFound,
byliśmy (pewnie podobnie jak wielu z Was) wpatrzeni
bezgranicznie w techniczne taktyki SEO mówiące
o budowanie wielkiego zaplecza linków i optymalizacji
strony wyłącznie pod kątem wyszukiwarki. Rynek
był, i zresztą nadal jest, zdominowany bardziej przez
informatyków, niż osoby wywodzące się z wartości
płynących z korzeni marketingu, które się nie zmieniły
przez ostatnią dekadę.
Wierząc, że wartość dla odbiorcy zawsze wygra z czysto
technicznym podejściem w marketingu internetowym,
kształtowaliśmy różne strategie działania, które
z każdą próbą działały coraz lepiej, a internet bardziej
niż przeszkodą stawał się sprzymierzeńcem w dotarciu
do coraz to większej grupy odbiorców.

Tomek Winter
Managing Partner w GetFound.pl

W żadnym razie nie mówię, że od razu nam wszystko wychodziło, testując różne
rozwiązania i podejścia mieliśmy też sporo porażek, ale bez tego nie doszlibyśmy do
między innymi tego czym tutaj chcę się z Tobą podzielić.
Bazując na opisywanej tutaj strategii wielokrotnie działaliśmy dla naszych klientów,
zdobywając nie tylko zasięg, ale także osiągając wymierne korzyści w postaci zbierania
leadów, pozyskiwania fanów, czy końcowo zwiększania sprzedaży. Zastosowaliśmy to
działanie w pełnym spektrum branż i firm, od ecommerców po firmy usługowe, od mikro
przedsiębiorstw po te większe, bardziej ukształtowane na rynku. Niestety, czuliśmy się
trochę jak szewc, który w dziurawych butach chodzi, więc postanowiliśmy w końcu
zastosować też to działanie u siebie, dzięki czemu możemy otwarcie opowiedzieć
o tym przykładzie.

“A successful
content marketing
strategy is dependent on how well
you know the customer’s information needs.
Listening is required.” > Joe Pulizzi
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sekretny
Składnik
Tak jak pisałem już wcześniej, w naszych działaniach bazujemy na klasycznych
wartościach wywodzących się z wartości dla klienta i w tym właśnie tkwi nasz
wyjątkowy składnik, którym jest:
Daj odbiorcom wartościową treść, a oni się
odwdzięczą.
To takie proste? Tak, to takie proste. Pewnie
myślisz teraz: „o czym Ty Tomek piszesz?!?
Fajnie to brzmi w teorii, ale przecież to nijak
ma się do rzeczywistości”.
Więc czym jest ta wartościowa treść?
Miałeś kiedyś coś czego pożądaliby Twoi
znajomi? Może to być cokolwiek: nowy
samochód, ekstra ciuchy, biżuteria czy
nawet paczka Oreo. Coś co było wyjątkowe i
wszyscy chcieli to w danym momencie mieć?
Wartością dla tych wszystkich osób byłoby,
gdybyś się tym z nimi podzielił, pozwolił
z tego skorzystać, a oni postarają się w
przyszłości odwdzięczyć.
Wiem, wiem, rzeczami dosyć trudno się
dzielić, bo jak komuś coś pożyczę, to nie będę
mógł sam z tego korzystać. Na szczęście z
treścią jest zupełnie inaczej!
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Przechodząc do mięska, czyli co i jak zrobiliśmy
Jako agencja specjalizująca się w Content Marketingu zastanawialiśmy się jaką
moglibyśmy dać wartościową treść odbiorcom, która jest odpowiedzią na jedną z ich
potrzeb, odpowiedzią na problem, z którym mierzą się codziennie. Wyszliśmy z prostego
założenia, przedstawionego poniżej:

Potrzebujemy stworzyć coś, co jest wartościowe dla naszych
potencjalnych klientów. Chcemy dać im coś merytorycznego,
co nie jest śmiesznym filmikiem z kotkiem, o którym w mgnieniu
oka zapomną i nigdy do niego nie wrócą.

Biorąc pod uwagę potrzeby naszych odbiorców, przyjęliśmy
założenie, że content, który tworzymy, musi pomagać naszemu
odbiorcy w tworzeniu wartościowej treści, w ramach jego
codziennych zadań.

Żeby treść była wartościowa i przyciągająca, warto urozmaicać
ją obrazami, grafikami, zdjęciami, które zwiększą czytelność
i przyswajalność treści.

Żeby to zrobić to trzeba albo kupić obrazy w płatnym banku zdjęć
(fotolia, 123rf, istockphoto itp.), albo skorzystać z darmowego
stocku ze zdjęciami, do którego trudniej dotrzeć i trzeba za
każdym razem sprawdzać na jakiej licencji jest zdjęcie.

W ten sposób wpadliśmy na nasz genialny pomysł, żeby opracować zestawienie
grupujące darmowe banki zdjęć, z podziałem na rodzaje licencji jakie oferują, tak żeby
wszystko było podane odbiorcy jak na tacy.
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Pewnie pomyślisz „ale w internecie jest pełno
takich zestawień, więc dlaczego to akurat ma
być tak wyjątkowe?”. Dlatego też musieliśmy
postarać się bardziej, kopać głębiej, zrobić
po prostu coś, po zobaczeniu czego ktoś
pomyśli: To jest właśnie to, czego potrzebuję!
Tego typu content ma spowodować, że
wszystkie inne dotychczasowe opracowania,
które zostały opublikowane w tym temacie,
się schowają.
Tak właśnie powstało nasze zestawienie:
„40 Sprawdzonych Stron, z których pobierzesz
Darmowe Zdjęcia”

To nie jest tak, że zrobiliśmy to zestawienie w klika godzin - zajęło nam kilka dni, ale
praca się opłaciła. Cokolwiek robisz musi być perfekcyjne, dobre to po prostu dużo za
mało jeśli chcesz uzyskać efekty!
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I to wszystko?
To wystarczy?

Wiedzieliśmy, że stworzyliśmy coś wyjątkowego, więc stwierdziliśmy, że zrobimy mały
test. Opublikowaliśmy nasz artykuł i zostawiliśmy go na 24 h samemu sobie, tak żeby
sam się wypromował. Żeby dodać do tego odrobinę zabawy i nutkę rywalizacji, każdy
z nas obstawił co się stanie, wygraną miały być słodkie bułki z pobliskiej piekarni.
Oczywiście, żeby nasz test przypominał bardziej to jak się publikuje taką treść w różnych
firmach, daliśmy wszyscy w firmie like na Facebook’u na dobry rozpęd kuli śniegowej
jaką chcieliśmy stworzyć.
Żeby mieć lepsze dane z naszego działania skorzystałem z dwóch narzędzi do
monitorowania sieci, Brand24 i Mention.
Jak rano wróciłem do firmy i otworzyłem opublikowany dzień wcześniej artykuł to
okazało się, że nasz artykuł zdobył 8 dodatkowych like’ów, ponad te które sami daliśmy.
Odliczyliśmy również polubienia naszych rodziców, sióstr i braci. Co nie zmienia faktu,
że nadal bardzo doceniamy ich wkład w promocję naszego contentu ;)
Liczba wzmianek w sieci o tym, co wypuściliśmy była równa zeru. Liczba odwiedzin
artykułu też nie napawała optymizmem. Arcy zatrważające wyniki jak na artykuł, który
miał za zadanie dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców!

Ale tylko 8?

Dobrze, że to nie pierwszy raz
kiedy to robiliśmy, bo chyba
wydeptałbym ścieżkę w biurze
głowiąc się nad tym co poszło
nie tak i gdzie daliśmy ciała.

Większość osób myśli, że
jak stworzy jakiś wyjątkowy
kawałek treści, opublikuje go
w sieci to sama zamieni się
w viral, który okrąży świat
5 razy.
Jeżeli tak myślisz to dorośnij i przestań wierzyć w bajki, 99% treści, które zdobywają
znaczący zasięg to starannie wypracowane akcje marketingowe, które zostały dobrze
zaplanowane i wykonane.
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czas zakasać
					 rękawy...
i wziąć się do roboty!

Wiedząc, że najprostsze, tzn. stworzenie dobrej
treści, mamy już za sobą, postanowiliśmy przejść do
wypuszczenia jej w świata, by zrobić z niej prawdziwy
użytek.
Przypuszczaliśmy, że po opublikowaniu naszego
contentu praktycznie nic się nie stanie i mieliśmy plan
jak temu zaradzić.
Tworząc nasz kawałek treści zdefiniowaliśmy frazy kluczowe, po których występują
wyszukiwania, na których będzie nam zależeć. Później wykorzystaliśmy je przy
optymalizacji artykułu pod względem SEO, oczywiście bez zbytniej przesady, nadal
najważniejszym odbiorcą artykułu miał być użytkownik, a nie wyszukiwarka. Spisane
frazy posłużyły nam jeszcze do jednego, wykorzystaliśmy je do znalezienia miejsc, które
chcieliśmy powiadomić o naszym nowo powstałym artykule. Wpisując frazy w Google
i przechodząc po kolejnych stronach znajdywaliśmy interesujące nas kontakty i miejsca
do opublikowania informacji.
Dodatkowo przygotowaliśmy listę osób, fanpage’y i stron, które mogłyby być
zainteresowane publikacją i podzieleniem się nią dalej. W ten sposób zebraliśmy listę
długą na łącznie ponad sto pozycji.
Ze wszystkimi tymi miejscami staraliśmy się kontaktować, by dać znać, że stworzyliśmy
coś wyjątkowego, co może być dla nich i dla ich odbiorców przydatne.
Nie wszyscy się zgodzili, wiele osób/miejsc nie odpowiedziało, inni podziękowali
i skończyli rozmowę, ale część opublikowała nasz materiał, a tym samym podzieliła się
nim z ze swoimi odbiorcami.
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Dodatkowo zainwestowaliśmy 58,86 zł w reklamę wpisu na Facebooku. Dlaczego
właśnie tyle? Bo tyle było potrzebne i już!
Skierowaliśmy reklamę zarówno do fanów naszego fanpage’a, grupy osób, które
odwiedziły wcześniej naszą witrynę, jak i grup docelowych, które nas interesują. Reklama
działała na tym budżecie ponad miesiąc. Post radził sobie na tyle dobrze, że średnio
koszt jednej interakcji z reklamą wyniósł 0,08 gr, co pozwoliło uzyskać ich łącznie 739.

To był jedyny wydatek na reklamę jaki ponieśliśmy w całej akcji. Nie chcieliśmy płacić
Facebook’owi za siłowe uzyskanie zasięgu. Naszym celem było jedynie uzyskanie
pierwszych like’ów, które miały zbudować Social Proof na naszym poście, dzięki czemu
inni chętniej będą się nim dzielić.

Nasza mała kula
śniegowa
Na rozpędzenie całej maszyny trzeba było
trochę poczekać. W miarę jak schodziły
nam kolejne odpowiedzi, narzędzia do
monitorowania sieci zaczynały wychwytywać
kolejne share’y, twitty i cytowania. Żeby
zwiększyć tego efekt, staraliśmy się być
wszędzie gdzie o nas mówili, dziękować
za podzielenie się treścią i odpowiadać na
komentarze, jeśli się pojawiały.
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Naszą treścią podzieliły się między innymi:
Socialpress, który zdecydował się napisać krótki artykuł zapowiadający nasz wpis, który
umieścili u siebie na stronie.

Influencerzy tacy jak Paweł Tkaczyk

Fanpage Stowarzyszenia Twórców Grafiki
Użytkowej (STGU)
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Share’y powodowały dalsze share’y i całość nabierała rozpędu. Patrząc na to, że wszystko
działa tak jak zakładaliśmy, albo nawet lepiej podjęliśmy decyzję, że spróbujemy też
dostać się na stronę główną portalu Wykop.pl. Społeczność tego portalu jest dosyć
krytyczna, nie lubi jak ktoś dodaje własne treści, nawet jeśli niosą one dość dużą
wartość dla odbiorców i nie są sprzedażowe, tak jak właśnie materiał, który mieliśmy do
zaoferowania. Na pierwszą stronę wykopu dostają się raczej jakieś newsy, wydarzenia
i ciekawostki, więc tym bardziej było to wyzwanie.
Na efekty nie trzeba było długo czekać, wykopy zaczęły się sypać i już po kilku godzinach
mieliśmy naszą upragnioną nagrodę.

Z każdą chwilą widzieliśmy rosnący ruch na stronie...

W pewnym momencie zrobiło się poważnie, bo wpis który opracowaliśmy nie należał do
najlżejszych ze względu na liczbę zdjęć w nim zawartych, a efekt przerósł trochę nasze
oczekiwania, serwer nie wytrzymał i chwilowo padła nam strona. Po kilku minutach
udało nam się postawić ją na nogi, wszystko znowu chodziło jak należy, a my mogliśmy
dalej cieszyć się zasięgiem, który osiągaliśmy.
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nie taki hejter
straszny

12

Wiem, hejterzy to plaga, ale jeśli stworzysz coś wartościowego dla swoich odbiorców to
nie masz się co ich obawiać, bo inni docenią ciężką pracę, którą włożyłeś w stworzenie
Twojej wartościowej treści.
Poniżej znajdziesz dwa przykłady z naszej akcji:

“Sukces nigdy nie jest
efektem słomianego
zapału, tu trzeba przejść
przez prawdziwy ogień!”
> Madison James
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efekty
akcji
Miejsc, w których opublikowano,
share’owano i twitt’owano nasz
artykuł ciężko zliczyć. Każde z nich
zebrało też ogromną liczbę polubień,
która spokojnie kilkudziesięciokrotnie
przekroczyła to co otrzymaliśmy na
naszym fanpage’u i stronie artykułu.
To wszystko przełożyło się na znaczące
zwiększenie ruchu na naszej stronie.
W pierwszym momencie mieliśmy
spory wzrost w liczbie odwiedzin, po
dwóch tygodniach wszystko zaczęło się
stabilizować.
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Mówiąc w tytule tego opisu o tym, że uzyskaliśmy wzrost w wysokości 720,53% mówiłem
już o tych prawdziwych wzrostach, które występowały w okresie, kiedy wykres się
wypłaszczył. Ten poziom ruchu pozostał już na tym nowym poziomie. Gdybyśmy brali
pod uwagę cały poniżej przedstawiony okres, nie wykluczając prawdziwego szału na
początku, to mówilibyśmy o wzrostach w ruchu powyżej 2 000%.

W okresie od publikacji, przez dokładnie 30 dni (1 miesiąc), naszą stronę odwiedziło
41,160 unikalnych użytkowników przy 64,766 sesjach. Ogromna większość z tego
ruchu była spowodowana wyłącznie jednym artykułem.
Powiesz pewnie „ruch, ruchem, ale jak przełożyło się to na coś wymiernego?”
Baza osób zapisanych na nasz newsletter powiększyła się o ponad 600 maili, wśród
których Open Rate mamy na poziomie 38,9%, a CTR 15,8%. Według danych Mailchimp,
średnie wartości w branży dla naszego segmentu wynoszą Open Rate na poziomie 17%
i CTR 2,2%, więc nasze wyniki są całkiem niezłe.
Dostaliśmy też kilkanaście zapytań ofertowych, wśród których pojawiło się kilka perełek,
których nie musieliśmy sprawdzać w Google, by wiedzieć czym się zajmują :-)

Dalej sceptyczny?
Obstawiam, że możesz sobie myśleć, że to jednorazowa akcja, mieli dużo szczęścia
i ciężko będzie to powtórzyć. Hmm … nigdy nie mówiłem, że jest to łatwe, ale wystarczy
trochę pogłówkować i zrobić coś, co naprawdę docenią odbiorcy. Dla wszystkich
niedowiarków stwierdziliśmy, że żeby uwiarygodnić, że to co opisałem powyżej działa,
powtórzyliśmy działanie jeszcze raz.
Zaciekawiłem Cię? Chcesz dowiedzieć się jakie były efekty?
Sam wejdź na nasz drugi artykuł „102 darmowe fonty z polskimi znakami”, i sprawdź ile
osób polubiło ten post. Z mojej strony powiem, że w Google Analytics wyniki wyglądają
jeszcze lepiej niż te, w opisanym przykładzie, ale o tym może kiedy indziej.
Mam jeszcze do Ciebie jedną prośbę. Jeśli wykorzystasz naszą metodę do swoich
celów, to pochwal się nam jakie uzyskałeś efekty, chętnie opublikujemy takie Success
Story dla innych, żeby uwierzyli, że wystarczy odrobina pracy i sprytu, by osiągnąć
sukces!

Jeszcze tutaj?!?

Zasuwaj do pracy i zacznij ściągać już ten ruch na swoją stronę!
Chociaż... Poczekaj! Skoro już tu jesteś, podziel się tym
ebookiem dalej ze swoimi znajomymi:

fglT
Kasia Kandefer i Tomek Winter
GetFound.pl
kontakt@getfound.pl
+48 692 644 005

Gdybyś miał jakiekolwiek pytania to nie krępuj się i napisz do nas, nie gryziemy.

