SKUTECZNE TRIKI

W REKLAMIE NA FACEBOOKU

Dzięki za wysłuchanie mojej
prezentacji na I Love Marketing!
Jak widzisz, reklama na Facebooku to kolejna umiejętność, której
poziom skomplikowania najlepiej oddaje powiedzenie easy to learn,
hard to master.
Chcę ułatwić Ci wejście w ten świat i dać punkt wyjścia do własnych
poszukiwań idealnych kreacji i grup docelowych lub - jeżeli reklamujesz
się od jakiegoś czasu - pomóc rozwinąć aktualnie prowadzone działania.
Dlatego zebrałem blisko 20 ekspertów (wliczając swoją nieskromną
osobę) i każdego z nich poprosiłem o podzielenie się jedną radą na
temat reklamy na Facebooku, którą możesz wdrożyć już od zaraz. Od
wskazówek dotyczących kreacji po nietypowe patenty, które warto
wykorzystać.
Mam nadzieję, że dzięki nim Twoje słupki konwersji poszybują do góry!
Do przeczytania,
Artur Jabłoński
www.arturjablonski.com
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ARTUR JABŁOŃSKI
Online Marketing Consultant,
www.ArturJablonski.com
Jedną z ciekawszych metod doprecyzowywania targetowania przy szerokich grupach
docelowych jest kierowanie reklamy w oparciu o urządzenia.
Może zabrzmi to stereotypowo, ale grupy o większej sile nabywczej mają przeważnie urządzenia
wyższej klasy. W branży często się mówi, że jeżeli reklama nie idzie, trzeba ją ustawić na
posiadaczy iPhone’ów - chętniej rozstają się z pieniędzmi.
Podobnie w przypadku, gdy chcesz dotrzeć do mniej zamożnych konsumentów (lub ich
wykluczyć) - dołącz lub wyłącz wówczas posiadaczy urządzeń ze starszymi wersjami systemów
iOS i Android.
Porada numer dwa: jeżeli coś wydaje się głupim pomysłem,
warto go przetestować. Ciężko stwierdzić, jak zachowa się
grupa docelowa. Prowadziłem kampanię sprzedażową dla
sieci poradni dietetycznych. Celem było zapisy kobiet w wieku
25-35 na wizyty u dietetyka.
Facebook ma duże ograniczenia w promocji tego typu usług,
zostawały więc reklamowe suchary typu Pani z jabłuszkiem.
Postanowiliśmy wspólnie z klientem dodać inną opcję: komiks
o facecie z nadwagą po 50, który nie może grać w piłkę z
synem, bo nie ma kondycji. Koszt pozyskania klienta spadł
kilkukrotnie!
Po fakcie potrafię wyjaśnić, że zadecydowało atakowanie problemu, a nie stygmatyzowanie
osoby z otyłością, ale to jak z zagadką, na którą się zna rozwiązanie - wydaje się wówczas prosta.
Tymczasem jaki dietetyk uznałby, że najskuteczniejszą postacią na reklamach kierowanych do
kobiet będzie facet po 50?
Dlatego testuj. Na małych kwotach, wycinkach grupy, ale testuj.

MAGDALENA SADOWSKA
Social Media Strategist,
Focus
Jeżeli robisz reklamę, gdzie ważne są przejścia na www:
1.
Umieść link tekście
2.
Zrób reklamę, która po kliknięciu w nią przekierowuje na www
3.
Na obrazie użyj symbolu przycisku, co zachęca do klikania (użyj np. czerwonego
przycisku)
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MATEUSZ CZECH
Customer Success Manager w Brand24,
www.mateuszczech.pl
Wykorzystaj kontekst otoczenia
Facebook umożliwia targetowanie z precyzją do 1 km.
Oznacza to, że możesz wyświetlać reklamę osobom, które znajdują się właśnie w obrębie
centrum handlowego czy kampusu studenckiego. Jako reklamodawca możesz wykorzystać
otoczenie jako element wspólny, a dokładając do tego ciekawe copy jest spora szansa, że Twoja
reklama odniesie sukces.
Przykłady?
- Salon kosmetyczny w Galerii Handlowej - możesz ustawić reklamę, która będzie się wyświetlała
tylko na terenie lub w obrębie centrum, gdzie będziesz oferować np. specjalną promocję lub
ofertę. Dzięki temu trafisz do osób, które w tym momencie są niedaleko Twojego salonu, a to
zwiększa szansę, że do niego dotrą.
- Klub muzyczny we Wrocławiu - miasto studenckie, a Twoimi klientami są przede wszystkim
studenci? Przygotuj listę kampusów uczelni i skieruj personalizowane reklamy do studentów
uniwersytetów. Możesz się do nich zwracać bezpośrednio:
Kontekst otoczenia wzmacnia Twój przekaz i sprawia, że reklama zaspokaja potrzebę niedaleko
odbiorcy. W tego typu działaniach możesz dodatkowo zawężać odbiorców do konkretnych
zainteresowań, czy demografii.

FRANCISZEK BAZYLI GIEORGIEW
Founder Social Tigers,
www.socialtigers.pl
Choć chciałbym, żeby było inaczej, ale każdy rok działania na Facebooku coraz mocniej
przekonuje mnie do zostawiania mu większego pola do optymalizacji działań. Kiedy poznamy
wszystkie możliwości targetowania, pojawia się pęd do zawężania grupy odbiorców, podczas
gdy dużo lepsze rezultaty można osiągnąć przy sięgnięciu reklamą kilkudziesięciu, a nie kilku
tysięcy osób. Kluczem do sukcesu jest moim zdaniem zrozumienie co klikamy, wybierając
podstawowe opcje targetowania i custom audiences, w kontraście do nieskutecznego
przekombinowania. Lepiej wykazać się na polu kreacji reklamowej.
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ANNA MARIA WIŚNIEWSKA
www.annamariawisniewska.pl
Moim ulubionym chwytem, który lubię stosować, a który wciąż jeszcze nie jest szeroko
wykorzystywany, to wkomponowywanie przycisku CTA (call to action) w grafikę reklamową. Taki
zabieg powoduje, że odbiorcy „wiedzą” co mają zrobić i chętniej klikają w reklamę.
Jak go wykonać? Przede wszystkim trzeba znać podstawowe zasady tworzenia grafik, ale nie
mówię o takich kreacjach, które zazwyczaj są wrzucane w aktualności na fanpage’u, ale właśnie
w reklamy. A ich specyfika znacznie się od siebie różni. Posty reklamowe powinny po prostu …
niebywale rzucać się w oczy. Dlatego warto jest wykorzystać jako tło takie kolory jak np. dość
jaskrawy zielony. A jeśli chodzi o sam przycisk CTA, to powinien mocno kontrastować
kolorystycznie (czerwony, pomarańczowy) i być umieszczony w okolicy lewego dolnego rogu
grafiki.
Aby taki zabieg był w ogóle opłacalny, kliknięcie w grafikę MUSI prowadzić do miejsca
docelowego (www, sklep, aplikacja itd). Jeśli grafika będzie zwykłym postem wrzuconym w
aktualności fanpage’a i stamtąd promowanym, bez żadnego dodatkowego celu, zmarnujemy
własną pracę, bo jedyne, co się wydarzy, to powiększenie zdjęcia.
Muszę wspomnieć jeszcze o minusach tej metody. Chodzą słuchy, że
Facebook potrafi zablokować taką reklamę. Mnie jednak jeszcze się
to nie zdarzyło.

IGOR PODGÓRSKI
Konsultant marketingowy,
www.igorpodgorski.pl
Wartą przetestowania metodą targetowania reklam w systemie reklamowym Facebook Ads jest
utworzenie tzw. grupy odbiorców typu "lookalike", czyli "podobnych do" na podstawie
wcześniej zdefiniowanych list remarketingowych.
W praktyce wygląda to tak, że definiujemy listę remarketingową, zbieramy w niej informacje o
osobach, która faktycznie odwiedzają naszą stronę, a następnie wykorzystując natywną funkcję
Facebook Ads - na podstawie tej listy - tworzymy możliwie najbardziej zawężoną pod kątem
podobieństwa listę odbiorców.
W efekcie facebookowe algorytmy dobierają nam możliwie najbardziej podobne osoby do tych,
które odwiedzają naszą stronę internetową lub konkretne strony w obszarze jej domeny. Jest to
szczególnie skuteczna metoda targetowania reklam na Facebooku w przypadku firm, które
inwestują w SEO i AdWords, ponieważ dzięki temu sprowadzają na swoją stronę osoby, które
poszukują konkretnych rozwiązań.
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BARTOSZ MAŃKOWSKI
www.bartoszmankowski.com
Jednym z takich przypadków, o którym mogę napisać była kampania dla firmy szkoleniowej,
która doskonale radziła sobie z pozyskaniem uczestników poprzez sprzedaż bezpośrednią, ale
miała mizerne efekty online.
Przepytałem klienta w jaki sposób sprzedają i dowiedziałem się, że głównie poprzez
organizowanie małych, lokalnych i darmowych warsztatów, na których dają duży power i
sprzedają płatne szkolenia. Model znany od wieków.
Poprosiłem klienta, aby zaprosił mnie na takie szkolenie. Klient twierdził, że jego grupa
docelowa to przedsiębiorczy, młodzi ludzie z dużych miast. Ewentualnie młodzi adepci korpo.
Wiek od 25 do 50 lat. Jednak okazało się, że to bardzo mylne wnioski.
Większość osób pochodziła z małych miejscowości dookoła dużych miast, zwłaszcza byłych i
aktualnych miast wojewódzkich. Cechy wyróżniające płci: Kobiety miały farbowane włosy, na
czarno lub na blond (a przynajmniej w męskiej skali kolorów) oraz duże, sztuczne, doczepiane
rzęsy. Mężczyźni w większości przyjechali podstarzałymi mercedesami ( głównie model E i S) i
bmw ( głównie model 3 i 5).
W jaki sposób targetowałem nową kampanię w oparciu o zdobytą wiedzę?
Wykorzystałem do tej kampanii narzędzie o nazwie Fasttony, które daje możliwość zarówno
zawężania grupy odbiorców, jak i wykluczania odbiorców nie pasujących do mojej grupy
docelowej.
Lokalizacja: Wypisałem sobie wszystkie miasta wojewódzkie i wykluczyłem ich mieszkańców, a
swoją grupę stargetowałem na mieszkańców 50km dookoła tych miast. W ten sposób
obrysowałem każde miasto w promieniu 50km i wykluczyłem mieszkańców danego miasta.
Grupa wiekowa: Na szkoleniu rzeczywiście była to grupa mocno zróżnicowana, ale najwięcej
uwagi samemu szkoleniu poświęcali ludzie w wieku 25-34. Oni również zostawiali najwięcej
pozytywnych opinii o moim kliencie w mediach społecznościowych, a bardzo zależało mi na
tym, aby uzyskać trochę darmowego zasięgu :)
Zainteresowania: Stworzyłem dwie kampanie, do mężczyzn i kobiet osobno. Do targetowania,
oprócz lokalizacji użyłem zachowań i zainteresowań. Zarówno do targetowania jak i
wykluczania.
Wspólne cechy grup: Small Business Owners, Facebook Page Admin, FB Payments ( wykluczyłem
osoby, które wydają więcej niż 100USD miesięcznie), Status związku: Single, Not Specified, It’s
complicated, Divorced, Separated, Widowed
Dodatkowe mężczyźni: Lubią BMW, Lubią Mercedes
Dodatkowe kobiety: Eyelash
Efekty były zaskakująco dobre, bo ta kampania, według informacji od klienta, sprzedała 80
biletów o wartości 4000 pln w ciągu następnych 30 dni.
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PAWEŁ HARAJDA
www.startuppoland.org
Korzystaj z możliwości jakie FB oferuję regularnie testując nowe konfigurację swoich kampanii.
Wyznacz kilka % miesięcznego budżetu na drobne eksperymenty. Sprawdź czy najlepiej
konwertujaca kreacja zeszłego miesiąca zadziała lepiej, jeśli zwiększysz lub zmniejszysz wybrany
parametr. Szukaj odpowiedzi na to, dlaczego zadziałało tak samo mocno jak wtedy, gdy nie
działa. Zawsze przygotuj kilka wersji treści i grafiki - nie ty decydujesz co podoba się Twojej
grupie docelowej tylko oni.

MARCIN ZYCH
Web Designer,
www.FastTony.es
Chcesz sprzedać dowolny produkt, który w normalnych warunkach nie cieszy się
zainteresowaniem albo który ciężko odpowiednio stargetować? Zrób z niego prezent
urodzinowy!
Bliscy znajomi osób, które mają urodziny– a więc takie, z którymi relacja utrzymywana jest w
realu, a nie tylko wirtualnie można bez problemu wytargetować. O ile łatwiej sprzedać bilety,
maskotki, drobne produkty, których takie osoby nigdy nie kupiłyby dla siebie, jeżeli
zasugerujemy że są one idealnym prezentem dla bliskich, którzy niedługo będą świętować?
1. Przejdź do zakładki Grupy odbiorców
2. Utwórz Zapisaną grupę odbiorców
3. W polu Szczegółowe opcje targetowania wpisz Bliscy znajomi osób mających
urodziny… możesz wybrać wszystkie osoby, same kobiety, lub mężczyzn z urodzinami za
0-7 dni, lub 7-30 dni.
I pamiętaj, to kobiety są zawsze bardziej skore do obdarowywania bliskich prezentami. Mają
również niepodważalnie mocniejszą pamięć do wszelkich dat. Jeżeli reklamę wyświetlisz
mężczyznom najpewniej nie wiedzieliby że chodzi o ich żonę z którą są od 30 lat w związku.
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ARTUR SMOLICKI
Online Marketing Specialist,
www.newCreative.pl
Targetując reklamę na Facebooku bardzo często zapominamy o właściwym określeniu
najważniejszych dla nas lokalizacji. O ile nasz biznes jest lokalny, ustalenie maksymalnego
zasięgu reklam nie powinno stanowić problemu. W przypadku biznesów ogólnopolskich, w
szczególności sektora e-commerce, testy lokalizacji pozwolą nam na określenie najbardziej
dochodowych regionów, do których trafi ta część budżetu, którą odjąć możemy od regionów
najsłabszych.
Pamiętajmy także, że w przypadku biznesów usługowych im bliżej potencjalny klient znajduje
się od naszej firmy, tym większa szansa, że zgłosi się właśnie do nas.
Rozpoczynajmy więc działania reklamowe od najbliższej okolicy, dopiero w trakcie optymalizacji
zwiększając ich zasięg, w sytuacji gdy wcześniejsza lokalizacja generuje satysfakcjonującą liczbę
konwersji. Pozwoli nam to nie tylko na szybsze uzyskanie oczekiwanego zwrotu z kampanii lecz
także dalsze finansowanie testów lokalizacji o mniejszej szansie na pozyskanie klienta.

MAGDALENA PAWŁOWSKA
Ekspert Online Marketingu,
www.magdalenap.com
Najlepszym trickiem, który całkiem niedawno został umożliwiony przez FB i w którym się
zakochałam jest robienie custom audiences z użytkowników oglądających opublikowane na fan
page wideo oraz transmisje na żywo.
Audiences można budować w kilku wariantach: osoby które obejrzały 3 sek, 10 sek, 25%, 50%,
75%, 100%. Długość oglądania daje informacje, jak bardzo dana grupa jest zaangażowana w
nasz kontent, więc dla każdej grupy w kolejnym kroku możemy publikować inne reklamy, a co
najważniejsze kierując reklamę do tak zbudowanych audiences jesteśmy w stanie obniżyć koszt
reklamy o nawet 50%.
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DANIEL BŁAŻEJEWSKI
Social Media Analyst & Ads Manager,
www.proadviser.pl
Przy treściach wideo warto przemycić na nich ruchomy pasek (w telewizyjnym stylu) z
kontaktem do Twojej firmy lub wezwaniem do działania. Dzięki temu każda osoba, która przyjrzy
się materiałowi, zobaczy Twój dodatkowy komunikat, nawet jeżeli nie przeklika się na stronę
www.

DOMINIK POKORNOWSKI
www.haipaa.com
Wydarzenia na Facebooku to podstawa promocji w kulturze i branży eventowej.
Płatna promocja wydarzenia ma celu zebranie jak największej grupy ludzi, którzy wybiorą opcję
„wezmę udział” lub „zainteresowa/y”.
Ostatniego lata, promowaliśmy cyklu festiwali we wschodniej Polsce. Promując wydarzenie w
każdym z miast, zdecydowaliśmy się na użycie różnych grafik. Wszystkie promowały gwiazdy
poszczególnych koncertów. Do jednego płatnego wydarzenia możesz wybrać aż 6 odmiennych
zdjęć czy grafik w tle. To świetny sposób na sprawdzenie preferencji fanów.
Dzięki analizie skuteczności oddziaływania wstawionych grafik wiedzieliśmy, która z gwiazd
budzi największe zainteresowanie. W kolejnych etapach kampanii wykorzystywaliśmy te
informacje i koncentrowaliśmy się na najbardziej „klikanych” artystach. Co ważne, nasze analizy
niekoniecznie pokrywały się z zasięgami „internetów” poszczególnych gwiazd.
I jeszcze jedno… Warto pamiętać, że ludzie, którzy klikną „wezmę udział” lub
„zainteresowana/ y” otrzymują powiadomienia, kiedy tylko dodajesz nowe wpisy na tablicy
wydarzenia. Animuj i podtrzymuj komunikację z zebraną grupą. To przekłada się na sprzedaż
biletów i frekwencję.
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MAREK PIASEK
CEO Wolves Summit,
www.wolvessummit.com
Proponuję taki schemat lejka reklamowego pod B2B.
1. Najpierw kieruję reklamę z celem na zakup lub na zapis na leady. Przez tydzień - 2 tygodnie
atakuję ich co najmniej jednym filmem typu explainer, potem jednym - dwoma wpisami na
bloga - później dopiero idzie oferta.
2. Jeżeli nie kupią/nie zapiszą się na etapie remarketingu, wyświetlam im opinie klientów w
postaci rekomendacj.i 3-4 opinie pod daną grupę docelową w zależności od tego, jaką
aktywność użytkownik wykonał na stronie i czy jest już u mnie w bazie czy nie. Potem
wspomagam działania telefonami lub kieruję w 2 fazie remarketingu znów na zakup.
3. Reklamy Lead Ads - sformułowanie "Kliknij, aby automatycznie wypełnić formularz
rejestracyjny" zauważyłem, że zwiększa konwersję bo ludzie są przygotowani na to, że dane
faktycznie automatycznie się pojawiły.

PRZEMYSŁAW ROSA
Paid Social Manager w SalesTube,
www.valuemedia.pl
Custom conversions - proste narzędzie, które ułatwi monitoringi i raportowanie kampanii. Za
pomocą tego narzędzia, które jest dostępne w Ads Managerze jesteśmy w stanie zdefiniować
customowe eventy wywoływane przez piksele FB, pod które nie tylko możemy optymalizować
kampanię, ale również widoczne później w raportach Facebooka (i zamiast liczby "Leads"
możesz mieć event "Osoby, które wysłały zgłoszenie konkursowe").
W ten sposób po kilku miesiącach od zakończenia kampanii nie będziesz musiał się zastanawiać,
w którym miejscu na stronie wpięty był kod z eventem "Search"
i co tak naprawdę chciałeś mierzyć za pomocą tego eventu.
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DANIEL WYSOCKI
www.brandninja.pl
Jeżeli masz duży ruch na stronie, to przy użyciu Google Tag Managera i/lub Google Analytics
stwórz różne konwersje na swojej stronie - np. event na pobranie PDF z ofertą czy katalogiem.
Grupy lookalike audiences utworzone w oparciu o tego typu dane będą bardzo dobrze
konwertować. Czasami lepiej zrobić samodzielnie coś, co Facebook automatyzuje - daje to
lepsze efekty. Nawet w przypadku analizy fanów na FB. Wymaga to jednak bardzo dużo pracy.

ROBERT MARCZAK
Education manager,
www.landingi.com
Tip: Niski koszt kliknięcia nie zagwarantuje Ci satysfakcjonującego współczynnika
konwersji na stronie. Zadbaj o odpowiednią personalizację.
Tworząc reklamy, nie ograniczaj się jedynie do tworzenia zestawów reklam, które będą
prowadzić na Twoją stronę docelową. Wielu marketerów popełnia ten błąd, skupiając się jedynie
na informacji o koszcie kliknięcia, które serwuje mu Menedżer Reklam. Oczywiście, że jest to
istotna informacja, ale użytkownik Facebooka dopiero na stronie docelowej podejmuje decyzję
zakupową. Strona docelowa jest miejscem, które decyduje o konwersji. Dlatego, jeżeli tworzysz
wiele zestawów reklam, stwórz taką samą liczbę stron docelowych, na którą będziesz kierował
użytkownika. Pozwoli Ci to na prowadzenie precyzyjnych testów tylko na wybranych grupach
docelowych. Dzięki temu uda Ci się zainteresować Twoją ofertą więcej klientów.
Dzięki odpowiedniemu targetowaniu reklam i dostarczeniu odbiorcy spersonalizowanej strony
docelowej, będziesz w stanie osiągnąć wyższy współczynnik konwersji.
Jeżeli zastanawiasz się, jak to zrobić spójrz na
poniższy przykład:
Strona docelowa, na którą kierowani byli
wszyscy odbiorcy, osiągnęła współczynnik
konwersji na poziomie 8,5%.
Dzięki stargetowaniu reklamy na grupy
zawodowe i skierowaniu ich na dedykowane
strony docelowe, konwersję udało się
zdecydowanie podnieść.
Współczynnik konwersji 31,4% - reklama
stargetowana na nauczycieli i korepetytorów.
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KIM JESTEM?

Konsultant ds. e-marketingu i szkoleniowiec. Specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu
efektywnych kampanii reklamowych w internecie. Na sali szkoleniowej spędził już blisko 2000
godzin, edukując przedsiębiorców i marketerów w zakresie content marketingu i reklamy w
mediach społecznościowych.
Prowadzi szkolenia, doradza i realizuje kampanie dla firm i instytucji różnego typu – od
korporacji przez MŚP po instytucje kultury czy urzędy. Pracował m.in. dla: Otomoto, Otodom,
Allegro, SKANSKA, NEUCA, Województwo Pomorskie, Województwo Kujawsko-Pomorskie czy
Polskiego Radia PiK.
Autor jednego z najpoczytniejszych polskich blogów o marketingu: www.ArturJablonski.com.
Wykłada na studiach podyplomowych Wyższych Szkół Bankowych w Toruniu, Bydgoszczy
Poznaniu i Gdańsku, WSAiB w Gdyni oraz Politechniki Białostockiej. Prelegent na licznych
konferencjach w całej Polsce.

Obserwuj mnie w mediach społecznościowych. Dowiesz się pierwszy o nowych artykułach.
Ponadto wrzucam sporo treści marketingowych, które mogą być dla Ciebie interesujące.
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