
Z artyku u nauczysz si :
 Jak sprawi , by niski bud et sta  si  Twoj  mocn  stron .

 O czym musisz pami ta , by nie traci  pieni dzy.

 Dlaczego nie nale y ba  si  klikni .

 Jak zwi ksza  efektywno  wydatków reklamowych.

 Co zrobi , by móc wydawa  wi cej.

 Jak zmiana cen mo e wp yn  na bud et.

Witold Wrodarczyk 

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Za o yciel i dyrektor operacyjny agencji Adequate Interactive Bouti-

que. Doradca inwestycyjny. CertyÞ kowany specjalista Google AdWords, Analytics i DoubleClick. Ekspert 

w dziedzinie optymalizacji portfolio kampanii reklamowych i modelowania atrybucji.

JAK RADZI  SOBIE
Z OGRANICZONYM 

BUD ETEM?
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Ma y bud et? Nie martw si  

Niewielki bud et to nie problem, lecz przewaga! Obecnie wi kszo  

mediów reklamowych online sprzedawanych jest w ramach aukcji 

odbywaj cej si  w czasie rzeczywistym. Konkuruj cy ze sob  re-

klamodawcy startuj  w licytacji, staraj c si  zdoby  jak najwi cej 

konwertuj cego ruchu. Im wi cej wy wietle  i klikni  chc  kupi , 

tym wy sz  cen  musz  zap aci  za ka dego u ytkownika. Co wi cej, 

wzrost CPC przyspiesza w miar  zwi kszania wolumenu pozyski-

wanego ruchu i w pewnym punkcie staje si  wyk adniczy (rys. 1). 

Duzi reklamodawcy nierzadko dotykaj  suÞ tu, przy którym koszt 

pozyskania klienta urasta do niebotycznych rozmiarów. 

Tymczasem mniejsi reklamodawcy mog  zbiera  wy cznie najni ej 

rosn ce owoce. Reklamy wy wietlaj  na ni szych pozycjach i w mniej 

widocznych formatach. Nie szkodzi, e ruchu b dzie mniej, ale 

b dzie o wiele ta szy, dzi ki czemu atwiej b dzie na nim zarobi . 

Niewielki bud et i tak si  wyda. 

Owoce rosn ce na wy szych ga ziach zostaw organizacjom z wiel-

kimi pieni dzmi do wydania. To one maj  prawdziwy problem, bo 

zyskownie zainwestowa  du e kwoty w reklam  jest cz sto znacznie 

trudniej ni  przy mniejszych bud etach. 

Po wi  czas

Gdy bud et jest ograniczony, warto wi cej energii i czasu po-

wi ci  na prace kreatywne. Nawet je li Twój artyku  czy Þ lm 

nie stanie si  viralem, to ka de dodatkowe udost pnienie oznacza 

pieni dze, których ju  nie musisz wydawa  na media reklamowe. 

Stwórz tre  w mediach spo eczno ciowych, która wzbudzi za-

interesowanie i wywo a zaanga owanie. Pami taj te , e ka da 

z otówka wydana na reklam  takiej anga uj cej tre ci zwróci 

si  znacznie szybciej.

Dobra tre  to tak e szansa na bezp atne zasi gi. Nawi  kon-

takty z redakcjami portali i blogerami. Oni równie  poszukuj  

contentu, którym mog  zainteresowa  swoich czytelników. Za 

proste lokowanie produktu najcz ciej trzeba zap aci , ale ofe-

ruj c ciekawy artyku , infografik  czy poradnik, mo esz liczy  na 

bezp atn  publikacj . Pami taj, e nawet je li tre  ta nie b dzie 

traktowa  o Twojej firmie, powinna ona dotyczy  tematu, który 

zainteresuje Twoj  grup  docelow . 

Nie licz na cud

Czasem niektórym Þ rmom czy produktom udaje si  osi gn  

wielki sukces przy minimalnych nak adach na reklam . Przyczyn  

cz sto jest szcz liwy zbieg okoliczno ci. To jednak wyj tkowe 

sytuacje. Rynek reklam i ruchu internetowego jest do  efektywny, 

a cena p acona za u ytkownika oscyluje wokó  jego rzeczywistej 

warto ci. Je li oczekujesz, e zdob dziesz miliony warto ciowych 

wizyt w bud ecie kilku tysi cy z otych, najprawdopodobniej si  

rozczarujesz. 

Nie oznacza to jednak, e musisz liczy  na wyj tkowe szcz cie.  

Wi kszo  zyskownych firm to zupe nie zwyczajne organizacje, 

które mimo trudno ci zrealizowa y zak adane cele. 

Twoje za o enia musz  by  realistyczne. 

Nie mo na dzia a  z zerowym bud etem, 

a bardzo cz sto p atna reklama daje lepsze 

efekty szybciej i w bud ecie ni szym ni  

wysi ki organiczne. 

Unikaj wyczerpania bud etu

Ta uwaga dotyczy w szczególno ci korzy-

staj cych z systemu Google AdWords. 

Je eli bud et kampanii jest zbyt ma y, aby 

wy wietla  reklamy przez ca y dzie , Twoja 

reklama nie zawsze b dzie si  wy wietla , 

a w panelu w AdWords wkrótce pojawi 

si  komunikat: „Ograniczona z powodu 

bud etu”. Oznacza on, e w a nie tracisz 

pieni dze. Je li dochodzi do takiej sytuacji, 

powiniene  zwi kszy  bud et, a je li to nie 

jest mo liwe – obni y  oferowane stawki. 

Dzi ki temu zdob dziesz wi cej klien-

tów w tym samym lub ni szym bud ecie 

(zob. tabela 1).

Ten sposób rozumowania mo na uogólni  

na ka de inne dzia anie reklamowe. Je li bez 

problemu wydajesz ca y bud et, prawdopo-

dobnie gdzie  przep acasz. Wydanie ca ego 

bud etu nie powinno przychodzi  atwo. 

Je li uwa asz, e Twój bud et marketingowy jest zbyt niski, to wiedz, e nale ysz do bardzo licznego 

klubu. Praktycznie ka da Þ rma, niezale nie od skali dzia ania, w pewnym momencie napotyka ograni-

czenie rodków Þ nansowych dost pnych na reklam . Jak radzi  sobie z t  sytuacj ? Oto kilka wskazówek. 

 Rys. 1. Niewielki ruch mo na kupi  w niskiej cenie. Im wi cej ruchu chcesz kupi , tym wy -

sze CPC trzeba zap aci
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remarektingu s  stosunkowo niewielkie, bo reklama skierowana 

jest do zaw onej grupy odbiorców. Je li tylko nie sprowadzasz na 

swoj  stron  przypadkowych osób, to stanowi  one jedn  z naj-

lepszych grup docelowych, jakie mo esz sobie wyobrazi : osób, 

które wykaza y zainteresowanie Twoim produktem lub bran . 

Przy pierwszej wizycie konwertuje zazwyczaj tylko niewielka cz  

u ytkowników, a wi kszo  wychodzi, nie dokonuj c transakcji. 

Remarketing nie pozwala im o Tobie zapomnie  i skutecznie przy-

ci ga ich z powrotem na Twoj  stron . Pami taj, e remarketing 

zwi ksza skuteczno  wszystkich dzia a  reklamowych, nie 

tylko tych online. Je li u ywaj c adresu z wizytówki lub reklamy 

w prasie, kto  wejdzie na Twoj  stron , reklama remarketingowa 

równie  tak  osob  b dzie ledzi . 

Powi ksz bud et

Przemy lana i zoptymalizowana kampania PPC mo e przynie  

dodatni zwrot z inwestycji nawet w krótkookresowej perspektywie. 

Je li ka da z otówka wydana na kampani  reklamow  generuje 

dwa z ote zysku, to jaki sens maj  jakiekolwiek limity bud etowe? 

Przy dodatnim ROI im wi cej wydasz, tym wi cej zarobisz, co 

pozwoli na sfinansowanie dodatkowych wydatków na reklam . 

W takiej sytuacji jasne jest, e warto wyda  wi cej, ni  wcze niej 

zaplanowano. Je li decyzja o zwi kszeniu bud etu nie nale y 

do Ciebie, zrób wszystko, aby przekona  osob  decyzyjn , aby 

znalaz y si  dodatkowe pieni dze. Takiej okazji nie warto mar-

nowa . Je li kampania jest dochodowa, zwi kszaj bud et. Je li 

przynosi straty – optymalizuj, a  zacznie zarabia , i wtedy zwi ksz 

bud et.

Zwi kszaj klikalno

Jednym z cz stych nieporozumie  dotycz cych reklamy p atnej za 

klikni cie (PPC) jest w a nie obawa przed klikni ciami. „Zróbmy 

tak, aby u ytkownicy nie klikali w nasz  reklam , a b dziemy mieli 

reklam  za darmo”. Nic bardziej mylnego. Wydawców mediów, 

takich jak Google czy Facebook, umiarkowanie interesuj  Twoje 

klikni cia. Dla nich reklama oznacza sprzeda  powierzchni rekla-

mowej, któr  przeliczaj  na efektywny przychód z ka dego jej 

wy wietlenia. Je li w reklam  cz sto si  klika, to znacznie ni sze 

CPC wystarczy, aby zapewni  wydawcy odpowiedni dochód. I tak 

to te  dzia a: im wy sze CTR, tym ni sze CPC, a jednocze nie 

wi cej ruchu. Za reklamy z niewielk  liczb  klikni  p aci si  

bardzo wysokie CPC, a niekiedy przestaj  si  one w ogóle 

wy wietla .

Zwi kszanie klikalno ci reklam za pomoc  trafnego i chwytliwego 

tekstu, umieszczenia atrakcyjnych kreacji i innych elementów 

przyci gaj cych wzrok i zach caj cych do klikni cia to jedna 

z najskuteczniejszych metod zwi kszania efektywno ci reklamy. 

Stosuj remarketing

Remarketing to reklama skierowana do u ytkowników, którzy 

wcze niej odwiedzili stron  lub odpowiednie jej sekcje. Udo-

st pniaj  go obecnie praktycznie wszystkie sieci reklamowe: 

Facebook z Instagramem, Google z YouTube, Twitter itd. Koszty 

W przypadku reklam w Google AdWords unikaj 

sytuacji, w których mo e zabrakn  Tobie dziennego 

bud etu na reklam  – sygna em ostrzegawczym jest 

komunikat w panelu „Ograniczona z powodu bud etu”!

WSKAZÓWKA

CPC Klikni cia Wydatki Stan kampanii

1,00 z 2000 2000 z
Ograniczona z powodu

bud etu

0,50 z 4000 2000 z
Ograniczona z powodu

bud etu

0,40 z 4500 1800 z Odpowiednia

0,30 z 3500 1800 z Odpowiednia

TABELA 1. 

Kampania generuje 2000 klikni  po 1 z  i jest ograniczona 

bud etem 2000 z  (wiersz 1). Reklamy wy wietlaj  si  tylko 

czasami. Obni aj c oferowan  stawk  i koszt klikni cia do 50 gr, 

wci  wydajesz ca y bud et, ale liczba klikni  jest dwa razy 

wi ksza (wiersz 2). Obni ka CPC do 40 gr (wiersz 3) powoduje, 

e nie udaje si  wyda  ca ego bud etu, ale klikni  jest wci  

wi cej. Dopiero dalszy spadek CPC powoduje zmniejszenie 

liczby klikni  (wiersz 4), która jest i tak wi ksza ni  w punkcie 

wyj cia, przy bud ecie ni szym o niemal po ow . Zob. te  artyku  

na blogu Adequate: goo.gl/CfdVMs.

Jednym z cz stych 
nieporozumie  dotycz cych 
reklamy p atnej za klikni cie 
(PPC) jest w a nie obawa 
przed klikni ciami. „Zróbmy 
tak, aby u ytkownicy nie 
klikali w nasz  reklam , 
a b dziemy mieli reklam  
za darmo”. Nic bardziej 
mylnego. Wydawców mediów, 
takich jak Google czy 
Facebook, umiarkowanie 
interesuj  Twoje klikni cia. 
Dla nich reklama oznacza 
sprzeda  powierzchni 
reklamowej, któr  przeliczaj  
na efektywny przychód 
z wy wietlenia.
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Zoptymalizuj ceny

Chodzi jednak nie o CPC, ale o ceny Twoich produktów. Nie 

sta  Ci  na powi kszenie bud etu? Spróbuj znale  dodatkowe 

pieni dze. Je li Twoja mar a wynosi aktualnie 4%, to gdy pod-

niesiesz cen  o 2% (czyli np. z 24,00 z  na 24,49 z ), Twoje zyski 

na ka dej transakcji wzrosn  o po ow . Ilu klientów zauwa y 

tak  zmian  ceny i zdecyduje si  kupi  gdzie indziej? Nawet je li 

tak  podwy k  zniech cisz co trzeciego klienta, to na takiej 

operacji nie stracisz. 

O tym musisz pami ta  
przy ograniczonym 
bud ecie: 

1. Zacznij od klientów naj atwiejszych do pozyskania. Tych 

z wy szym kosztem konwersji zostaw na czas, gdy Twój 

bud et wzro nie.

2. Je li zbyt atwo wydaje si  niewielki bud et, najprawdo-

podobniej gdzie  przep acasz.

3. Wy szy CTR pozwoli pozyska  wi cej ruchu w ni szym 

bud ecie.

4. Zachowaj cz  bud etu na remarketing, który prawie 

zawsze ma wietne ROI.

5. Sprawd , czy Twoja mar a nie jest za niska. Je li zara-

biasz zbyt ma o, nie b dziesz móg  sobie pozwoli  na 

wy szy bud et reklamowy.

6. Je li kampania zwraca si  szybko, nie wahaj si  zwi kszy  

bud et – sta  Ci  na to.

6 złotych rad 

LICZBA TRANSAKCJI

ILE ZARABIASZ

TWOJA CENA

JEST ZA NISKA

TWOJA CENA

 Rys. 2. Przy bardzo niskiej cenie masz wielu zainteresowanych klientów, ale generujesz 

straty. W miar  wzrostu Twojej ceny zaczynasz zarabia . Tracisz cz  klientów, ale zyski ro-

sn . Dopiero w pewnym momencie cena staje si  zbyt wysoka i zniech ca zbyt wielu nabyw-

ców, aby da o si  to zrekompensowa  wzrostem mar y na transakcji, i zyski zaczynaj  spada

Oczywi cie jest mo liwe, e Twoje ceny s  tak wysokie, e dalsze 

podwy ki spowoduj  lawinowy spadek sprzeda y i taka operacja 

si  nie op aci. Najcz ciej jednak sprzedawcy stosuj  zbyt niskie 

mar e i niepotrzebnie udzielaj  zni ek. Tworzy si  b dne ko o. 

Obni asz ceny, aby nie traci  klientów, gdy  masz ich i tak niewie-

lu. Niska mar a ogranicza mo liwo  zaakceptowania wy szego 

kosztu pozyskania klienta, co uniemo liwia ekspansj  i zdobycie 

nowych klientów. 

W takiej sytuacji podniesienie cen na-

tychmiast podnosi zyski i uwalnia do-

datkowe bud ety. Co prawda, tracisz 

niektórych, najbardziej wra liwych na 

cen  u ytkowników, ale pytanie, czy nie 

lepiej zdoby  wi cej lojalnych klientów, 

dla których cena ma mniejsze znaczenie 

ni  inne Twoje zalety? Zwi kszenie war-

to ci generowanej przez u ytkownika 

spowoduje, e sta  Ci  b dzie na dro szy 

ruch i zdobycie dodatkowych klientów 

o wysokim Life Time Value. Wi cej na 

ten temat w artykule na blogu Adequate: 

goo.gl/Sdwgse. 

Na koniec…

Nie ma uniwersalnej recepty na dzia ania 

marketingowe. Niektóre z powy szych 

wskazówek mog  si  nie sprawdzi  w Two-

im przypadku. Potraktuj je jako inspiracj , 

a nie instrukcj . I pami taj – niewa ne jak 

du y, ka dy bud et w pewnym momencie 

mo e okaza  si  niewystarczaj cy – naj-

wa niejsze jest, aby wyda  go najefek-

tywniej, jak to tylko mo liwe. 

Koszty remarektingu s  
stosunkowo niewielkie, bo 
reklama skierowana jest do 
zaw onej grupy odbiorców. 
Je li tylko nie sprowadzasz na 
swoj  stron  przypadkowych 
osób, to stanowi  one jedn  
z najlepszych grup docelowych, 
jakie mo esz sobie wyobrazi : 
osób, które wykaza y 
zainteresowanie Twoim 
produktem lub bran .
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