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Podróż zaczyna się od marzeń…

a marzenia zaczynają się od…??





➢39 % konsumentów nie ma 

wybranego kierunku podróży

zaczynając poszukiwania w Internecie

➢89 % planujących podróż prywatną

używa Internetu do poszukiwań



Jak wynika z danych Google:

Jak wynika z danych Google:

Internauta wykonuje średnio 13 „wyszukiwań 

turystycznych” przed podróżą i przegląda 

aż 26 stron przed dokonaniem rezerwacji

Andrew Pozniak – Emerging Europe, Middle East and Africa – Google Travel









Zainteresowanie „eko” w Polsce



Moja WWW

http://time.com/3054279/50-best-websites-2014/

http://time.com/3054279/50-best-websites-2014/




Google Analitics



Content Marketing

Daj się zauważyć





Co możemy zrobić ?











Ile to kosztuje ?



W przedszkolu wyglądało to tak:



Informacja Turystyczna 2.0



Wakacje to najlepszy...



Angażuj „ludzi” by Cię promowali



Growth Hacking ;)



Kto decyduje?

Najlepsza agroturystyka w Polsce?





Przykładowe wyniki wyszukiwania



Podstawowe rodzaje reklamy

MODEL CPM (cost per mille) – czyli kupowanie 
określonej ilości odsłon danej reklamy ‘000

Przykład: kupujemy 2 000 000 odsłon na onet.pl Po 
wyświetleniu tej ilości odsłon kampania się kończy. (ilość 
odsłon nie równa się ilości odbiorców>w tym celu należy 
określić tzw. capping czyli filtr, ile razy dany użytkownik 
może maksymalnie zobaczyć reklamę

MODEL FF (flat fee/flat rate) – czyli kupowanie 
czasu przez jaki dana reklama ma się wyświetlać 
w danym serwisie

Przykład: zamieszczamy reklamę na wybranej stronie na 
okres dwóch tygodni-wyświetli się wszystkim użytkownikom

MODEL CPC (cost per click) – czyli kupowanie 
reklamy za ilość kliknięć, bez względu na ilość 
wyświetleń

Przykład: kupujemy 10 000 kliknięć/przekierować z naszej 
reklamy na naszą stronę www. Kampania kończy się po jej 
„wyklinaniu”

MODEL CPA (cost per action) – czyli kupowanie 
ilość akcji/wydarzeń jakie muszą być dokonane po 
kliknięciu w reklamę

Przykład: chcemy aby 25 000 osób wypełniło ankietę i 
pozostawiło swój adres e-mail/ lub aby 10 000 osób 
dokonało zakupu przez naszą stronę –płacimy wyłącznie za 
osoby, które wypełniły ankietę/dokonały zakupu

Każda z reklam może być dodatkowo targetowana:
GEOGRAFICZNIE (na województwo, miasto, miejscowości o określonej wielkości itp.)

BEHAWIORALNIE (na osoby z konkretnymi zainteresowaniami, w określonym wieku itp.)





Spadek „CTR” wraz ze spadkiem pozycji



Specjalista SEO ??





Polecane źródła informacji

• www.internetstandard.pl

• www.interaktywnie.com

• www.sprawnymarketing.pl

• www.antyweb.pl

• www.forum.optymalizacja.com

• www.searchengineland.com

• www.thinkwithgoogle.com

• www.onlinemarketing-trends.com

http://www.internetstandard.pl/
http://www.interaktywnie.com/
http://www.sprawnymarketing.pl/
http://www.antyweb.pl/
http://www.forum.optymalizacja.com/
http://www.searchengineland.com/
http://www.thinkwithgoogle.com/
http://www.onlinemarketing-trends.com/


http://blog.performancemedia.pl/

http://www.lexy.com.pl/blog/

http://seo.zgred.pl/blog-pozycjonowanie-
stron/

http://wojtektylus.com/

http://www.ittechnology.us/

http://blog.performancemedia.pl/
http://www.lexy.com.pl/blog/
http://seo.zgred.pl/blog-pozycjonowanie-stron/


Promocja dla Agroturystyka przyjazna Naturze 2000:

do końca marca opis oferty na co najmniej  
800 słów z autorskimi zdjęciami, danymi 
kontaktowymi i stroną internetową może się 
znaleźć za darmo w serwisie 
www.targiturystyczneonline.pl – kontakt:

info@gdansktravel.pl

http://www.targiturystyczneonline.pl/

