
Content Marketing 
 

najpiękniejsza idea  
wymyślona przez  
marketerów od 200 lat 
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Content 
Marketing 
- przykład 



Wartości,  
na  których opiera się 
content marketing: 

• uczciwość, 
• odwaga, 
• wiara. 
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Content marketing 
 

• Tworzymy, dystrybuujemy  
i promujemy dobre  treści, 
(uczciwość i odwaga) 
 

• wierzymy że Klienci  
to docenią, 
 

• zwiększymy świadomość marki, 
edukujemy, budujemy  
lojalność,  zbieramy ruch, 
konwertujemy, sprzedajemy. 
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• edukuje,  
• bawi,  
• inspiruje, 
• zbudza emocje. 
 
 

Content marketing 
 

TREŚCI, CZYLI CONTENT: 
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• poprawia reputacje, buduje markę, 
 

• wzbudza lojalność, edukuje,  
 

• dostarcza ruch i poprawia SEO,  
 

• jest odporny na adblocka  
 
• efekty są stabilne – CM jest inwestycją. 

Content marketing 
 

SKUTKI I CECHY:  
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• Content marketing wymaga wysiłku,    
nie jest dla każdego, 
 

• jest wrażliwy na niską jakość,  
brak oryginalności,  
a także brak planowania, 
 

• to dość szerokie pojęcie łączące się  
z: SEO, e-PR, RN, video marketing, 
emailing, marketing automations, 
copywriting, remarketing itd. 

 

Content marketing 
 

UTRUDNIENIA:  
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Koniec teorii – czas na case study! 



Narzędzia content marketingu - ebook 
 

 
 

 

CELE: 
• pozyskanie branżowego ruchu na stronie, 

• zwiększenie eksperckiej świadomości marki 
(WhitePress), 

• nawiązanie „relacji” w branży oraz wśród 
mediów, 

• pozyskanie bazy e-mail, 

• pozyskanie linków. 
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Kampania CM Polska 

 
 

 



DZIAŁANIA: 
• połączenie 7 już opublikowanych artykułów, 

• weryfikacja treści, opracowanie ebooka 
(150 stron), infografika, 

• dodanie komentarzy partnerów, reklam, 
opisów, 

• 11 partnerów merytorycznych,  
14 patronów medialnych, 

• stworzenie mechanizmu zapłaty e-mailem. 

Narzędzia content marketingu - ebook 
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Narzędzia content marketingu - ebook 
 

E-book: https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/129/narzedzia-content-marketingu-e-book 

PUBLIKACJA: 
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Razem koszty: 3000 zł netto 

 
 

 

 

Narzędzia content marketingu - ebook 

KOSZTY: 
Stworzenie 7 artykułów – 0 zł  
(już były – wcześniej 1750 zł), 

Około 60 godzin pracy – 3000 zł netto: 
 

• komunikacja z partnerami i mediami 
(PR) – 800 zł, 

• Dodatkowe prace merytoryczne nad 
tekstem – 700 zł, 

• obróbka graficzna – 1000 zł, 
• wykonanie landing page – 500 zł. 

E-book: https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/129/narzedzia-content-marketingu-e-book 
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• 10292 UU (11285 odsłon), 

• ponad 2000 pobrań ebooka, 

• aktualnie 400 odsłon i 40 rejestracji miesięcznie (12/2015). 

Narzędzia content marketingu - ebook 
 

EFEKTY – RUCH:  
(pierwsze 4 tygodnie od publikacji) 

 

 Wykres oglądalności LP przez pierwsze 10 dni 

E-book: https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/129/narzedzia-content-marketingu-e-book 
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Polubienia samego artykułu                        

 

Narzędzia content marketingu - ebook 
 

EFEKTY – SOCIAL MEDIA:  
(pierwsze 4 tygodnie od publikacji) 

 

Interakcje w SM według Brand24 

Przykładowe udostępnienie 

E-book: https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/129/narzedzia-content-marketingu-e-book 

Zasięg według Brand24 
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• pozyskanie 3000 branżowych adresów e-mail  
ze zgodą na wysyłkę, 

• średni CTR dla wysyłek o nowych 
treściach > 25%!, 

• wygenerowany ruch z kolejnych wysyłek –  
już ponad 9000 odsłon. 
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EFEKTY – BAZA E-MAIL: 
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• http://nf.pl/manager/ebook-whitepress-narzedzia-content-marketingowe,,51806,71 
 

• http://socialpress.pl/2015/06/e-book-narzedzia-content-marketingu 
 

• http://e-biznes.pl/narzedzia-content-marketingu-bezplatny-ebook 
 

• http://www.marketing-news.pl/message.php?art=45085 
 

• http://www.brief.pl/artykul,3005,e-book_narzedzia_content_marketingu.html 
 

• http://mediarun.com/pl/trendy/raporty/narzedzia-content-marketingowe-infografika.html 
 

• http://www.signs.pl/ebook-whitepress:-narzedzia-content-marketingowe-[infografika],25218,artykul.html 
 

• http://tylkodlabiznesu.pl/test/398-narzedzia-content-marketingu-bezplatny-ebook.html 
 

• http://marketinglink.pl/e-book-narzedzia-content-marketingu/ 
 

• http://semahead.pl/blog/narzedzia-content-marketingu-e-book.html 
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EFEKTY – LINKI I PUBLIKACJE ZEWNĘTRZNE: 
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Wartości mierzalne benefitów: 

Ruch: 10000 UU = 6 000 zł 

Baza e-mail: 3000 e-maili = 6 000 zł 

Publikacje (SEO) = 8 000 zł 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

SUMA wartości benefitów: 20 000 zł 
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CZY SIĘ OPŁACAŁO? 
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Koszt kampanii: 3 000 zł 



Content Marketing 
opiera się na realnych 

wartościach 
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Dziękuję za uwagę! 
Paweł Strykowski pawel@whitepress.pl  


