
Jak rozwiązaliśmy ten problem w Link4

SPRZEDAŻ USŁUG FINANSOWYCH
W INTERNECIE



Zespół online w Link4

• 5-cio osobowy zespół zarządzający głównymi kierunkami e-biznesu
• Jasna strategia oparta na 6-ciu filarach:

• Monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI’s) jest 
podstawą wszelkich działań

• Stałe testowanie i doskonalenie procesów związanych z e-biznesem
• e-biznes ściśle powiązany ze strategią i strukturą całej firmy
• Marketing oparty wyłącznie o wyniki sprzedażowe
• Silne relacje z Google, portalami horyzontalnymi i sieciami partnerskimi
• Aktywność w mediach społecznościowych wspierających SEO (pozycjonowanie)

• 5-krotny wzrost sprzedaży w latach 
2009-2011(wzrost udziału na rynku 
bezpośrednim o 30%)

• Link4 ma najlepsze wyniki prowadzenia 
kampanii Adwords wśród ubezpieczycieli



Jak odnieśliśmy sukces?

STAŁA OPTYMALIZACJA

Strategia zdobywania ruchu
 + Kreatywność

Optymalizacja 
Landingpage’y

Optymalizacja 
procesów 

sprzedażowych

Sweet spot

Sweet spot

Sweet spot



Styczeń 2009 – Sierpień 2011

Testowanie strony docelowej, 
aż do uzyskania najlepszej 
wersji

Następny krok:
restrukturyzacja źródeł ruchu oraz 
konta AdWords

Rezultaty optymalizacji

Pierwszy etap strategii 
optymalizacji źródeł ruchu, 
skupienie się na najbardziej 
wartościowych

liczba konwersji współczynnik konwersji



Średnie CPC wzrosła          o 82%, ale średnie CPA       spadło o 60%! 
* Średni wzrost od 2009 do połowy 2011 

CPC poszło w górę...

ale koszt konwersji spadł pozostając 
docelowo na pożądanym poziomie

Koszt kliknięcia w AdWords (CPC) vs. koszt konwersji



81%

45%

10%
54%

miesięczna stopa 
wzrostu

Inwestycje wzrosły o 
36% vs sprzedaż o 
244 % ! *

* Miesiąc przed zakończeniem optymalizacji vs trzy miesiące po jej zakończeniu

Wpływ dziań online na realną sprzedaż



Pierwotne strony docelowe: wąska (długi formularz + dużo informacji)



Pierwotne strony docelowe: szeroka (krótki formularz + najważniejsze 
informacje)



•

#1 #2
KUP!

Optymalizacja Landing Page - pierwsza próba



Optymalizacja Landing Page - najlepsza wersja

#1

#2

 KUP!
  KUP!
   KUP!



Tworzenie kolejnych wariantów 
stron docelowych 
uzależnionych od nowych 
kontekstów zdobywania ruchu

Strategia 
komunikacyjna oparta 
na kontakcie 
poprzedzającym 
wejście na stronę 
www.

Następne kroki


