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„Trust is the new king”, co potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego na 
zlecenie agencji Lightscape i marki Visibly przez Wydział Zarządzania 
Uniwersytetu Łódzkiego na grupie ponad 170 marketerów. Aż 81 proc. z nich 
uważa, że zaufanie do marki ma zdecydowanie coraz większe znaczenie 
w kontekście pozyskiwania klientów.  Coraz bardziej świadomi konsumenci 
przed podjęciem decyzji zakupowych poszukują wiarygodnych informacji. 
a marki walczą o ich względy. W naszym badaniu ponad połowa 
respondentów wskazała jako największe wyzwanie marketingowe  
„wysycenie rynku contentem i trudność w przyciąganiu uwagi odbiorcy”. 

Walka o uwagę odbiorców rozgrywa się głównie w wyszukiwarce, gdzie 
rozpoczyna się ponad 90 proc. podróży konsumenta . To również główne 
źródło wyboru nowych marek , które ostatnio zdeklasowały social media 
i polecenia znajomych. Marketerów nie zniechęca jednak ostra konkurencja. 
Content jest narzędziem nr 1 do budowania widoczności w wyszukiwarce: 
korzysta z niego 6 na 10 ankietowanych, najwyżej też oceniono jego 
skuteczność (blisko 90 proc. ocen powyżej średniej). 
 
W dobie zintegrowanego marketingu online i przenoszenia budżetów do 
Internetu, kluczowym problemem – wskazywanym przez 3/4 respondentów, 
jest mierzenie efektów online. Chociaż „w Internecie nic nie ginie”, nadal 
brakuje jednorodnych standardów, narzędzi i KPI, szczególnie w odniesieniu 
do działań wizerunkowych, budujących zaufanie do marki.
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Jak mierzymy się z nowymi regułami gry online i jakie problemy najbardziej 
nurtują polskich marketerów? 

O tym przeczytacie w naszym raporcie, nad 
którym patronat objął Związek 
Pracodawców Branży Internetowej 
IAB Polska. 

Zapraszam do lektury i dyskusji online 
–  Piotr Berliński, 
CEO Lightscape, Visibly.
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1 smamarketing.net

2 https://www.hootsuite.com/pages/digital-trends-2021
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Executive summary – główne wyzwania marketerów

75%

54%

70%

81%

marketerów dostrzega rosnącą rolę 
zaufania w pozyskiwaniu klientów 

Budowanie 
wiarygodności 
– rośnie rola 
zaufania do marki

Wysycenie rynku
contentem 
i rosnąca 
konkurencja

badanych nie jest pewnych 
czy narzędzia marketingowe, 

z których korzystają, dostarczają 
im odpowiednich danych, aby móc 

ocenić ich skuteczność

marketerów nie śledzi na bieżąco 
zmian zachodzących 

w algorytmach Google 

Widoczność marki 
w wyszukiwarce 

Mierzalność 
efektów

specjalistów uważa wysycenie 
rynku contentem za istotne 
utrudnienie w prowadzeniu 

działań marketingowych



Charakterystyka uczestników badania

170
respondentów

SEO
Marketing

Social Media

43%
specjalistów

31%
managerów

Co stanowi największy problem 
w budowaniu widoczności marki online? 

Wysycenie rynku contentem i treściami marketingowymi,
trudność w przyciągnięciu uwagi odbiorcy

Duża konkurencja w zakresie 
pozycjonowania w wybranych branżach

Niechęć odbiorców do interakcji 
z przekazem reklamowym

Targetowanie komunikacji tak, aby precyzyjnie 
dotrzeć do faktycznej grupy docelowej 

Trudność w pokazaniu zwrotu z inwestycji działań 
marketingowych/komunikacyjnych 

Rosnące koszty 
kampanii reklamowych 

Zmiany 
w algorytmie Google

Żadne 
z powyższych

54%

48%

47%

33%

29%

28%

18%

4%

Rysunek 1: Raport Trust is the new king - content marketing a zaufanie do marki.

Badanie zrealizowane na zlecenie Lightscape i  marki Visibly® 

przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
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W badaniu uczestniczyli 
głównie specjaliści 

z obszaru:

źródło: Lightscape, Visibly



Największą barierą w budowaniu 
widoczności marki online, wskazywaną 
przez 54 proc. badanych, jest wysyce-

nie rynku contentem i treściami mar-

ketingowymi.

Według analiz przeprowadzonych 
przez Research Dive, przychody branży 
content marketingowej w roku 2026 
wyniosą ponad 107,5 miliarda dolarów.     
Liczba blogów na świecie wynosi około 
600 milionów, a ponad 6,7 milionów 
osób regularnie publikuje na nich 
treści. Jeśli dodamy do tego ponad 1,8 
miliarda stron internetowych, to skala 
generowania treści staje się ogromna.   
Wysycenie rynku contentem i nasilają-

ca się konkurencja w wyszukiwarce 
utrudniają przebicie się komunikatów 
marki. Osiągniecie wysokiej pozycji 
wymaga prowadzenia przemyślanej 
i skoordynowanej strategii w oparciu 
o różne narzędzia – płatne i organiczne.

Blisko połowa respondentów wskazała, 
że w pewnych branżach działania 
utrudnia konkurencja w zakresie pozy-

cjonowania. Jako przykład kategorii, 
gdzie nawet przy wysokich budżetach 
trudno uzyskać widoczność marki, a na 
efekty pracują całe zespoły, można 
podać branżę finansową. Frazy takie 
jak „kredyt hipoteczny”, poszczególne 
rodzaje ubezpieczeń czy „kredyty 
gotówkowe” stanowią prawdziwy 
„czerwony ocean”. Do bardzo konku-

rencyjnych obszarów należą także 
branża oponiarska, sklepy z artykułami 
elektronicznymi czy hasła, na które 
pozycjonują się biznesy z obszaru 
e-commerce.

Trzecia z wymienianych barier (47%) to 
niechęć konsumentów do interakcji 
z przekazem reklamowym. Już blisko 
80 proc. użytkowników ignoruje spon-

sorowane wyniki wyszukiwania , rośnie 
także liczba osób stosujących adblocki.

Więcej niż co trzeci marketer (33%) 
uznał za istotny problem docieranie do 
faktycznej grupy docelowej. 3

4
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3 Research Dive, Content Marketing Industry Report, 2020
4 https://www.websitehostingrating.com/pl/internet-statistics-facts/
5 Search Engine Land.
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Z jakich narzędzi korzystają marketerzy 
w procesie budowania i zarządzania 
widocznością marki online?  
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Oprócz opisanych powyżej barier 
w budowaniu widoczności marki 
online, marketerzy muszą liczyć się 
z oczekiwaniami coraz bardziej wyma-

gającego konsumenta. Liderem zesta-
wienia z 80 proc. wskazań, są social 
media. Popularność „socjali” wynika 
m.in. z ich dużej dostępności 
i możliwości optymalizowania budże-

tów kampanii reklamowych, nawet 
przy zaangażowaniu relatywnie 
niewielkich środków. Pozwalają one też 

na budowanie trwałej wartości 
dla marki, jaką jest własna społeczność. 

Jeśli chodzi o wyszukiwarkę, gdzie 
rozgrywa się główna walka 
o konsumenta, zdecydowanym 
liderem są działania content 
marketingowe, które wskazało 
najwięcej – 61 proc. ankietowanych.  
Nasze wnioski potwierdza także 
badanie agencji Senuto , według 
którego 9 na 10 właścicieli firm uważa
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Rysunek 2: Raport Trust is the new king - content marketing a zaufanie do marki

Badanie zrealizowane na zlecenie Lightscape i  marki Visibly® 

przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

6 https://app.hubspot.com/documents/4191259/view/116545894?accessId=7a9e44

źródło: Lightscape, Visibly
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ruch organiczny z wyszukiwarki za 
bardzo istotny lub dość istotny 
element strategii biznesowej. 

Kolejne pozycje zajęły: Google 
AdWords (49 proc.), SEO (48 proc.) 
i artykuły sponsorowane (…). 

„Czarnym koniem” wyszukiwarek 
i narzędziem z dużym potencjałem 
jest PR online (jego wykorzystywanie 
deklaruje 29 proc. respondentów).  
Umiejętne połączenie sztuki PR 
z działaniami SEO: optymalizacja 
materiałów pod kątem 
wyszukiwanych przez grupę docelową 
fraz kluczowych, umożliwia 
budowanie pozycji w TOP 10. 
Narzędzia PR umożliwiają budowanie 
wiarygodności marki poprzez 
publikacje w renomowanych źródłach 
off-site, jakimi są serwisy wydawców. 
Publikacje medialne pozwalają 
generować ruch organiczny, poprzez 
prezentowanie marki w otoczeniu 

wartościowego, atrakcyjnego dla 
konsumentów contentu.

   

7

– Zintegrowane działania digital 
PR otwierają nowe możliwości 
komunikacji kontekstowej i pozwa-

lają docierać z informacją o pro-

dukcie czy usłudze do konkretnej 
grupy docelowej, która jest mniej 
podatna na standardowy przekaz 
marketingowy. Wszystko za sprawą 
komunikacji organicznej, która 
pozycjonuje się w wyszukiwarce 
Google. Dzięki niej marketerzy 
mogą kreować wizerunek marki, 
wspomagając tradycyjnie działa-

nia komunikacyjne, co pozytywnie 
wpływa na rozpoznawalność i wia-

rygodność marki. Warto, planując 
strategiczne działania marketingo-

we, uwzględnić w nich „nowe” 
formy komunikacji. Jest to szczegól-
nie istotne w obecnych czasach, 
w których panuje chaos informacyjny. 

– mówi Marcin Chyliński, 
Marketing Manager, CEDC 
International – producent 
i dystrybutor takich marek 
jak: Bols, Żubrówka, Aperol 
czy Casillero del Diablo.  

Które z narzędzi marketerzy 
uważają za 
najefektywniejsze 
w budowaniu i zarządzaniu 
widocznością marki online?

Najwyżej oceniono efektywność 
mediów społecznościowych (94 proc. 
wskazań). Na drugim miejscu 
uplasował się content marketing 
z wynikiem 87 proc. Pod względem 
efektywności narzędzi marketerzy 
wyżej oceniają „marketing treści” niż 
działania płatne. Dopiero za nimi 
plasują się Google AdWords (86 proc.) 
i działania SEO (84 proc.)
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Budowanie 
wiarygodności

WYZWANIE

81%

marketerów dostrzega rosnącą rolę 
zaufania w pozyskiwaniu klientów 



Wyzwanie nr 1: Budowanie 
wiarygodności marki 
 
Aż 81 proc. badanych dostrzega 
rosnącą rolę zaufania do marki 
w pozyskiwaniu klientów. Ważnym 
elementem budowania wiarygodności 
jest komunikacja z odbiorcami. Ponad 
80 proc. konsumentów oczekuje od 
marek tworzenia contentu, a markete-

rzy uważają, że przygotowywane w ten 
sposób komunikaty wpływają 
na wzrost zaufania odbiorców . 

Wiarygodność sprawia, że konsumenci 
są wierni konkretnym markom. Zaufa-

nie do marki jest siłą napędową zaku-

pów. 6 na 10 klientów wybiera tylko 
te firmy, którym ufa . 
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7 https://www.smallbizgenius.net/by-the-numbers/advertising-statistics
/?_ga=2.130798541.351946655.1616612047-1993584467.1615286369#gref

8 Raport IAB, 2020

– mówi Agnieszka 
Surowiec, Dyrektor HR 
i Komunikacji w Intrum

– Zaufanie konsumentów do 
marki to wartość szczególnie 
cenna w branży finansowej i sek-

torze windykacji. Dlatego od lat 
funkcjonujemy według naszych 
wartości – Empathy, Ethics, Dedi-
cation i Solutions, które przekłada-

ją się na każdy aspekt naszej pracy. 
W swoich działaniach kierujemy 
się: empatią, etyką, wyrozumiało-

ścią, zaangażowaniem  oraz skon-

centrowaniem na rozwiązywaniu 
problemów osób zadłużonych. 
Naszym priorytetem jest rzetelna 
i etyczna windykacja, m.in.: prze-

strzeganie naszego Kodeksu 
Postępowania, Zasad Dobrych 
Praktyk ZPF, których jesteśmy sygna-

tariuszem, odpowiednia ochrona 

danych osobowych naszych klientów 
oraz edukacja społeczeństwa 
(szczególnie zadłużonych jedno-

stek) w zakresie działalności firm 
windykacyjnych, zwiększanie pozio-

mu wiedzy w obszarze finansów 
osobistych. Dzięki temu nasi inte-

resariusze zawsze wiedzą, czego 
mogą od nas oczekiwać, a to prze-

kłada się na budowanie wiarygod-

ności naszej marki. 
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Wysycenie rynku 
contentem 
i rosnąca 
konkurencja

54%

specjalistów uważa wysycenie 
rynku contentem za istotne 
utrudnienie w prowadzeniu 

działań marketingowych

WYZWANIE
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Wyzwanie nr 2: Wysycenie rynku 
contentem i rosnąca konkurencja

Więcej niż co 2. badany wskazał 
wysycenie rynku contentem jako 
istotny problem w prowadzonych 
działaniach. Z drugiej strony, pomimo 
trudności marketerzy oceniają content 
marketing jako najbardziej efektywną 
formę działań w wyszukiwarce. Kluczo-

wym dla budowania zasięgu zagadnie-

niem staje się tworzenie treści atrakcyj-
nych dla grupy docelowej marki 
i plasowanie ich w wyszukiwarce. 
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– W budowaniu zaufania do marki 
kluczowe jest przede wszystkim 
oferowanie konsumentom pro-

duktu czy usługi najwyższej jako-

ści. Budowanie pozytywnego 
doświadczenia zawsze powinno 
być wynikową dobrego produktu, 
a dobrze skrojona komunikacja 
może to w wartościowy sposób 
uzupełniać. Nigdy jednak nie 
będzie wiarygodna, jeśli podsta-

wowe kryterium nie zostanie speł-
nione. To samo dotyczy tworzo-

nych przez markę treści – istotne 
jest, aby niosły wartość i odpowia-

dały na potrzeby konsumentów 
z danej grupy docelowej, np. edu-

kowały, inspirowały, były pomocne 
w rozwiązywaniu problemów. 
Nie chodzi więc tylko o to, by two-

rzyć, ale by robić to tak, aby 
w mądry i konsekwentny sposób 
budować wizerunek marki i ofero-

wać odbiorcom to, czego faktycz-

nie potrzebują i oczekują.

– mówi Marta Wojciechowska, 
Senior PR Manager, Nutricia 
(DANONE).
 



Widoczność marki 
w wyszukiwarce 

3

70%

marketerów nie śledzi na bieżąco 
zmian zachodzących 

w algorytmach Google 

WYZWANIE



– Co 5. uczestnik naszego bada-
nia uważa, że zmiany w algoryt-
mach Google są istotnym utrud-
nieniem w prowadzeniu działań 
marketingowych. 

Bycie na 1. stronie Top 10 wyszuki-
wań Google jest kluczowe, ponie-

waż blisko 40 proc. globalnego 
ruchu e-commerce pochodzi 

z wyszukiwarek oraz 93 proc. 
wszystkich aktywności w Interne-

cie zaczyna się właśnie w wyszuki-
warce  . Pozycjonowanie artykułów 
w Google Top 10, które budują eks-

percki wizerunek produktu czy 
usługi, jest efektywną formą pro-

mocji. 75 proc. osób nigdy nie 
zagląda dalej niż na pierwszą 
stronę   . Jednym z najważniejszych 
trendów jest tworzenie wiarygod-

nych, wysokiej jakości treści, osa-

dzonych w domenach cieszących 
się autorytetem (zasada E-A-T).
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Wyzwanie nr 3: Rosnące znaczenie 
widoczności marki w wyszukiwarce 
i trudności z utrzymaniem pozycji

Biorąc pod uwagę duże znaczenie mar-

ketingu w wyszukiwarkach, zastanawiać 
może fakt, że aż 70 proc. ankietowa-
nych nie jest w pełni na bieżąco 
z aktualizacjami algorytmów Google. 
Co więcej, prawie połowa nie wie, jak 
wpływają one na widoczność marki 
i jej serwisu w wyszukiwarce. A jednak, 

modyfikacje wprowadzane przez 
Google mogą mieć negatywny wpływ 
na pozycjonowanie. 

Seotribunal.com9

3
– komentuje Weronika Seweryn, 
Managing Director, Lightscape.

HubSpot10

9
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Rysunek 3: Raport Trust is the new king - content marketing a zaufanie do marki

Badanie zrealizowane na zlecenie Lightscape i  marki Visibly® 

przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Czy marketerzy śledzą zmiany zachodzące 
w algorytmie Google? 
  

Zdecydowanie 
nie (12.4%)

Zdecydowanie 
tak (12.9%)

Raczej 
tak (14.7%)

Raczej 
nie (23.5%)

Staram się być na bieżąco,
ale nie zawsze mi się to udaje (36,5%)

14

źródło: Lightscape, Visibly



Mierzalność 
efektów
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75%

badanych nie jest pewnych 
czy narzędzia marketingowe, 

z których korzystają, dostarczają 
im odpowiednich danych, aby móc 

ocenić ich skuteczność

WYZWANIE



Czy narzędzia 
marketingowe, z których 
korzystasz, dostarczają 
Ci odpowiednich danych 
i czy potrafisz 
udowodnić skuteczność 
prowadzonych działań 
marketingowych? 
  

Wyzwanie nr 4: Mierzenie efektów

Aż 70 proc. respondentów 
w naszym badaniu nie jest przekona-
nych o tym, że potrafi udowodnić 
skuteczność prowadzonych działań.

Jeśli chodzi o mierzenie efektów, 
niewątpliwie prostą i łatwą w interpre-

tacji miarą są leady czy wejścia 
na stronę. Tego typu wskaźniki pozwa-

lają uchwycić twarde efekty działań 
marketingowych w postaci liczby osób 
zainteresowanych ofertą czy użytkow-

ników, których zaciekawił przekaz 
reklamowy. Wiadomo jednak, że „lwia” 
część marketingu, jaką są działania 
media relations, działania contentowe 
i wizerunkowe, np. w social mediach, 
nie generują bezpośredniego przełoże-

nia na leady i wejścia na www. Według 
opinii marketerów nadal istnieje luka, 
a dostępne narzędzia nie dają pełnego 
obrazu osiąganych efektów. Problem 
z mierzeniem efektywności w oparciu 
o wskaźniki inne niż leady nabiera zna-

czenia w świetle roli, jaką odgrywa 
wizerunek marki i jej wiarygodność. 
Skoro przeszło 80 proc. marketerów 
uważa, że zaufanie do marki ma realne 
przełożenie na biznes, pojawia się coraz 
wyraźniejsza potrzeba tworzenia narzę-

dzi do precyzyjnego pomiaru działań 
„miękkich”, takich, jak np. public rela-

tions czy social media.
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Przykładem dziedziny, która „dostraja” 
sposoby mierzenia efektów do potrzeb 
marketingu online jest PR. Dotychczas 
bazował głównie na wskaźniku AVE 
(przeliczającego osiągane efekty 
na ekwiwalent reklamowy), który nie 
do końca sprawdzał się nawet w przy
padku tradycyjnych mediów, opierając 
się jedynie na danych szacunkowych. 
Obecnie, kiedy kluczowym celem dzia
łań PR jest budowanie widoczności 
marki online (w szczególności 
w wyszukiwarce), liczy się mierzenie 
pozycji w TOP 10 oraz ile razy odbiorca 
spotkał się z przekazem marki. 

75%
badanych

70%
respondentów

nie jest pewnych czy narzędzia 
marketingowe, z których 

korzystają, dostarczają 
im odpowiednich danych, aby móc 

ocenić ich skuteczność. 

nie jest przekonanych, 
o tym, że potrafi udowodnić 
skuteczność prowadzonych 

działań. 

4



Wyzwanie nr 4: Mierzenie efektów

Aż 70 proc. respondentów 
w naszym badaniu nie jest przekona
nych o tym, że potrafi udowodnić 
skuteczność prowadzonych działań.

Jeśli chodzi o mierzenie efektów, 
niewątpliwie prostą i łatwą w interpre
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na stronę. Tego typu wskaźniki pozwa
lają uchwycić twarde efekty działań 
marketingowych w postaci liczby osób 
zainteresowanych ofertą czy użytkow
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a dostępne narzędzia nie dają pełnego 
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z mierzeniem efektywności w oparciu 
o wskaźniki inne niż leady nabiera zna
czenia w świetle roli, jaką odgrywa 
wizerunek marki i jej wiarygodność. 
Skoro przeszło 80 proc. marketerów 
uważa, że zaufanie do marki ma realne 
przełożenie na biznes, pojawia się coraz 
wyraźniejsza potrzeba tworzenia narzę
dzi do precyzyjnego pomiaru działań 
„miękkich”, takich, jak np. public rela
tions czy social media.

Przykładem dziedziny, która „dostraja” 
sposoby mierzenia efektów do potrzeb 
marketingu online jest PR. Dotychczas 
bazował głównie na wskaźniku AVE 
(przeliczającego osiągane efekty 
na ekwiwalent reklamowy), który nie 
do końca sprawdzał się nawet w przy-

padku tradycyjnych mediów, opierając 
się jedynie na danych szacunkowych. 
Obecnie, kiedy kluczowym celem dzia-

łań PR jest budowanie widoczności 
marki online (w szczególności 
w wyszukiwarce), liczy się mierzenie 
pozycji w TOP 10 oraz ile razy odbiorca 
spotkał się z przekazem marki. 

– mówi Grzegorz Chyliński, 
partner zarządzający 
Knowledge-Hub Fund.
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– Obecnie na rynku jest dostępny 
szeroki wybór narzędzi do analizy 
działań marketingowych. Natomiast, 
z wyników badania „Trust is the new 
king” możemy wywnioskować, że 
marketerzy nadal borykają się 
z problemami niewystarczającej 
mierzalności  działań marketingowych 

i prezentowania ich efektów. Wciąż 
istnieje luka biznesowa związana 
z zapotrzebowaniem na narzędzia, 
które pomogą jeszcze precyzyjniej 
planować i weryfikować kampanie. 



CASE STUDY

Organiczne plasowanie 
marki w wyszukiwarce 
przez działania Digital PR 
z wykorzystaniem 
technologii Visibly®.  

Pozycjonowanie marki 
INKsearch, platformy 
bookingowej dla branży 
tatuatorskiej 
– mierzenie efektów.   



Jaka jest potrzeba 
biznesowa klienta?
Celem działań Visibly jest zwiększenie 
świadomości na temat zalet korzystania 
z INKsearch.co oraz tego, że sama obecność 
artysty na platformie jest certyfikatem jakości
i synonimem bezpieczeństwa. Dodatkowo, 
celem było pozycjonowanie marki jako lidera 
wśród platform bookingowych związanych 
z branżą tatuatorską. Ukierunkowanie 
na komunikację B2C oraz dotarcie 
do potencjalnych klientów w szczególności 
kobiet i osób, które planują pierwszy tatuaż. 
Budowanie pozytywnego wizerunku, a także 
obalanie stereotypów związanych z branżą. 

INKsearch.co to platforma bookingowa zrzeszająca tatuażystów, studia 
i klientów z całego świata. Startup rozwija się w tempie 100 proc. rok 
do roku i do tej pory zgromadził wokół serwisu ponad 1500 tatuażystów 

z Polski i zagranicy, rejestruje nawet 1000 rezerwacji miesięcznie, a tylko 
w marcu bieżącego roku największa platforma zajmująca się bookingiem 
online wygenerowała blisko 3 miliony ruchu w kanałach 
społecznościowych i na platformie. Pokochały ich Berlin, Amsterdam oraz 
Wiedeń, a oprócz tych strategicznych dla biznesu lokalizacji, są obecni 
jeszcze w ponad 30 państwach świata. 

Założyciele serwisu doskonale znają potencjał branży i wiedzą, że moda 
na tatuaże nie przemija, a wręcz staje się bardziej popularna – dane tylko to 
potwierdzają. Na podstawie aktualnych szacunków, nawet 12 proc. całej 
populacji Europy, niezależnie od wieku, posiada tatuaże. Według Centrum 
Badania Opinii Społecznej, w Polsce zdobienie na ciele posiada 8 proc. 
społeczeństwa, choć liczba ta na przestrzeni 3 ostatnich lat 
od przeprowadzonego badania z pewnością wzrosła. Co więcej, według 
danych zebranych z platformy INKsearch, szacuje się, że w naszym kraju 
wykonywanych jest nawet 900 tys. sesji rocznie. 

INKsearch.co 
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Strategia Visibly

Działania dla INKsearch.co opierają się 
na plasowaniu wysokiej jakości contentu 
w topowych mediach. Przygotowane materiały 
prasowe zostały zoptymalizowane pod kątem 
fraz kluczowych dotyczących rynku tatuażu, 
a także zawierały argumenty typu „last push”. 
Przeanalizowano również obawy i postawy 
potencjalnych klientów salonów tatuażu. 

Efekty:

Więcej informacji znajdziesz na: 
https://visibly.link/  
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bazę blisko 1 200 aktywnych publikacji 
na portalach lifestylowych, ogólnoinformacyjnych czy regionalnych tj. 
Forbes, Puls Biznesu, Onet.pl, Zwierciadło.pl, Noizz.pl, Women’s Health 
czy Claudia.pl, które mają duży potencjał, jeżeli chodzi o pozycjonowanie 
wyszukiwań Google.

uplasowanie marki

w TOP 10 Google 
na wyższych pozycjach, 
niż materiały konkurencji.

126 pozycji w TOP 10 Google 
zajmowanych przez publikacje 
medialne marki w wytypowanych 
frazach kluczowych m. in.: 
„kobiecy tatuaż”, „tatuaż kobiecy”,
 „tatuaże dla kobiety”, „tatuaże 
dla kobiet”, „kobiece tatuaże”, 
„subtelny tatuaż”, 
tatuaże dla kobiet”.



CASE STUDY

Organiczne plasowanie 
marki w wyszukiwarce 
przez działania Digital PR 
z wykorzystaniem 
technologii Visibly®.  

Pozycjonowanie w Google 
zintegrowanych rozwiązań 
technologicznych Grupy 
INELO dla sektora 
transportu drogowego. 



Jaka jest potrzeba 
biznesowa klienta?
Celem działań Visibly jest zwiększanie 
świadomości na temat zintegrowanej oferty 
Grupy INELO wśród potencjalnej grupy klientów, 
tak aby marka stała się top of mind w swojej 
kategorii. Ponadto działania komunikacyjne są 
ukierunkowane na pokazywanie korzyści 
płynących z korzystania z rozwiązań 
technologicznych w firmach transportowych. 
Rolą prowadzonej komunikacji jest także 
pokazanie, że Grupa INELO to lider w kategorii 
technologii dla sektora TSL, pierwsze źródło 
informacji i sprawdzony Partner w obliczu 
zmian, jakie dotykają branżę. 

Grupa INELO to lider w zakresie dostarczania innowacyjnych 
technologii dla sektora TSL w Polsce. Marka jest obecna na polskim rynku 
od ponad 18 lat, zatrudnia około 450 pracowników, w tym ponad 100 
specjalistów zajmujących się tworzeniem oprogramowania do rozliczania 
i analizy czasu pracy kierowców oraz systemów telematycznych GBox.

Wyzwanie:

Dotarcie do potencjalnych Klientów 
z informacją o zintegrowanej ofercie Grupy 
INELO, a jednocześnie pokazanie im, 
że rozwiązania technologiczne to przyszłość 
transportu.

Grupa INELO
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Nasze rozwiązanie:

analiza potrzeb informacyjnych 
odbiorców w kontekście aktualnych 
wydarzeń społeczno-gospodarczych

opracowanie podejmowanej tematyki 
w taki sposób, by materiały były 
adekwatne do aktualnych potrzeb 
odbiorcy docelowego, a także 
w sposób prosty i czytelny pokazać 
firmom przewozowym atuty 
korzystania z nowych technologii

1
2

3
Pozycjonowanie marki klienta w Top 
10 na jedne z najpopularniejszych fraz 
w branży TSL, m. in.:
- e-TOLL

- System TMS

- ETA w transporcie

- Telematyka

- Telmatyka w transporcie

- Tachografy w busach

- Jakie dokumenty musi mieć  
   kierowca

- Smart tacho

- Inteligentny tachograf

- Pakiet mobilności
- Pauzy kierowcy

- Nowe tachografy



4 000+
aktywnych 
publikacji

Efekty:

Więcej informacji znajdziesz na: 
https://visibly.link/inelo-pozycjonowanie
-rozwiazan-technologicznych-dla-sektora-transportowego-w-google/

76 273 
to ruch organiczny 
dla artykułów 
plasujących INELO

1 029
pozycji w TOP 10 
odnotowały 
przygotowane 
przez nas materiały 
marki

styczeń-czerwiec 2021:

Pozycjonowanie marki klienta w Top 
10 na jedne z najpopularniejszych fraz 
w branży TSL, m. in.:

- Jakie dokumenty musi mieć  

- Pakiet mobilności
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CASE STUDY
Organiczne plasowanie 
marki w wyszukiwarce 
przez działania Digital PR 
z wykorzystaniem 
technologii Visibly®. 

Pozycjonowanie dla branży 
finansowej - zarządzanie 
wierzytelnościami 
dla Intrum.



INTRUM

Realizacja potrzeb 
komunikacyjnych 
i biznesowych 
Intrum, czyli:

Intrum – lider rynku zarządzania wierzytelnościami z jasno określoną misją, którą 
jest wyznaczanie drogi ku zdrowej gospodarce. Pomaga firmom zachować 
płynność finansową, poprzez dbanie o ich klientów – konsumentów, którym z kolei 
pomaga zacząć życie wolne od długów. Dzięki temu firmy - wierzyciele mogą 
odzyskać stabilność finansową lub zadbać o to, by kwestia dotycząca opóźnionych 
płatności nie stała się ich problemem. W ten sposób Intrum przyczynia się do 
funkcjonowania „zdrowszej” gospodarki. 

Intrum w Polsce należy do międzynarodowej Grupy Intrum, globalnego lidera 
rynku zarządzania należnościami z bogatą, ponad 120-letnią tradycją. 

Celem Intrum jest wyznaczanie drogi ku zdrowej gospodarce. Realizacja tej misji 
nie jest możliwa bez dotarcia do wybranych interesariuszy z przekazem 
informującym o tym, jaki know-how i rozwiązania oferuje firma oraz, na czym 
polegają działania rzetelnych firm windykacyjnych.

W kanale online funkcjonuje wiele treści, które w zafałszowany sposób 
przedstawiają działania podmiotów z sektora zarządzania wierzytelnościami. 
Niestety, nawet opiniotwórcze media powielają mity na temat windykacji, nie 
dbając o sprawdzenie rzetelności i prawdziwości publikowanych informacji. 
W naszym społeczeństwie nadal mamy do czynienia z niedostatecznym 
poziomem wiedzy nie tylko na temat windykacji, ale i kwestii związanych 
z powstawaniem długu, zatorów płatniczych, z czym boryka się Intrum i pozostałe 
firmy z branży. 

1. Mówić rzetelnie o windykacji
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Na niekorzyść branży, w tym firmy Intrum, ale przede wszystkim samych wierzycieli 
i osób zadłużonych działają również firmy antywindykacyjne. Przeznaczają one 
wiele środków (reklamy wyświetlane w przeglądarce Google i płatne 
pozycjonowanie), by poprzez publikowane treści trafić do odpowiednich grup 
z contentem, który informuje, jak szybko pozbyć się zadłużenia i w dodatku 
unikając odpowiedzialności.

2. Zwiększyć świadomość na temat działania 
firm antywindykacyjnych 
2. Zwiększyć świadomość na temat działania 
firm antywindykacyjnych 

W 2020 r. pojawiło się dodatkowe wyzwanie dla firm, które chcą być obecne 
ze swoim contentem w kanale online. Oczywiście jest nim pandemia Covid-19 
i chaos informacyjny, który ze sobą przyniosła. Od pierwszych dni kryzysu, kiedy 
właściwie jeszcze nie było do końca wiadomo, z jakim zagrożeniem mamy do 
czynienia, media prześcigały się w tworzeniu „czarnych wizji” dla polskiej 
gospodarki, w szacowaniu wpływu pandemii koronawirusa na sytuację finansową 
konsumentów i biznesu w Polsce. Brakowało rzetelnych wiadomości na temat 
aktualnych wydarzeń, ponieważ większość mediów (szczególnie w pierwszych 
miesiącach po wybuchu korona-kryzysu) zainteresowanych było głównie 
click-baitowymi newsami. Stało się to problematyczne dla przedsiębiorców, którzy 
w sieci szukali wskazówek dotyczących tego, na jakie wsparcie mogą liczyć, a także 
dla każdego „Kowalskiego”, który stracił płynność finansową w pandemii, wpadał w 
długi i chciał się dowiedzieć, co dalej… Na potrzeby obu grup odpowiada Intrum. 
Firma publikuje online praktyczne wskazówki oraz wiedzę z zakresu finansów, 
z której mogą korzystać firmy oraz konsumenci, a w pandemii dodatkowo 
opublikowała unikalne raporty, przedstawiające jej wpływ na polską gospodarkę.

2. Walczyć z chaosem informacyjnym w pandemii

Visibly, czyli jak to
robimy

Celem prowadzonych działań i contentu tworzonego 
przez Lightscape jest realizacja trzech 
wspomnianych powyższej potrzeb 
komunikacyjnych, które przekładają się również na 
realizację celów biznesowych marki Intrum:
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1
docieranie do wybranych grup 
interesariuszy (firmy, konsumenci) 
z rzetelnymi informacjami na temat 
działań firm windykacyjnych, 
edukacja społeczeństwa w tym 
zakresie

informowanie na temat konsekwencji 
unikania spłacania długów – 
korzystania z rozwiązań oferowanych 
przez firmy antywindykacyjne2

3
zapewnienie widoczności w kanale 
online przekazowi, który stanowi 
prezentację know-how firmy oraz 
wartościową wiedzę dla firm 
i konsumentów. 
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jest widoczny w kanale online, czyli tworzone treści 
w sposób organiczny zajmują wysokie pozycje w TOP 
10 w wyszukiwaniach Google, 

jest jakościowy, czyli odpowiada na potrzeby grupy 
docelowej odbiorców – stanowi odpowiedź 
na to, czego użytkownicy Internetu realnie szukają 
w sieci i wykorzystuje nisze tematyczne, pojawiające 
się okazje, które konkurencja „przegapia”; dzięki temu 
materiały tworzone z wykorzystaniem narzędzia Visiby 
zajmują wyższe pozycje w TOP 10 
w wyszukiwaniach Google niż content 
przygotowywany przez konkurencję, który jest 
plasowany w wyszukiwarce poprzez płatne działania,

jest na tyle wartościowy i istotny dla odbiorców, że 
będzie widoczny w kanale online nawet 
w „chaosie informacyjnym”,

jest zgodny z celami komunikacyjnymi 
i biznesowymi plasowanej marki. 

Mechanizm działania Visibly opiera się na autorskim 
doborze słów kluczowych/fraz natywnych, które 
zapewniają uplasowanie treści promujących przekaz 
zgodny z misją i celami biznesowymi marki wysoko 
w wynikach wyszukiwania Top 10 Google.

Działania realizowane dla marki Intrum w oparciu 
o narzędzie Visibly, pozwala na tworzenie contentu, 
który:

29



analiza wyszukań: analiza tego, czego przedstawiciele 

danej grupy szukają w sieci, 

analiza potencjału i poziomu skomplikowania 
wstępnie wyłonionych fraz,

analiza zgodności wstępnie wyłonionych fraz 
z potrzebami komunikacyjnymi i biznesowymi 
klienta,

analiza działań konkurencji (z uwzględnieniem 
działań SEO).

ETAP KOŃCOWY: lista słów kluczowych/fraz 
natywnych plasowanych w materiale prasowym.

Proces wyboru plasowanych fraz składa się 
z następujących etapów:

1.

2.

insight od grupy docelowej: badanie potrzeb 
realnych odbiorców komunikacji, 

3.

4.

5.

6.

30

Efekty:
Przygotowując content online w oparciu o narzędzie Visibly dla marki Intrum,
uzyskaliśmy  :

bazę ponad 3 000 aktywnych publikacji w portalach branżowych 
(finanse osobiste, finanse firm), poradnikowych, 
gospodarczo-biznesowych i ogólnoinformacyjnych, które mają duży 
potencjał, jeżeli chodzi o pozycjonowanie w wyszukiwaniach Google

uplasowanie marki klienta w TOP 10 Google na wyższych pozycjach, 
niż plasują się teksty konkurencji, materiały prasowe Intrum zajęły 

ponad 924 pozycje w TOP 10 Google. 

11

W całym okresie raportowania: od września 2019 do lipca 2021.11



pismo od windykatora: dotarcie do 1. pozycji
prawa i obowiązki windykatora: dotarcie do 1. pozycji
spadek z długami: dotarcie do 1. pozycji
co zrobić, żeby długi rodziców nie przeszły na dzieci: dotarcie do 2. pozycji
czy dzieci dziedziczą długi rodziców: dotarcie do 3. pozycji
wniosek o upadłość konsumencką 2020: dotarcie do 5. pozycji
firmy w upadłości: dotarcie do 6. pozycji
rozwód w czasie pandemii: dotarcie do 5. pozycji

Wybrane frazy i pozycje, jakie zajęły w Top 10 Google:

Przykład 1:

fraza – spadek z długami: 1. pozycja w TOP 10 Google przez okres 8 miesięcy (w 
TOP 10 Google przez okres 16 miesięcy)

https://www.domiporta.pl/poradnik/7,126866,25638288,co-robic-gdy-otrzymuje-
sie-spadek-z-dlugami-podpowiadamy.html
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Przykład 2:

fraza – pismo od windykatora: 1. pozycja w TOP 10 Google przez okres 21 
miesięcy (w TOP 10 Google przez okres 21 miesięcy)

https://alebank.pl/dostales-pismo-od-windykatora-sprawdz-co-powinienes-zro
bic/?id=258871&catid=22869
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Przykład 3:

fraza – co zrobić, żeby długi rodziców nie przeszły na dzieci: 2. pozycja w TOP 
10 Google przez okres 6 miesięcy (w TOP 10 Google przez okres 17 miesięcy)

https://superbiz.se.pl/wiadomosci/dziedziczenie-dlugow-co-zrobic-zeby-dlugi-r
odzicow-nie-przeszly-na-dzieci-aa-wfCb-8t9X-8RzD.html

33



PATRONAT:


