
od standardowej reklamy typu 
display, a zbliżone do kosztów 
konwersji w mailingach. Były 
również nieznacznie tańsze od 
kosztów konwersji pochodzących 
z reklam w wyszukiwarkach             
i GDN (Google Display Network).  

Minimalizacja kosztów pozyskania leada w kampanii 
była możliwa nie tylko dzięki korzyściom jakie 
niesie za sobą zakup pojedynczych odsłon w czasie 
rzeczywistym (RTB), ale także rosnącej efektywności 
mechanizmu retargetującego wynikającej z 
zastosowania autorskiego silnika rekomendacyjnego 
Sociomantic. Mimo zmniejszonej o 63% skali 
kampanii w trzecim kwartale 2014, dostarczonych 
zostało 48% więcej leadów, niż w kwartale minionym, 
co przełożyło się na zmniejszenie kosztu pozyskania 
leada o połowę.

O tym jak czołowy bank w Polsce pozyskuje klientów oraz 
podnosi sprzedaż dzięki wykorzystaniu reklamy programmatic 
oraz technologii Streaming CRM. 

CASE STUDY:

Streaming CRM w 
służbie sprzedaży 

Kampania retargetingowa przeprowadzona przez 
Sociomantic była jednym z głównych kanałów 
pozyskiwania konwersji dla BZWBK. Skierowana została 
do tych użytkowników, którzy wykazali zainteresowanie 
produktami banku odwiedzając stronę BZWBK                 
na konkretnych podstronach (w przypadku kampanii 
retargetingowej produktem tym był kredyt gotówkowy). 

Dzięki takiej personalizacji reklamy, wspieranej przez autorski system streaming 
CRM, możliwe było dostarczanie wysokiej jakości leadów sprzedażowych. 

Mimo niskiej skali kampanii, w porównaniu do innych kanałów reklamowych 
aktywnych w tym czasie (Q2 oraz Q3 2014), rezultaty kampanii prowadzonej 
przez Sociomantic były bardzo dobre. W okresie wiosenno-letnim liczba 
konwersji stanowiła około 5% wszystkich pozyskanych leadów, podczas gdy 
budżet mediowy BZWBK przeznaczony na kampanie Sociomantic oscylował       
w granicach około 1,6%. Współczynnik konwersji w samej kampanii wzrósł            
o 35% porównując drugi kwartał 2014 do trzeciego kwartału 2014.

Ponadto, koszty konwersji w przypadku pozyskania wypełnionego formularza,
jak i przejścia na stronę BZWBK24.pl, okazały się kilkukrotnie niższe

WYNIKI KAMPANII

Zwiększenie ilości dostarczanych leadów 
sprzedażowych, podniesienie ich jakości, jak 
również minimalizacja współczynnika odrzuceń      
i niepoprawności przekazywanych danych dzięki 
programmatic.

BZWBK jest jednym z najszybciej rozwijających się banków na polskim 
rynku, zaś branża fi nansowa jest jedną z najbardziej dojrzałych pod kątem 
stosowanych rozwiązań reklamowych w Polsce. Cechuje się otwartością na nowe 
rozwiązania technologiczne oraz wysoką konkurencyjnością. Niezwykle istotna 
dla podmiotów sektora fi nansowego jest dbałość o precyzyjną komunikację               
z użytkownikami oraz Klientami, czego znakomitym przykładem jest powszechnie 
doceniana przez użytkowników aplikacja BZWBK24 mobile. Jednym                      
z największych wyzwań stojących przed branżą jest pozyskiwanie leadów, które 
zapewniają wysoką konwersyjność przy utrzymaniu akceptowalnego kosztu 
akwizycji nowego Klienta.

CEL KAMPANII WYZWANIE

BZWBK jest jednym z najszybciej rozwijających się banków na polskim rynku. 
Obsługuje Klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże 
korporacje, świadcząc usługi maklerskie, zarządzania aktywami, funduszami 
inwestycyjnymi, leasing, faktoring oraz bancassurance. Swoim Klientom oferują 
kompleksowe usługi fi nansowe na najwyższym poziomie, wspierane przez 
nowoczesne technologie bankowe.

wyższy współczynnik
konwersji

więcej leadów

48 %



CASE STUDY:  BZWBK.PL

Programmatic Display 

Wykorzystanie mechanizmu RTB do zautomatyzowanego 
kalkulowania stawki zakupu oraz licytowania pojedynczych odsłon 
w celu wyświetlenia reklamy konkretnemu użytkownikowi.

Facebook Ads

Spersonalizowane retargetowanie na powierzchni reklamowej 
Facebook.com z wykorzystaniem fi rst party data.

Smart Segmentation

Automatyczny podział użytkowników na segmenty przy użyciu 
Streaming CRM bez konieczności integracji dodatkowych kodów 
trackujących w systemie bankowym. Zastosowana segmentacja 
umożliwiła kierowanie precyzyjnie dopasowanego przekazu 
reklamowego pozwalającego na jeszcze lepsze odzwierciedlenie 
zainteresowań klientów.

Precyzyjne określenie grupy docelowej

Precyzyjne rozdzielenie dwóch grup użytkowników strony    
BZWBK.pl – użytkowników, którzy odwiedzają stronę główną 
banku w celu zalogowania się do strefy Klienta oraz użytkowników 
poszukujących nowych rozwiązań fi nansowych. Sociomantic 
przeprowadzając implementację, dostosował algorytmy w taki 
sposób, by od samego początku współpracy precyzyjnie odróżniać 
jednych użytkowników od drugich, a przez to istotnie wpływać na 
współczynnik konwersji.

Sociomantis Labs dostarcza swoim klientom inteligentną, skuteczną 
reklamę online. Personalizuje świat reklamy internetowej, 
łącząc reklamodawców z użytkownikami, którzy mogą wykazać 
zainteresowania produktami danej marki. Pomaga w skutecznym 
docieraniu do internautów na całym świecie i zwiększaniu sprzedaży 
dzięki rewolucyjnym działaniom programmatic. Z technologii 
Sociomantic korzystają klienci z ponad 65 rynków na całym świecie.

O SOCIOMANTIC LABS

Aby uzyskać więcej informacji 
skontaktuj się z:

+48 22 204 03 00
maciej.wyszynski@sociomantic.com

Przy dostępnym obecnie szerokim wachlarzu kanałów komunikacji, ilość 
dostarczanych leadów w sektorze fi nansowym nieustannie rośnie. Najczęściej 
stosowane, a zarazem najbardziej skuteczne rozwiązania to Google Adwords, 
programy afi liacyjne i mailingi na portalach np. o tematyce związanej z fi nansami 
i bankowością oraz, często stosowana, reklama kontekstowa. Jednak ilość 
leadów nie zawsze idzie w parze z ich jakością. Częstym przypadkiem jest 
przekazywanie niepełnych lub zawierających błędne informacje formularzy.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie na wysokiej jakości leady, i w celu 
zwiększenia efektywności działań reklamowych, Sociomantic zastosował 
opisaną poniżej strategię:

STRATEGIA SOCIOMANTIC

Przykład banera z kampanii z jesieni 2014 roku.


