
Za pomocą 
jakich narzędzi 
marketingowych 
zwiększysz potencjał 
swojej firmy?
Narzędzia marketingowe, 
które zapewnią firmie sukces.
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Dzięki temu e-bookowi poznasz narzędzia marketingowe, które pozwolą Ci 
osiągnąć biznesowy szczyt. Dowiesz się także, które technologie skierują 
Twoją firmę na tory spektakularnego rozwoju.
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Wstęp

Przedsiębiorco, 
masz już produkt, firmę i zespół, a zatem czas pokazać się światu. Jakie masz plany? A może 
stworzyłeś już strategię? Czy wiesz, gdzie Twoja firma będzie za pięć miesięcy, pięć lat, a jaki 
będzie jej status za lat piętnaście? Zachęcamy, abyś nie rezygnował z tworzenia planów na przy-
szłość i wyznaczył firmie cele do osiągnięcia, a także określił sposób ich realizacji. W tym pomo-
że Ci plan marketingowy.

Z pewnością działania, dzięki którym przedstawisz światu swój produkt i z zapałem będziesz 
zachęcał do korzystania z niego, to kroki, które musisz podjąć, aby firma zaistniała na rynku  
oraz miała przychody oraz dochody. Niezależnie od tego, czy masz strategię lub czy dopiero ją 
tworzysz, sprzedaż i utrzymanie płynności finansowej, które pozwolą Ci m.in. na zarabianie  
i utrzymanie zatrudnienia zespołu, staną się dla Ciebie priorytetem. 

Od czego zacząć? 

Polecamy lekturę naszego e-booka, w którym przybliżymy Ci charakterystykę dwudziestu pol-
skich narzędzi marketingowych. Wszystkie z nich mają jeden cel: rozwinąć Twoją firmę i jak 
najlepiej sprzedać Twój produkt. Poznając ich zalety, masz szansę wybrać te, które odpowiadają 
charakterowi Twojej firmy. Jesteśmy przekonani, że wiele z nich zainspiruje Cię do energiczne-
go działania lub do szybkiego ich użycia w Twoim dziale marketingu.

Życzymy Ci miłej lektury, wielu zadowolonych klientów i ogromnych zysków! 

Eliza Kruczkowska, 
Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji

Kamila Czaja, 
Koordynator publikacji 
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Kim jest Twój klient 
i dlaczego powinien 

kupić Twój produkt?
Masz wyjątkowy produkt, który powinien stać się popularny i chętnie kupowany?
Z pewnością tak się stanie, ale Twoje działania marketingowe i promocyjne muszą być 
nie tylko efektowne, ale i efektywne. Chcesz sprzedawać więcej? Musisz wiedzieć, kim 
jest Twój klient i dlaczego powinien kupić właśnie Twój produkt, a nie ten, który oferuje 
konkurencja. Im więcej informacji na temat grupy docelowej i jej potrzeb będziesz po-
siadać, tym szybciej zainteresujesz klientów swoją ofertą. 

Wyznacz target

Trafiaj w przysłowiową „dziesiątkę”, czyli przyjrzyj się tej grupie osób, która może być 
potencjalnie zainteresowana Twoim produktem. Zadaj sobie kilka pytań, takich jak  
np. czy musisz zwrócić uwagę na kryteria geograficzne? A może Twoim klientem jest 
osoba, która może mieszkać w dowolnym miejscu na ziemi?

Czy wiesz, jaki zawód lub zawody wykonują osoby z Twojej grupy docelowej? Ile zara-
biają, jaki jest ich status majątkowy i społeczny? Ile mają lat? (kryteria demograficzne). 
Wreszcie, zadaj sobie pytanie, jaką potrzebę ma zaspokoić Twój produkt? Czy odnosi 
się do stylu życia grupy docelowej? Czy możesz określić cechy wspólne osobowości 
zbiorowej Twoich klientów? (kryteria behawioralne) Na jakie komunikaty mogą reago-
wać? Czy mają poczucie humoru? Jak spędzają czas wolny?

1
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Ważne

Skoncentruj się na grupie docelowej i wyobraź sobie postać Twojego klienta.  
Nadaj mu imię. Przy tworzeniu komunikacji pamiętaj o swoim odbiorcy i postaraj 
się wyobrazić sobie, że zwracasz się bezpośrednio do niego.

Jeśli Twoje działania marketingowe będą skierowane do wszystkich, to nie zdołasz za-
interesować klientów swoim produktem w takim stopniu, jak tego oczekujesz. Możesz 
określić kilka grup docelowych, ale musisz wiedzieć komu i dlaczego mówisz, że Twój 
produkt jest najlepszy i trzeba go kupić.

Inspiracja
Jeśli interesuje Cię bliżej cykl podróży klienta, poszukaj informacji o customer journey 
i customer experience. Twórz mapy jego doświadczeń i wyznacz drogę pozyskiwania 
klienta poprzez ustalenie tzw. lejków sprzedażowych. To informacje, które pomogą Ci 
w późniejszych krokach, czyli określeniu dokładnych danych, wynikających z analityki 
sprzedaży. Stąd już prosta droga do zwiększenia przychodów. 
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Powiedz klientowi, 
że istniejesz. 

Kilka słów o komunikacji
Wiesz już, kim jest Twój klient, jak wygląda jego dzień, jak spędza czas wolny, co go za-
chwyca i jakimi treściami może się dzielić w mediach społecznościowych. Pora ustalić 
kanały komunikacji, czyli miejsca, w których będzie miał szansę dowiedzieć się o istnie-
niu Twojego produktu, zwrócić na niego uwagę, a potem poznać go bliżej. 

Kanały komunikacji

Jest ich bardzo dużo, ale pamiętasz już, że nie możesz mówić wszędzie i do wszystkich 
o swoim produkcie. Teraz przyda się wiedza o Twoim kliencie, ponieważ znając go, 
wiesz, gdzie przekażesz mu informację o tym, że musi skorzystać właśnie z Twojej ofer-
ty. Cel jest jeden. Pamiętasz target? Trafiamy prosto do odbiorcy!

Wybierz najważniejsze drogi przekazywania informacji o Twoim produkcie i Twojej 
firmie. Czy będzie to aktualna strona internetowa, social media: Facebook, LinkedIn, 
Twitter, Instagram, a może Tumblr lub Snapchat, bo właśnie tam są Twoi klienci. Czy 
zdecydujesz się na obecność w mediach, jeśli tak, to czy będą to portale, telewizja, ra-
dio, a może prasa? Warto wybrać te najbardziej skuteczne, niezależnie od ich liczby. 
Im więcej kanałów komunikacji, tym szybciej dotrzesz z informacją o Twoim produk-
cie. Od dziś zacznie Cię interesować zasięg, który na stałe zagości w Twoich raportach 
związanych z komunikacją i marketingiem. 

Język, czyli „marko, mów do mnie jeszcze”

Wybór kanałów komunikacji określi jej styl, język, a nawet rodzaj używanych emotiko-
nek, ale nawet wtedy nie możesz zapominać o swojej grupie docelowej: poprzez różne 
kanały komunikacji nadal mówisz do modelowego klienta. Warto pamiętać, że każdy  
z kanałów komunikacji spełnia inną funkcję i ma inny charakter. W mediach społecz-
nościowych, takich jak Facebook, odbiorcy szukają treści lekkich i premiują te, które za-
wierają elementy humoru, czyli w tym kanale sprawdzi się komunikacja, która będzie 
także formą rozrywki. Z kolei LinkedIn to profil biznesowy – tam ważne będą treści me-
rytoryczne, prezentujące wskaźniki, opinie, podsumowania oraz posty podkreślające 
korzyść biznesową. 

2
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Ważne

Lista kanałów komunikacji jest bardzo długa. Żaden z nich nie zapewni Ci w 100% do-
tarcia z informacją do całej grupy docelowej. W rozdziale o narzędziach, znajdziesz  
i takie, które pomogą Ci łatwo i sprawnie zarządzać publikacjami, mierzyć ich skutecz-
ność, a nawet sprawdzać jakość tekstu. Posłuż się nimi, aby ciągle zwiększać zaintere-
sowanie Twoim produktem!

Inspiracja
Komunikacja i „mówienie do klienta” wymaga regularności. Odpowiedzią w tym dialo-
gu ma być rosnąca sprzedaż, ale i opinie zadowolonych klientów. Jeśli Twoimi główny-
mi kanałami komunikacji będą social media, to nie rezygnuj z regularnego planowania 
i publikowania postów, ale i zachęcania do dzielenia się opiniami o Twoim produkcie. 
Rekomendacje możesz wykorzystać do promocji do Twojej marki.
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Strona www – 
„must have” 

przedsiębiorcy
Własna strona www to obecnie warunek konieczny! Strona jest źródłem informacji  
o Twoim produkcie i Twoją wizytówką w sieci. To podstawowa forma kontaktu z Twoim 
klientem, który na Twojej stronie powinien odnaleźć wszystkie informacje, które spra-
wią, że od razu dokona zakupu. Ponadto powinien się zachwycić wizerunkiem Twojego 
produktu, wiedzieć, jak się z Tobą skontaktować, jaką jeszcze ofertę może mu złożyć 
Twoja firma. 

Twoje miejsce w internecie musi być przemyślanym narzędziem. Czy wiesz już, w jakie 
funkcje je wyposażyć? Czy strona ma również sprzedawać Twój produkt, dostarczać 
kontakty do nowych klientów, a może powinna edukować lub sprawiać, że klient za-
chwyci się nią z powodu elementów grywalizacji? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz, 
odnosząc się do tego, gdzie i jak chcesz sprzedawać, a także czym jest Twój produkt. 

3



Narzędzia marketingowe      9

Najważniejsze 
elementy digital 

marketingu
Strona powinna pozostać źródłem informacji o klientach – będzie pracować, aby je 
zbierać przez wszystkie dni tygodnia. Każda publikacja i każdy profil firmowy w social 
mediach powinny kierować ruch na Twoją stronę. Aby to było możliwe, należy uświa-
domić sobie, jakie elementy digital marketingu są obecnie najważniejsze.

Content marketing 

Dystrybucja treści, które są atrakcyjne dla odbiorców i poruszają tematykę, która 
interesuje Twoją grupę docelową. Możesz korzystać z m.in.: artykułów, wideo, webi-
nariów, poradników lub raportów. 

Big Data 

Zbieranie i analizowanie, a potem wykorzystywanie danych do podejmowania 
działań marketingowych i sprzedażowych. Na ich podstawie nie tylko zmierzysz 
ruch klientów, ale i ich zaangażowanie. 

Mobile marketing 

Marketing, który ograniczony jest tylko do jednego nośnika, ale za to bardzo popu-
larnego – smartfonów Twoich klientów. Choć mobile marketing wykorzystuje sze-
rokie spektrum narzędzi, to najpopularniejszym jest SMS.

Social Media marketing 

Wykorzystuje obecność klientów na portalach społecznościowych, skąd też łatwo 
jest nie tylko prowadzić komunikację, ale i mierzyć zaangażowanie, zasięgi publi-
kacji czy nawet działać prosprzedażowo, pozyskując leady (lead to odbiorca oferty, 
który jest potencjalnie nią zainteresowany i pozostawia swoje dane kontaktowe,  
aby firma przedstawiała mu bliżej warunki usługi lub umożliwiła poznanie produk-
tu).

4
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Marketing automation

Sprzyja podnoszeniu sprzedaży, zwiększa dotarcie do klientów i oszczędza czas. 
Użycie specjalistycznych narzędzi programistycznych jest współczesną konieczno-
ścią dla marketingowców. Wykonywanie dużej wysyłki newsletterów czy ofert, nie 
może obejść się bez automatyzacji. 

SEO

To paliwo dla Twojej strony, która powinna znajdować się na jak najwyższej pozycji 
w wyszukiwarkach internetowych pod względem fraz kluczowych. Pozycjonowa-
nie wraz z content marketingiem i Google Ads to jedne z najbardziej efektywnych 
działań, które możesz podjąć, aby klient odnalazł Twój produkt w internecie. 

Google Ads

Wyświetlanie linków sponsorowanych w najpopularniejszej wyszukiwarce, czyli Go-
ogle. To obszar reklamowy, ale staje się bardziej popularny niż reklama telewizyjna. 
Co ważne, nie potrzebujesz domu mediowego, aby prowadzić działania z zakresu 
marketingu w wyszukiwarkach. 

Influencer marketing

Aktywność marketingowa oparta o działania influencerów (liderów opinii), prowa-
dzących blogi, vlogi lub kanały na YouTube itp. Odbiorcy ufają im, zwłaszcza tym, 
którzy publikują atrakcyjne treści, ponieważ są traktowani jako znajomi lub przyja-
ciele. 

Narzędzia, które znalazły się na na-
szej liście będą dostarczały Ci in-
formacji, które posłużą działaniom 
marketingowym. Zaletą ich jest fakt, 
że pomogą Ci zmierzyć, zanalizować, 
a nawet, w oparciu o użycie sztucznej 
inteligencji, podpowiedzą, jakie dzia-
łania musisz wdrożyć, aby sprzeda-
wać więcej. 
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Dwadzieścia 
polskich narzędzi 

marketingowych dla 
rozwijających się firm

ADREPORT 

AdReport to system monitoringu reklamy display w polskim internecie, dzięki które-
mu możesz wiedzieć więcej o rynku lub działalności konkurencji. Badanie obejmuje 
wszystkie znane formy reklamy display, mobile, wideo, mailing, które są wyświetlane 
na ponad 5 000 największych i najważniejszych polskich witrynach i portalach inter-
netowych. System rejestruje i monitoruje codziennie kilkadziesiąt nowych kampanii 
reklamowych. Narzędzie pozwala na uzyskanie dokładnych i aktualnych danych na te-
mat kampanii, kreacji i emisji reklam w czasie rzeczywistym oraz na oszacowanie wy-
datków reklamowych poszczególnych branż. AdReport ułatwia raportowanie, a także 
robienie zrzutów z ekranu. 

AdReport w codziennej pracy:

Dowiesz się, ile pieniędzy Twoja branża wydaje na reklamę online.

Wiesz, jakie wydatki reklamowe ponosi konkurencja oraz jakie firmy i na jakich 
stronach aktualnie kupują powierzchnię reklamową. 

Pomoże Ci w przygotowaniu oferty przetargowej, przeprowadzeniu analizy 
kreacji i strategii konkurencji. 

Masz bazę ponad 650 000 plików, kreacji reklamowych oraz dokumentują-
cych emisję zrzutów ekranu.

Dzięki AdReport:

Możesz przejrzeć reklamy display wybranej marki począwszy od 2003 roku. 

Dobrze oszacujesz wydatki reklamowe. 

Monitorujesz działalność reklamową konkurencji.

Więcej na: adreport.pl

5

https://adreport.pl
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BAZO
Narzędzie pomaga identyfikować firmy, które odwiedzają Twoją stronę oraz zbiera ma-
ile, telefony i wiadomości od klientów. Dzięki wiedzy, której dostarcza Ci Bazo, możesz 
tworzyć spersonalizowane komunikaty, umawiać się na prezentacje lub przekierowy-
wać na wybraną stronę. Targetowanie odbywa się z pomocą zaawansowanych algoryt-
mów oraz sztucznej inteligencji i wyświetla mocniejsze komunikaty tylko po określeniu 
odpowiednich warunków. Dzięki statystykom narzędzie identyfikuje firmy, które odwie-
dziły Twoją stronę, aby powiedzieć Ci, co firma robiła na stronie, jak często ją odwiedza i 
jak długo. Bazo pomaga także zatrzymać wychodzących z Twojej strony użytkowników 
oraz odzyskać utraconych klientów. 

Bazo w codziennej pracy:

Generujesz najwyższą możliwą konwersję. 

Korzystasz z nieograniczonej możliwości przypisywania ról pracownikom  
na Twojej stronie. 

Korzystasz z informacji, która jest wyselekcjonowana i dopasowana do Twoich 
potrzeb biznesowych.

Łatwo i szybko personalizujesz komunikaty.

Dzięki Bazo:

Sprzedajesz lepiej - klienci nie są obojętni na Twoja ofertę. 

Powiększasz i budujesz trwałą bazę klientów, zyskujesz nowych i odzyskujesz 
utraconych. 

Skutecznie zbiera leady oraz identyfikuje osoby wchodzące na Twoją stronę. 

Więcej na: bazo.pl

https://bazo.pl
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BRAND24
Monitoring mediów, dzięki któremu dowiesz się o wszystkich opiniach, publikacjach 
lub wydarzeniach związanych z Twoją marką. Narzędzie monitoruje internet i social 
media. Dzięki aplikacji dowiadujesz się w czasie rzeczywistym, jakie opinie pojawiły się 
w internecie na temat Twojej marki. Wśród funkcji Brand24 znalazły się m.in: statystka 
marki - wskaźniki, które ułatwiają zrozumienie tego, co się dzieje z marką, wykres natę-
żenia dyskusji - prezentacja zmian w natężeniu liczby wzmianek i zasięgu, analiza sen-
tymentu (opinia pozytywna, negatywna, obojętna), influence score - wskaźnik identy-
fikacji kluczowych źródeł opinii. Z kolei filtrowanie pozwala na dotarcie do najbardziej 
interesujących wzmianek, także pod kątem działań sprzedażowych w social mediach. 

Brand24 w codziennej pracy:

Monitorujesz opinie o Twojej marce w czasie rzeczywistym. 

Zapobiegasz sytuacjom kryzysowym. 

Wskazujesz najbardziej aktywnych influencerów i ambasadorów Twojej marki. 

Wiesz więcej o swojej grupie docelowej. 

Dzięki Brand24:

Masz pod kontrolą wizerunek marki. 

Reagujesz na zmiany działaniami marketingowymi. 

Wykorzystujesz pozytywne opinie do wzmocnienia wizerunku firmy. 

Planujesz jasną i skuteczną komunikację. 

Znasz działania konkurencji. 

Więcej na: brand24.pl

https://brand24.pl
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CALLPAGE
Narzędzie, które zachęca do kontaktu z firmą i pomaga pozyskiwać leady z Twojej stro-
ny. Dzięki widocznemu oznakowaniu CallPage klient, który poszukuje informacji na 
Twojej stronie, może poprosić o bezpośredni kontakt z firmą, zostawiając swój numer 
telefonu. Następnie widget łączy potencjalnego klienta z Twoim konsultantem, aby 
Twój klient uzyskał bardziej szczegółowe informacje. Dzięki możliwej opcji personaliza-
cji widgetu możesz dostosować go do swojej strony i przyciągać uwagę Twoich klien-
tów. CallPage ma wbudowane narzędzia do analizy oraz integracji z Google Analytics, 
które pozwalają na odsłuchanie rozmów lub na przejrzenie historii połączeń. Narzędzie 
działa także w czasie, kiedy firma nie pracuje, informując o tym, że rozmowa może od-
być się w innym terminie. Po zakończonej rozmowie, narzędzie wysyła spersonalizowa-
ne podziękowanie poprzez SMS. 

Call Page w codziennej pracy:

Ułatwia pozyskiwanie leadów i pozyskiwanie nowych klientów. 

Korzystasz z łatwego raportowania i odzyskujesz leady, które zostały utracone.

Dysponujesz precyzyjnymi danymi o Twoich klientach, co ułatwia sprzedaż. 

Dzięki CallPage:

Prowadzisz bezpośrednią komunikację z klientami. 

Budujesz relacje. 

Zwiększasz sprzedaż. 

Więcej na: callpage.pl

https://callpage.pl
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FRESHMAIL
Narzędzie, które jest wyposażone we wszystko, co jest potrzebne, aby wysyłać efek-
tywne kampanie SMS, e-mail oraz maile transakcyjne. Możesz używać go do sper-
sonalizowanej komunikacji mailowej z odbiorcami. Dostarcza potrzebnych funkcji, 
aby budować bazę odbiorców i nią zarządzać, szybko tworzyć kampanie, testować                           
i optymalizować je, a także dostarczać raporty po każdej wysyłce. Narzędzie może być 
wykorzystywane w tworzeniu mailingu transakcyjnego, jeśli chcesz wysyłać szybko         
i bezpiecznie wiadomości o dokonanych transakcjach, a także powiadomienia lub in-
formacje o fakturach. FreshMail umożliwia realizację kampanii SMS oraz ich integrację 
z kampanią mailową. Webinary to funkcja FreshMaila, która pozwala na organizowanie 
i przeprowadzanie kreatywnych szkoleń i spotkań online. Możesz np. zademonstrować 
lub sprzedawać swój produkt odbiorcom na całym świecie. Zaletą narzędzia jest moż-
liwość jego zintegrowania z innymi narzędziami i wymiana informacji z każdym z nich. 
Porównywarka raportów oraz ich wszechstronność pozwolą na łatwiejsze odczytanie 
potrzeb odbiorców. 

FreshMail w codziennej pracy:

Planujesz i realizujesz efektywne kampanie mailingowe i SMS-owe. 

Analizujesz ich efekty w czasie rzeczywistym. 

Prowadzisz bezpieczny mailing transakcyjny. 

Łatwo organizujesz webinary. 

Bezpiecznie zarządzasz danymi. 

Dzięki FreshMail:

Zwiększasz skuteczność komunikacji. 

Zwiększasz sprzedaż i przychody. 

Dzięki bardzo dobrej znajomości grupy docelowej tworzysz skuteczną strate-
gię działań firmy. 

Więcej na: freshmail.pl

https://freshmail.pl
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GETRESPONSE
Platforma, która integruje większość działań e-marketingowych i ułatwia zarządzanie 
z jednego miejsca: e-mail marketingiem, marketing automation i kreatorem landing 
pages. Ponadto jest wyposażona w autofunnel, czyli generator lejków marketingo-
wych, który pozwala krok po kroku zbudować landing pages, zautomatyzować wysyłkę 
wiadomości, sprawniej sprzedać produkty lub usługi i odzyskać porzucone zamó-
wienia. Getresponse jest w pełni zautomatyzowane i umożliwia integrację z innymi 
narzędziami. Dzięki niemu m.in prowadzisz skuteczną, prosprzedażową komunika-
cję, pozyskujesz klientów za pomocą webinarów wspierających pozyskiwanie leadów                    
i wzmacniasz działania marketingowe na podstawie analizy zachowań klientów. Na-
rzędzie ułatwia także projektowanie, przeprowadzanie ankiet, generowanie ruchu          
i zarządzanie bazą adresową. 

Getresponse w codziennej pracy:

Oszczędzasz czas - dysponujesz automatycznym narzędziem, które prowadzi 
skuteczną sprzedaż przez internet. 

Łatwo i efektownie zarządzasz kampaniami online bez względu na to, jaką 
wiedzą marketingową posiadasz. 

Organizujesz atrakcyjne webinary, które przyciągają leady i sprzedają. 

Dzięki Getresponse:

Budujesz skuteczny customer journey. 

Podnosisz wskaźniki sprzedaży.

Maksymalizujesz zwrot z inwestycji.

Więcej na: getresponse.pl

https://getresponse.pl


Narzędzia marketingowe      17

JASNOPIS
Internetowe narzędzie, które ułatwia komunikację. Wykorzystasz je do tworzenia sku-
tecznych treści np. opisu produktów lub treści stron internetowych. Narzędzie pozwala 
zmierzyć zrozumiałość tekstu, wskazuje jego najtrudniejsze fragmenty i proponuje po-
prawki. Dzięki analizie formy językowej tekstów, może podać skalę stopnia trudności. 
W ten sposób sprawdzisz odbiór materiałów komunikacyjnych i poziom ich dostoso-
wania do grupy docelowej np. możesz stworzyć tekst dla specjalistów lub dostosować 
go do odbioru dla innej grupy docelowej w oparciu o podanie wieku i wykształcenia. 
Aplikacja może być dopasowana do Twoich potrzeb i np. wpięta w systemy CMS i/lub 
CRM.

Jasnopis w codziennej pracy:

Pomaga tworzyć teksty zrozumiałe dla Twoich klientów. 

Skraca czas – nie musisz korzystać z pomocy copywriterów. 

Bada, czy dany tekst może być podany w prostszy i czytelniejszy sposób. 

Dzięki Jasnopisowi:

Tworzysz skuteczną komunikację. 

Zwiększasz sprzedaż. 

Budujesz pozytywny wizerunek. 

Więcej na: jasnopis.pl

https://jasnopis.pl


Narzędzia marketingowe      18

NAPOLEONCAT
Jest narzędziem, które automatyzuje i integruje działania marketingowe w social me-
diach, a także mierzy ich skuteczność analizując dane z Facebooka, Instagrama, Twit-
tera i YouTube. Dzięki rozbudowanej analityce monitorujesz i usprawniasz działania     
w social mediach oraz sprawdzasz skuteczność konkurencji. Dysponujesz narzędziem, 
dzięki któremu możesz zarządzać kontami wykorzystując funkcję Zarządzaj kontami 
na Facebooku, Instagramie, Twitterze, YouTube, LinkedIn i Google My Business z jed-
nego miejsca i np. planować publikacje na wielu platformach jednocześnie. Napoleon-
Cat usprawnia także obsługę klienta w social mediach, skracając czas reakcji. Możesz 
korzystać z pogłębionej analityki oraz tworzyć zaawansowane raporty - także porów-
nawcze.

NapoleonCat w codziennej pracy:

Oszczędzasz czas – zarządzasz kanałami w social mediach i planujesz publika-
cje z jednego miejsca. 

Tworzysz szybko zaawansowane raporty. 

Dysponujesz analityką, która pozwala Ci na szybszą i skuteczniejszą komuni-
kację.

Dzięki NapoleonCat:

Tworzysz skuteczną komunikację i obsługę klienta w social mediach. 

Zwiększasz sprzedaż i wzmacniasz pozytywny wizerunek firmy. 

Budujesz skuteczną strategię rozwijającą Twoją firmę. 

Więcej na: napoleoncat.com

https://napoleoncat.com
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LANDINGI
Platforma do tworzenia landing page, dzięki której możesz budować i optymalizować 
strony www bez pomocy programistów i grafików. Narzędzie jest proste w obsłudze 
i nie wymaga wiedzy specjalistycznej, aby nim zarządzać w sposób efektywny. Stwo-
rzenie i opublikowanie dowolnego landing page, na którym przedstawisz swoją firmę 
lub ofertę jest możliwe w zaledwie kilku krokach. Budując stronę, posługujesz się wi-
zualnym edytorem graficznym, wybierasz spośród ponad 200 szablonów i obszernej 
biblioteki zdjęć, ikon czy fontów. Możesz stworzyć stronę w wersji mobilnej, dupliko-
wać za pomocą jednego kliknięcia czy posłużyć się innymi narzędziami zewnętrznymi 
(platforma jest kompatybilna, a strona będzie zgodna z innymi przeglądarkami).  
Do zbudowanej strony możesz dodać własne adresy internetowe, certyfikat bez-
pieczeństwa SSL oraz łatwo ją optymalizować. Narzędzie powiadomi Cię o każdym 
nowym leadzie oraz ułatwi prowadzenie korespondencji. Możesz także w pełni zinte-
grować Landingi z Google Analytics i korzystać z kompletnej analityki czy umieszczać 
skrypty innych narzędzi bądź piksele konwersji albo kody śledzące.

Landingi w codziennej pracy:

Oszczędzasz czas: łatwo projektujesz stronę i umieszczasz ją w internecie 
(tworzysz strony 4 razy szybciej niż obecnie). 

Oszczędzasz koszty związane z optymalizacją. 

Modyfikujesz szybko i prosto, dostosowując stronę do swoich potrzeb bez zle-
ceń zewnętrznych. 

Masz w jednym narzędziu wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia i publi-
kacji landing page. 

Dzięki Landingom:

Skutecznie nadzorujesz komunikację w internecie. 

Pozyskujesz więcej klientów. 

Automatyzujesz i skracasz proces związany z budową wielu stron interneto-
wych. 

Więcej na: landingi.com

https://landingi.com
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LIVECHAT
LiveChat pozwala na prowadzenie bezpośredniej komunikacji z użytkownikami Two-
jej strony i reagowanie na ich zapytania bądź potrzeby. Narzędzie angażuje klientów   
oraz zbiera informacje na ich temat. Pozwala uzyskiwać ich opinie, także poprzez an-
kiety, zarządzać zespołem, posługiwać się zaawansowaną analityką oraz tworzyć rapor-
ty. Jego zaletą jest duża intuicyjność i łatwość w posługiwaniu się narzędziem. Dzięki 
aplikacji możliwości komunikacji są nieograniczone i pozwalają prowadzić ją nawet 
poza standardowymi godzinami. Narzędzie można łatwo zintegrować z aplikacjami 
stron trzecich, jak np.: CRM, e-commerce, Chatbots. LiveChat oferuje funkcje przydat-
ne zwłaszcza e-commersom, np. podanie strony odsyłającej lub bieżącej lokalizacji 
bezpośrednio w oknie czatu.

LiveChat w codziennej pracy:

Zwiększa skuteczność grupy sprzedażowej.

Dbasz o bezpieczeństwo – każde połączenie z LiveChat jest szyfrowane. 

Zbierasz dane o klientach oraz ich opinie lub monitorujesz poziom satysfakcji. 

Dzięki LiveChat:

Wyprzedzasz konkurencję. 

Skuteczniej zarządzasz zespołem.

Prowadzisz bezpośrednią komunikację z klientami. 

Więcej na: livechat.pl

https://livechat.pl
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REDLINK
Platforma umożliwiająca wysyłkę zautomatyzowanych oraz w pełni spersonalizowa-
nych wiadomości: E-MAIL, SMS i PUSH. Narzędzie podnosi efektywność e-mail mar-
ketingu, który można kierować do tysięcy kontaktów. Podobnie jest z kampaniami 
SMS-owymi, gdzie w zależności od potrzeb, można dopasować wysyłkę do wielu od-
biorców, grup lub nawet wysłać pojedyncze SMS-y. Platforma pozwala także na wybór 
pomiędzy komunikatem spersonalizowanym, rabatem SMS, dwustronną komunikacją 
lub np. wysyłką komunikatów dźwiękowych. Dzięki narzędziu można także wysyłać 
powiadomienia mobile push w firmie, wideo lub spersonalizowanej treści do indywi-
dulanych odbiorców. Na efektywność wysyłek wypływa duża przepustowość, która jest 
możliwa, dzięki umowom ze wszystkimi operatorami i rozbudowanej infrastrukturze 
technologicznej.

Redlink w codziennej pracy:

Szybko i skutecznie realizujesz kampanie marketingowe.

Sprawnie integrujesz narzędzie z innymi narzędziami marketingowymi. 

Zwiększasz efektywność kampanii - narzędzie ma bardzo wysoką przepusto-
wość.

Dzięki Redlink:

Podnosisz sprzedaż i wzmacniasz lojalność klientów.

Sprawnie zarządzasz komunikacją.

Łatwo mierzysz efekty podejmowanych działań, nawet w czasie rzeczywistym. 

Więcej na: redlink.pl

https://redlink.pl


Narzędzia marketingowe      22

SMSAPI
SMSAPI to platforma do komunikacji mobilnej, w szczególności do masowej wysyłki 
SMS oraz interfejsu konwersacyjnego LINK Conversations. Narzędzia platformy służą 
dostarczaniu powiadomień mobilnych oraz prowadzeniu działań marketingowych.  
Ich celem jest szybkie przekazywanie informacji odbiorcom, co ułatwia prowadzenie 
działań sprzedażowych. Platforma jest dostępna także w języku angielskim. Najważ-
niejsze funkcje platformy to m.in.: masowa wysyłka wiadomości SMS, MMS i VMS (gło-
sowe), odbiór wiadomości SMS i MMS, tworzenie własnych baz odbiorców, personaliza-
cja SMS, generowanie i przesyłanie kodów rabatowych, integracja API (potrzebna np. 
e-commersom), geotargetowanie SMS. 

SMSAPI w codziennej pracy:

Masz bezpośrednie, zautomatyzowane narzędzie sprzedaży.

Zwiększasz zaangażowanie i retencję klientów. 

Konstruujesz skuteczne kampanie, które zwiększają lojalność i zaangażowanie 
odbiorców. 

Dzięki SMSAPI:

Zyskujesz jedną z najtańszych i skutecznych form komunikacji bezpośredniej 
z klientami.

Prowadzisz skuteczne działania marketingowe zwiększające sprzedaż. 

Nie martwisz się o bezpieczeństwo danych.

Lepiej rozumiesz potrzeby klienta – komunikacja może być obustronna. 

Więcej na: smsapi.pl 

https://smsapi.pl
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SENUTO 
SENUTO jest platformą, która umożliwia analizę Twojej strony w Google i pozwala na 
podjęcie działań zwiększających jej widoczność. Jej funkcjonalność oparta jest na m.in.: 
analizie pozycji strony www w wyszukiwarce Google, analizie konkurencji, monitoringu 
pozycji wybranych słów kluczowych i sprawdzeniu działalności SEO, optymalizowaniu 
bazy słów kluczowych, planowaniu content marketingu, linkowaniu zewnętrznemu 
lub stworzeniu dostosowanych do firmy rozwiązań np. w oparciu o machine-learning.

SENUTO w codziennej pracy:

Masz narzędzie, dzięki któremu natychmiast sprawdzasz, jak Twoja witryna 
zachowuje się w Google.

Optymalizujesz swoją codzienną pracę z zestawem intuicyjnych narzędzi SEO.

Ciągle poprawiasz widoczność strony na tle konkurencji i sprawiasz, że klienci 
szybciej związują się z Twoją firmą. 

Dzięki SENUTO:

Planujesz i realizujesz skuteczne działania z zakresu e-marketingu, a tym  
samym zwiększasz dochody firmy. 

Monitorujesz konkurencję. 

Twoja firma jest dobrze przygotowana na zmiany, które są wprowadzane  
w algorytmach Google.

Więcej na: senuto.com

https://senuto.com
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SELLIZER
Sellizer to kompleksowe narzędzie wspierające sprzedaż i marketing, które pozwoli Ci 
lepiej budować relacje z klientami. Narzędzie to skupia się na pomocy działom sprze-
daży i marketingu w budowaniu i rozwijaniu relacji z osobami pobierającymi materiały 
ze strony lub otrzymującymi oferty handlowe.

Potencjalny Klient pobiera materiały z Twojej strony, zostawiając przy tym swoje dane 
kontaktowe. Następuje automatyczna wysyłka materiałów (np. katalog, oferta pro-
mocyjna) z Sellizera. Osobom przeglądającym pobrane materiały możesz wyświetlać 
reklamy przez remarketing na Facebooku, GDN itd., a dodatkowe widgety pojawiające 
się podczas przeglądania plików automatyzują sprzedaż. Otrzymujesz leady wraz ze 
wskaźnikiem szansy sprzedaży określanym autorskimi algorytmami i mechanizmami 
uczenia maszynowego. Następnie obserwujesz powiadomienia o otwarciach plików,  
a więc masz szansę na kontakt, gdy osoba zainteresowana przegląda materiał. Dyspo-
nujesz pełną analityką każdego przeglądanego pliku (kiedy został otwarty, które strony 
były wyświetlane, jak długo itp.). Listę zakwalifikowanych leadów przekazujesz do dzia-
łu handlowego, co daje win-win w odwiecznym starciu „marketing vs. sprzedaż”.

Sellizer w codziennej pracy:

Wiesz, kiedy klient przegląda Twoją ofertę i dzwonisz do niego w kluczowym 
momencie.

Wiesz, które strony oferty czy katalogu klient przegląda i jak długo.

Wyświetlasz celowane reklamy np. klientom, którzy przeglądali Twoją ofertę, 
ale nie zdecydowali się na zakup.

 

Dzięki Sellizerowi:

Zyskujesz więcej wartościowych leadów.

Zwiększasz skuteczność ofert.

Skracasz i automatyzujesz proces sprzedaży.                Więcej na: sellizer.pl

Uwaga! 

Zarejestruj się na specjalny 30-dniowy trial i otrzymaj 20% zniżki na dowolny plan: 
https://app.sellizer.pl/partner/PFR2MRKT

Aktywuj zniżkę, wpisując PFR2MRKT w polu „kod” w zakładce „Płatności”.
!

https://sellizer.pl
https://app.sellizer.pl/partner/PFR2MRKT 
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SENTIONE 
Wszechstronna platforma ułatwiająca, dzięki sztucznej inteligencji, prowadzenie 
komunikacji w internecie i działań e-marketingu. Z pomocą narzędzia możesz mo-
nitorować internet, śledzić opinie internautów oraz analizować działania w mediach 
społecznościowych. Narzędzie ułatwia także obsługę klientów online i pozwala na 
automatyzację procesów dzięki sztucznej inteligencji. Możesz korzystać także z moż-
liwości budowania chatbotów i voicebotów bez pomocy specjalistów IT. SentiOne 
oferuje analitykę oraz wsparcie sztucznej inteligencji np. przy generowaniu wniosków 
i rekomendacji. Możesz także zautomatyzować powtarzające się procesy za pomocą 
technologii opartej o uczenie maszynowe, które zapewnia wysoki poziom wykrywania 
intencji Twoich klientów.

SentiOne w codziennej pracy:

Masz jedno narzędzie, które integruje wszystkie kanały komunikacji  
internetowej. 

Pozwala Ci na lepsze zdefiniowanie potrzeb odbiorców. 

Analizujesz dane w czasie rzeczywistym - możesz zapobiegać kryzysom  
lub nagradzać lojalnych klientów. 

Dzięki SentiOne:

Wiesz, jak postrzegana jest Twoja marka w internecie - możesz komunikować 
się szybciej.

Łatwo obsługujesz klienta online. 

Mierzysz efektywność działań Twojego zespołu. 

Więcej na: sentione.com

https://sentione.com
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SOTRENDER
Narzędzie do moderacji i analizy działań w social mediach. Podnosi ich efektywność 
poprzez skuteczną i szybką moderację, np. poprzez udzielanie szybkich komentarzy 
lub reagowanie na wysłane wiadomości. Masz do dyspozycji skuteczniejsze narzędzie 
analityczne niż te, które standardowo oferuje Facebook, Twitter, Instagram czy YouTu-
be. Dzięki temu zwiększasz skuteczność swoich social media. Sotrender ułatwia ra-
portowanie oraz personalizację dokumentów. Sotrender umożliwa nie tylko śledzenie 
działań konkurencji w mediach społecznościowych, ale również porównywanie się z 
nimi. Możesz m.in.: przeprowadzić różnorodne analizy – treści, odbiorców i ich zacho-
wań, wskaźników wzrostu.

Sotrender w codziennej pracy:

Masz social media pod kontrolą – wszystko w jednym narzędziu. 

Oszczędzasz czas – zyskujesz łatwe raportowanie i większą przejrzystość 
przedstawianych danych. 

Optymalizujesz publikowane treści oraz mierzysz ich efektywność.

Dzięki Sotrender:

Wiesz wszystko o efektywności podejmowanych działań w social mediach. 

Monitorujesz i szybciej reagujesz na to, co robi Twoja konkurencja.

Prowadzisz skuteczną komunikację w social mediach – reagujesz w czasie  
rzeczywistym na komentarze i wiadomości.

Więcej na: sotrender.com

https://sotrender.com
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SURFER SEO
Narzędzie do optymalizowania stron www w sieci. Dostarcza informacji na podstawie 
zanalizowanych pięćdziesięciu najlepszych wyników w oparciu o ponad 500 czynni-
ków, które mogą potencjalnie wpłynąć na Twoje pozycje w rankingu. Z narzędzia, które 
jest łatwe w obsłudze, korzystają zarówno specjaliści SEO, jak i marketerzy bądź twórcy 
contentu. Surfer SEO wykonuje audyt strony i dostarcza rekomendacji, a także uzupeł-
nia je efektownymi, prostymi do interpretacji wykresami. Narzędzie odnosi się także 
do innych technicznych aspektów, które wpływają na skuteczność strony www – np. jej 
prędkość, która jest jednym z istotniejszych czynników rankingowych, a przy tym ele-
mentem istotnym także z punktu widzenia użytkownika.

Surfer SEO w codziennej pracy:

Ułatwia i przyspiesza pracę nad pozycjonowaniem strony – 10 razy szybciej niż 
pozycjonowanie manualne. 

Dostarcza szerokiego spektrum informacji pochodzących z audytu strony oraz 
sugeruje rozwiązania problemów.

Pozwala przygotować szczegółowe wytyczne dla copywriterów.

Dzięki Surfer SEO:

Twoja strona jest na najwyższych pozycjach w wyszukiwarkach.

Szybciej odpowiadasz na potrzeby klientów.

Zwiększa skuteczność content marketingu.

Więcej na: surferseo.com

https://surferseo.com
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SERWERSMS
Platforma, która ułatwia prowadzenie zautomatyzowanego marketingu bezpośrednie-
go - mobilnego, w tym m.in. realizowanie kampanii SMS, MMS, VMS, Viber. Jej funkcjo-
nalność oparta jest na panelu online (i aplikacji), który pozwala zarządzać wysyłkami 
informacji. Najważniejsze funkcje narzędzia to: zarządzanie grupami kontaktów, ma-
sowa wysyłka SMS, MMS i VMS, obsługa odpowiedzi, kontrolowanie listy płatności lub 
np. wysłanie wiadomości SMS za pośrednictwem wiadomości e-mail. Platforma daje 
możliwość realizacji wysyłek powiadomień całkowicie automatycznie i bez konieczno-
ści manualnego przenoszenia danych pomiędzy systemami. Ponadto wszystkie dane 
przetwarzane w systemie są zawsze dostępne, a to z kolei pozwala również na dostęp 
do danych w chmurze oraz import kontaktów z urządzenia mobilnego. 

SerwerSMS w codziennej pracy:

Oszczędzasz czas - szybko realizujesz kampanie SMS, MMS, VMS. 

Zarządzasz kampaniami za pomocą jednego narzędzia z każdego miejsca,  
w którym masz dostęp do internetu. 

Masz pod kontrolą nieograniczoną ilość danych i dbasz o ich bezpieczeństwo. 

Dzięki SerwerSMS:

Zwiększasz skuteczność działań marketingowych.

Prowadzisz komunikację, która wzmacnia ROI Twoich kampanii.

Budujesz świadomość marki.

Więcej na: serwersms.pl

https://serwersms.pl
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SURVICATE
Narzędzie do tworzenia ankiet i uzyskiwania informacji zwrotnych, które pomogą po-
dejmować Ci działania bardziej zorientowane na klienta. Dzięki ankietom uzyskujesz 
dostęp do wiedzy o klientach i tego, czego potrzebują, by sprostać ich oczekiwaniom 
lub budować customer experience, a w dalszej kolejności zwiększyć sprzedaż, zaanga-
żowanie i zbudować trwałe relacje z klientami. Survicate wspiera działania marketin-
gowe, także poprzez automatyzację i oferowanie pogłębionej analityki oraz integrację 
z innymi narzędziami. Ankiety są przemyślane i atrakcyjne dla klientów, także w formie 
wizualnej, w związku z tym mają dużą skuteczność w pozyskiwaniu opinii klientów. 

Survicate w codziennej pracy:

Pytasz klienta o zdanie i opinię, dzięki czemu możesz zmienić się tak,  
aby silniej związać go ze swoją marką. 

Przeprowadzasz ankiety mobilne.

Komunikujesz się w sposób prosty i jasny. 

Wyciągasz wnioski i analizujesz zachowanie klienta, aby przewidzieć jego  
aktywność. 

Dzięki Survicate:

Korzystasz z pozytywnych opinii do budowania wiarygodnego wizerunku. 

Doskonale znasz swoją grupę docelową. 

Budujesz strategię rozwoju w oparciu o wiarygodne dane. 

Więcej na: survicate.com

https://survicate.com
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POSTIFY 

Aplikacja do zarządzania publikacjami postów w social mediach: Facebooku, LinkedI-
nie, Twitterze i Instagramie. Narzędzie pozwala na automatyzację wszystkich publikacji  
z poziomu jednego narzędzia. Ponadto ułatwia ich planowanie, dostosowanie harmo-
nogramu do indywidulanych potrzeb, a nawet przygotowanie prostej grafiki.  
Dzięki niej można korzystać z wbudowanego systemu rekomendacji treści i codzien-
nie zdobywać oparte na zainteresowaniach inspiracje do publikowania postów. Positfy 
umożliwia zarządzanie nawet 200 kontami w social mediach. Zaawansowana anality-
ka ułatwia podejmowanie decyzji o zmianach, nowych kierunkach, a nawet zbudowa-
nie strategii komunikacji w social mediach.

Postify w codziennej pracy:

Oszczędzasz czas – posty publikują się automatycznie dzięki Twojemu  
harmonogramowi. 

Łatwo zarządzasz ruchem w social mediach, który dotyczy Twojej marki. 

Korzystasz z analityki i rekomendacji treści. 

Dzięki Postify:

Tworzysz skuteczną komunikację. 

Budujesz wiarygodny, ciągle aktualizowany wizerunek Twojej marki. 

Łatwo zaplanujesz strategię komunikacji w social mediach.

Więcej na postify.com

https://postify.com
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REASUMUJĄC
Działaj! 

Prowadź aktywne działania marketingowe, śledź rozwój technologii i korzystaj z jej 
wynalazków. Bądź czujny i śledź konkurencję, ale nieustannie pamiętaj o swoich klien-
tach - prowadź dialog, słuchaj, odkrywaj ich potrzeby i kieruj ich uwagę na firmę i pro-
dukt. Odwdzięczą się lojalnością i ciągle wzrastającą sprzedażą. 

Pamiętaj o samorozwoju i poszerzaniu wiedzy. Inwestuj w edukację, która może przy-
nieść kolejne pomysły biznesowe. Inspiracji szukaj także na naszym portalu, który 
przygotowaliśmy z myślą o potrzebach młodych przedsiębiorców. Zaglądaj często na: 
startup. pfr.pl. Będziemy Cię wypatrywać!

Korzystaj z narzędzi, które mogą niektóre działania marketingowe wykonać szybciej, 
lepiej i skuteczniej niż najbardziej sprawny zespół specjalistów. Jeszcze kilka lat temu, 
marketing nie miał do dyspozycji tak szerokiej gamy narzędzi - zautomatyzowanych, 
niezwodnych, liczących i mierzących efekty. Obecnie, zdobyczy nowych technologii 
jest coraz więcej, dlatego nie wahaj się ich używać. Zostały wymyślone, aby zaspokoić 
potrzeby marketingowców i dać im więcej wolnego czasu. Tak, Ty też jesteś czyimś 
klientem! 

Powodzenia!



Start-up skazany 
na sukces.
Jakie narzędzia pomogą Ci
zwiększyć sprzedaż?

Jak 
zatrudniać 
najlepszych?
Co warto wiedzieć, 
o nowoczesnej rekrutacji?

Narzędzia, 
które usprawnią 
zarządzanie 
zespołem 
w Twojej 
firmie
Zarządzaj efektywnie zespołem!

Dowiedz się 
więcej na:
www.startup.pfr.pl

http://www.startup.pfr.pl
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