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O Kliencie

Rankomat to lider rynku online lead generation dla branży finansowej, w którego 

skład wchodzą serwisy Grupy eBroker i Rankomat.pl. Tworzy i prowadzi setki 

własnych kampanii internetowych, poprzez które pozyskuje zainteresowanych 

klientów dla największych instytucji finansowych.

Misją marki jest dostarczenie użytkownikom Internetu eksperckiej wiedzy na temat 

produktów finansowych i wspieranie w decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Duży nacisk kładziony jest na rzetelność, obiektywność i wiarygodność prezento-

wanych informacji. W serwisach Klienta znajdziemy zawsze najświeższe informa-

cje ze świata finansów, specjalistyczne artykuły i fachowe rankingi przygotowy-

wane przez ekspertów branży. Rankomat dysponuje rozbudowaną bazą mailingową 

zweryfikowanych i zainteresowanych produktami finansowymi potencjalnych klientów, 

a także oferuje możliwość wyboru spośród ponad 70 produktów finansowych na serwisie 

eBroker.pl.  Rankomat współpracuje z Semahead od blisko roku na wielu polach marketingu 

internetowego. W tym materiale prezentujemy efekty działań z obszaru content marketingu dla 

jednego z serwisów Klienta – eKredycik.pl.
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Referencje Klienta

  Agencja Semahead świadczy dla serwisów Rankomatu, usługi w zakresie

                    SEO, SEM i Content Marketingu. Działania podejmowane przez 

Semahead charakteryzują się wysoką jakością, co przekłada się na skuteczne 

realizowanie celów współpracy. Pracę z Semahead cechuje także świetna 

komunikacja, ze specjalistami, wychodzenie przez nich z inicjatywą i propozycjami 

zmian, które rozwijają biznes Rankomatu. Polecam Agencję Semahead jako 

partnera godnego zaufania, który przez efektywność swoich działań ma 

realny wpływ na efekty biznesowe firmy.

Michał Laskowski, 

Prezes Zarządu Rankomat
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Wyzwanie

Branża pożyczkowa nazywana jest często „trudną branżą”. Wynika to 

z obostrzeń dotyczących reklamy pożyczek oraz z małego zaufania 

społeczeństwa do pożyczkodawców - deklaruje je jedynie 10% Polaków 

(Maison&Partners). Odpowiedzią na te problemy jest content marketing, 

którego istotą jest budowanie relacji poprzez odpowiadanie na potrzeby 

klienta na każdym etapie procesu zakupowego.

Pożyczka  ratalna, oferowana przez Ekredycik.pl, może być udzielona wyłącznie 

osobom spełniającym określone warunki – kluczowym jest posiadanie zdolności 

kredytowej. Wnioski online, zanotowane jako konwersje w Google Analytics, są 

później weryfikowane offline przez konsultantów, po czym są akceptowane bądź 

odrzucane. Musieliśmy zadbać o to, by wnioski wypełniały odpowiednie osoby. 

To właśnie dotarcie z odpowiednim komunikatem do właściwej grupy docelowej 

było kluczem do osiągnięcia najważniejszego celu. Naszym zadaniem było bowiem 

przede wszystkim zwiększenie skuteczności sprzedaży – zwiększenie liczby wniosków 

złożonych przez Internet, które po weryfikacji offline zakończą się sprzedażą. 

Skuteczność sprzedaży dla kampanii AdWords wynosiła około 10-15%, dla SEO 

oscylowała wokół 25-30%. My zaś chcieliśmy osiągnąć skuteczność sprzedaży na 

poziomie minimum 35%.

https://rankomat.pl/


KLIENT

Rankomat

OBSZAR

Content marketing

SERWIS

Ekredycik.pl

CZAS

8 miesięcy

BRANŻA

Finanse

Cele

Wzrost ruchu z bezpłatnych wyników 
wyszukiwania o 100%

Wzrost konwersji z działań SEO 
i content marketingowych o 100%

Skuteczność sprzedaży z wniosków 
złożonych online przez czytelników bloga 

na poziomie 35%

Trafne określenie i pozyskanie grupy 
docelowej
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Strategia content marketingowa

Fundamentem strategii content marketingowej były gruntowne, wielowymiarowe analizy danych. 

Budowa strategii obejmowała kilka kluczowych etapów.

  

 Analiza grupy docelowej

Najpierw musieliśmy poznać profil idealnego dotychczasowego klienta. Pomogło nam 

w tym zbadanie profilu konwertujących użytkowników z Google Analytics oraz analiza 

wewnętrznych dokumentów - kwartalnych raportów na temat profilu klientów 

eBroker. Następnie za pomocą narzędzia Target Group Index (TGI) od Millward Brown 

sprawdziliśmy, kim są Polacy biorący pożyczki online i jak zachowują się w Internecie. 

W związku z dystrybucją contentu w social media – przeanalizowaliśmy też zainteresowania 

grupy docelowej w panelu Facebook Audience Insights.

 Analiza konkurencji

Za pomocą BuzzSumo, SimilarWeb i Brand24 sprawdziliśmy, jakie działania content marketingowe 

podejmuje konkurencja biznesowa. Oprócz tego zbadaliśmy działania tzw. konkurencji tematycznej. 

Wiedzieliśmy bowiem, że nasz content będzie rywalizował w Internecie ze wszystkimi treściami, które 

powstają na temat finansów!
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 Określenie założeń strategicznych

Określiliśmy, na jakim USP będziemy opierać komunikację z grupą docelową, 

które segmenty użytkowników są najważniejsze oraz jak często i za pomocą jakich 

metod będziemy się komunikować z personami. 70% działań zadedykowaliśmy 

najważniejszemu segmentowi użytkowników, a 30% drugiemu.

 Dobór narzędzi i pomysł kreatywny

Zdecydowaliśmy utworzyć w serwisie Ekredycik.pl bloga i publikować tam co 

miesiąc stałą liczbę treści według ustalonego schematu. Utworzyliśmy 3 kategorie, 

a wewnątrz nich – 5 stałych cyklów treści. Każdy cykl oscyluje wokół przestrzeni 

tematycznej szczególnie ważnej z punktu widzenia strategii. Dla każdego cyklu 

ustalono dedykowaną personę, ton komunikacji, etap procesu zakupowego, cel i mikro 

KPI. Cykle rozróżniono też poprzez zaprojektowanie wyrazistych, powtarzalnych form 

contentu, do których powracający użytkownicy mogą się przyzwyczaić i polubić.
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Realizacja działań

Prowadzenie bloga

 Co miesiąc publikowaliśmy na blogu Klienta 15 rozbudowanych 

 artykułów eksperckich.

 Tworzenie harmonogramów było zawsze skorelowane z założeniami   

 i celami strategii content marketingowej oraz spójne z pomysłem    

 kreatywnym.

 Specjaliści piszący treści pracowali każdorazowo na podstawie     

 szczegółowych wytycznych SEO i webwritingowych.
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Narzędzia analityczne dla content marketingu

 Blogowy Pakiet Analityczny – zestaw wdrożeń w Google Analytics, między

  innymi: implementacja Google Tag Managera, wprowadzenie filtrowania ruchu,  

 ustalenie zestawu celów, dedykowane widoki, raporty niestandardowe, 

 segmenty oraz pulpity managerskie.

 Stałe monitorowanie wyników – dynamicznie reagowaliśmy na trendy  

 w zachowaniu użytkowników, optymalizując stosowane taktyki content     

 marketingowe.

 Porównawcza analiza trendów - planowaliśmy treści na blogu w oparciu 

 o aktualne trendy. Korzystaliśmy z Google Keyword Planner, Google Trends, 

 Answerthepublic i badaliśmy zainteresowania grupy docelowej za pomocą 

 BuzzSumo i Brand24.
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Efekty

Wzrost 
ruchu z SEO
rok do roku

o 254%

Wzrost liczby
transakcji z działań

SEO i content
marketingowych

o 255%

Skuteczność 
sprzedaży 

z wniosków 
złożonych online 

przez czytelników 
bloga na poziomie 

55%

73%
klientów to 

przedstawiciele 
grupy

docelowej
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23%

Kto wnioskował

o pożyczkę

w Ekredycik.pl?
77%

Tworzymy treści, które trafiają w potrzeby klientów. 

Przypomnijmy, że 70% działań zadedykowaliśmy w strategii naszej 

najważniejszej personie. W ostatnim badanym miesiącu aż 77% 

użytkowników to przedstawiciele najistotniejszej grupy docelowej.

Grupa docelowa A Grupa docelowa B
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Sierpień Wrzesień Październik Listopad

Dzięki skutecznym działaniom SEO i content marketingowym odwróciliśmy 

spadkowy trend generowania ruchu z wyszukiwarki. W ostatnim miesiącu 

zanotowaliśmy rekordową ilość ruchu z bezpłatnych wyników wyszukiwania – 

porównując rok do roku, ruch wzrósł aż o 254%!

Zmiana
90% Zmiana

65%

Jak zmieniał sie ruch organiczny rok do roku?

Ruch organiczny

Zmiana
139%

Zmiana
254%!
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Przełożyło się to na spektakularny wzrost transakcji z bezpłatnych wyników wyszukiwania. 

Liczba transakcji z SEO wzrosła w ciągu 8 miesięcy aż o 190%! Kiedy dodamy do tego 

konwersje czytelników bloga przypisane do innych kanałów – mówimy wtedy o wzroście 

na poziomie 255%!

Pierwsze konwersje czytelników bloga – nie tylko z SEO, ale ze wszystkich kanałów 

– zauważyliśmy już w pierwszym miesiącu. W każdym kolejnym systematycznie ich 

przybywało.

Kwiecień
miesiąc
bazowy

SierpieńMaj WrzesieńCzerwiec PaździernikLipiec Listopad

22%

120%
160%

180%
200%

260%

320%

O ile procent zwiększała się co miesiąc liczba 
wniosków złożonych przez czytelników bloga?
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Kwiecień

40%
33%

64%

77%
50%

87%
44%

48%

SierpieńMaj WrzesieńCzerwiec PaździernikLipiec Listopad

Klient systematycznie podsyłał nam raporty, które zderzały dane o transakcjach z 

Google Analytics z realną sprzedażą. Dzięki tym danym mogliśmy na bieżąco analizować 

skuteczność sprzedaży offline z wniosków złożonych online. Okazuje się, że wnioski 

złożone przez czytelników bloga są najwyższej jakości. Działania content 

marketingowe najskuteczniej wpływają na podnoszenie efektywności sprzedaży – średnio 

to aż 55-procentowa skuteczność!

Zaakceptowane wnioski Wnioski użytkowników z blogiem

https://rankomat.pl/


Semahead to agencja SEM Grupy INTERIA.PL, wchodzącej w 
skład Bauer Media Group. W Semahead wierzymy, że można 

tak odkrywać potencjał Internetu, aby każdy kto z nami 
współpracuje wygrywał.

ZADZWOŃ DO NAS

+48 500 160 830

NAPISZ DO NAS

kontakt@semahead.pl

https://rankomat.pl/
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