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Referencje klienta

Kampania leadowa Wonderware 2017

prowadzona była na Facebooku 

wręcz po mistrzowsku. Nie tylko pod 

kątem wyników, ale też sposobu komunikowania

o jej przebiegu kampanii, wszelkich zmianach oraz 

poszukiwaniach najbardziej optymalnych rozwiązań.

Renata Poreda, 

Koordynator ds. komunikacji ASTOR

http://www.astor.com.pl/
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O kliencie

ASTOR od 30 lat unowocześnia polski przemysł.

Dostarcza firmom najnowsze technologie z zakresu:

automatyzacji  produkcji,

robotyzacji procesów,

oraz systemów IT do zarządzania i nadzoru produkcji.

W skrócie: dzięki ASTOR polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z najnowocześniejszych 

rozwiązań na świecie, jak choćby amerykańskiego oprogramowania Wonderware czy 

japońskich robotów Kawasaki.

Firma zatrudnia obecnie około 130 osób i posiada 7 oddziałów w Polsce. Z oferowanych przez 

ASTOR rozwiązań skorzystało już  ponad 4 000 przedsiębiorstw w Polsce.

http://www.astor.com.pl/
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Zostaliśmy poproszeni o przygotowanie kampanii 

leadowej, której celem była promocja 

oprogramowania Wonderware 2017. 

Rozwiązania Wonderware obejmują szeroki zakres 

oprogramowania do zarządzania operacyjnego

w czasie rzeczywistym, a także profesjonalne usługi, 

pomagające klientom projektować, wykorzystywać

i zarządzać bezpieczeństwem, efektywnością, 

produktywnością, ciągłością i zyskownością. 

Wyzwanie

http://www.astor.com.pl/
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To platforma do optymalizowania procesu produkcji, z której na świecie korzysta

1 mln fabryk, z czego 15 tys. w Polsce. Wonderware 2017 był zatem odświeżoną 

wersją software’u, dobrze znanego w środowisku firm produkcyjnych.

Produkt nie był prosty. Zainteresowani nim mogli być jedynie branżowi specjaliści. 

Największym wyzwaniem w kampanii było dotarcie do tej specyficznej grupy 

docelowej. Naszym głównym targetem były osoby na najwyższym szczeblu 

zarządzania, pracujące w firmach produkcyjnych na terenie Polski.

Tak wąska grupa docelowa (od kilkuset do kilku tysięcy osób) wymagała od nas 

snajperskiej precyzji w namierzaniu potencjalnych klientów naszego klienta.

http://www.astor.com.pl/
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Cele

Promocja marki Astor, jako dostawcy rozwiązań tego typu dla biznesu

Dostarczenie 100 leadów z różnych kanałów online,

z czego ok. 50 z kanałów Social Media

Zwiększenie świadomości produktu Wonderware 2017 w branży

http://www.astor.com.pl/
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Celem klienta było utożsamienie produktu 

Wonderware z marką ASTOR na rynku polskim. 

Hasło „Odkryj Wonderware z ASTORem”, które było 

tematem przewodnim kampanii, miało przywrócić 

świadomość w Top of Mind, tak by ASTOR ponownie 

stał się numerem jednej w swojej kategorii. Klient 

chciał również stworzyć warunki do efektywnej 

sprzedaży produktów i rozwiązań, których wynikiem 

byłby wzrost  liczby leadów sprzedażowych, a tym 

samym, wzrost sprzedaży.

http://www.astor.com.pl/
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Strategia

Testy

W pierwszym etapie kampanii postanowiliśmy sprawdzić 

różne źródła ruchu, aby ocenić ich efektywność

w przypadku tak specyficznego produktu oraz grupy 

docelowej.

Optymalizacja budżetów

W drugim etapie kampanii ograniczyliśmy się tylko do 

źródeł, w których średni koszt pozyskania leada był 

najniższy.

http://www.astor.com.pl/
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Kampania rozpoczęła się na początku lipca 2017 roku 

i trwała do końca listopada 2017.

Wyszliśmy z założenia, że osoby, które nie znają 

brandu i być może produktu, powinny najpierw 

przejść przez landing page, aby dowiedzieć się czegoś 

więcej. Osobom znającym już markę ASTOR lub 

Wonderware, daliśmy możliwość bezpośredniego 

kontaktu poprzez formularz na  Facebooku.

Realizacja

http://www.astor.com.pl/
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W związku z tym, działania płatne w ekosystemie Facebooka podzieliliśmy na 2 części:

1. Kampanię na ruch, kierującą na landing page klienta 

Cel: wartościowy ruch na landing page’u

Kanały: Facebook, Messenger, Instagram i sieć reklamowa Facebooka

Kierowanie: głównie po zainteresowaniach (Wonderware i SCADA).

W targecie znalazła się  branża produkcyjna, kierownicy produkcji oraz absolwenci 

automatyki i robotyki. Produktem chcieliśmy zainteresować również pracowników 

największych firm produkcyjnych. Te poznaliśmy na postawie zestawienia 500 największych 

przedsiębiorstw w Polsce, z którego wytypowaliśmy te o charakterze wytwórczym. 

Strona docelowa: https://www.astor.com.pl/wonderware.html (formularz kontaktowy na 

landingu)

http://www.astor.com.pl/
https://www.astor.com.pl/wonderware.html
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2. Kampanię leadową (formularz kontaktowy 

bezpośrednio na Facebooku)

Cel: pozyskanie leadów

Kanały: tylko Facebook

Kierowanie: Osoby znające markę ASTOR lub 

Wonderware. Kampania była oparta na remarketingu

z witryny, landing page’a i strony na Facebooku. 

Przekaz reklamowy kierowaliśmy również do 

użytkowników zaangażowanych  na Facebooku.

Strona docelowa: brak. Leady zbierane bezpośrednio 

za pomocą Facebook

http://www.astor.com.pl/
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W kampanii wykorzystaliśmy zarówno kreacje graficzne, jak i wideo.

Utworzyliśmy zatem 3 rodzaje reklam na Facebooku:

1. Reklamy standardowe 

z pojedynczą grafiką i z 3 różnymi 

wersjami hasła do testów A/B. Ten format 

zastosowaliśmy zarówno w kampanii na 

ruch, jak i leadowej.

http://www.astor.com.pl/
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2.  Reklamy karuzelowe z 3 grafikami 

Stosowaliśmy je jedynie w kampanii 
na ruch.

3. Reklamy wideo z 2 wersjami filmów: 

46-sekundową i 83-sekundową (oba 
wideo z napisami). Formy video 
wykorzystaliśmy tylko w kampanii 
leadowej.

http://www.astor.com.pl/


KLIENT

Astor

OBSZAR

Social Media

SERWIS

www.astor.com.pl

OKRES

4 miesiące

BRANŻA

Automatyka i robotyka

Po mniej więcej 2 miesiącach trwania kampanii, 

zauważyliśmy systematyczny spadek CTR. W tym 

czasie średnia częstotliwość  wyświetleń każdej 

reklamy na 1 użytkownika była już bardzo wysoka. 

Prawdopodobnie wynikało to z faktu, iż grupie 

docelowej opatrzyły się w kółko wyświetlane te 

same kreacje. Odświeżyliśmy więc kreacje, 

zmieniając grafiki i copy.

Takie działania przyniosły zamierzony efekt. CTR 

wzrósł do poziomu z początku kampanii, a leady (po 

lekkim przestoju), także zaczęły wpadać częściej.

http://www.astor.com.pl/
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Efekty

Dotarcie do ok. 15 000 osób w kampanii leadowej

(wąska grupa docelowa)

Pozyskanie 62 leadów z Facebooka, 

czyli realizacja 124% celu

Dotarcie do ok. 50 000 osób w kampanii na ruch 

(szeroka grupa docelowa)

http://www.astor.com.pl/
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Facebook okazał się najtańszym źródłem pozyskiwania leadów ze wszystkich sprawdzonych 

przez nas kanałów!

W całej kampanii wykorzystaliśmy głównie kanały googlowe oraz social media. Pierwsze leady

z kampanii na Facebooku zaczęły spływać bardzo szybko, przede wszystkim z reklam wideo

i kierowania na osoby, które znają markę.

W ciągu 4 miesięcy łącznie pozyskaliśmy przez Facebooka aż 62 leady. To naprawdę dużo

w branży, wktórej każdy lead może potencjalnie oznaczać milionowy kontrakt i wieloletnią 

współpracę.

Poprzez formularz na landing page’u zebraliśmy 15 leadów, poprzez formularz bezpośrednio na 

Facebooku – 47.

Średni koszt leada w kampanii na Facebooku był kilkukrotnie niższy niż z innych źródeł! 

Dlatego w trakcie trwania kampanii przekładaliśmy na Facebooka budżet z pozostałych kanałów. 

Klient wielokrotnie podkreślał, że jest pozytywnie zaskoczony wynikami tego medium.

http://www.astor.com.pl/
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W biznesie naszego klienta niemożliwym jest natychmiastowa ocena kampanii pod kątem 

sprzedażowym. Proces sprzedażowy od pierwszego kontaktu do podpisania umowy trwa 

zwykle od 6 do 12 miesięcy. Jednak ASTOR już na etapie kampanii kontaktował się mailowo,

a potem telefonicznie z potencjalnymi klientami i był zadowolony z jakości dostarczonych 

przez nas leadów.

Powyższy case pokazuje, że z Facebooka korzystają już wszyscy - nie tylko dzieci i młodzież, 

ale też właściciele firm, kierownicy i managerowie. W ekosystemie Facebooka znajdziesz 

swoich klientów. Nawet, jeśli sprzedajesz zaawansowane rozwiązania technologiczne dla 

firm.

Dziękujemy firmie ASTOR za okazane nam zaufanie. Opisana powyżej kampania jest nie tylko 

sukcesem Semahead, ale też oczywiście klienta, który dał nam duża swobodę i stworzył 

komfortowe warunki do współpracy.

http://www.astor.com.pl/


Semahead – agencja marketingowa specjalizująca się 
w działaniach z zakresu digital. 

W naszej pracy wykorzystujemy efekt synergii, 
dlatego wdrażamy wielokanałowe strategie promocyjne 360. 

ZADZWOŃ DO NAS 

+48 500 160 830 

NAPISZ DO NAS 

kontakt@semahead.pl
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