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Content marketing to coraz ważniejszy element marketing mix.
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Obserwujemy coraz większe inwestycje



… i coraz dłuższe projekty



Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju nowego rynku

Search
Display

SocialE-mail

RTB Content



Gdzie jesteśmy z badaniami?



Co mierzymy?
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Lubimy te wskaźniki, które znamy…z reklamy!



Lubimy te wskaźniki, które znamy…z reklamy!
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Co dokładnie badamy?



Ad Server CMS

Co dokładnie badamy?
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Co dokładnie badamy?



Jakie są wyniki tych badań?



Zasięg 21.439 UU na 
artykule

56.721 wyświetleń video



Po przewinięciu 10% 
treści - wyszło 80% 

czytelników

Po 10 sekundach filmu - 
60% oglądających 

opuściło stronę

Zasięg 21.439 UU na 
artykule

56.721 wyświetleń video



Rozczarowanie



Rozczarowanie

Nigdy do końca nie 
wiedziałem gdzie i kiedy 

content marketing zadziałał

Mariusz Borkowski 
Dyrektor Marketingu Polfa Tarchomin



Rozczarowanie

Nigdy do końca nie 
wiedziałem gdzie i kiedy 

content marketing zadziałał

Sam Fiorella 
 Partner, Sensei Marketing

Niestety media mogą legitymować 
się dużym zasięgiem ale często mają 

zero wpływu na twoją grupę 
docelową

Mariusz Borkowski 
Dyrektor Marketingu Polfa Tarchomin



Co zatem badać…?



Zachowanie na 
reklamie różni się od 
zachowania na treści !



Co chcemy badać?



Ad Server CMS

Co chcemy badać?



CMS

Chcemy badać zachowanie na treści



Jak wygląda zachowanie użytkownika na treści? 



…w drodze do konwersji?

Jak wygląda zachowanie użytkownika na treści? 



Przykład…
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CMS

Co Chcemy badać?

Scrollowanie

Udostępnienie 

Wypełnienie

Komentowanie

Like (Reakcje)



Przykładowe miary skuteczności  
w Content Marketingu



Badanie scrollowania



Głębokość scrollowania



Prędkość scrollowania



Liczba obejrzanych treści

1

2

3



Dynamika użytkownika



% czasu spędzonego na różnych typach treści

15%

85%



Udostępnianie, komentowanie, 
lakowanie



Akcje Społecznościowe, to wg definicji IAB 
aktywność użytkowników polegająca na 
kliknięciu określonej funkcjonalności w sieci 
społecznościowej (np. Polubienia, 
udostępnienia, skomentowania.

Social Actions 



Rodzaje akcji społecznościowych



Social Referrals - ruch z sieci społecznościowych 



Wirusowość - siła udostępnienia



Video



Wskaźniki VIDEO

complition rate 28%



drop rate

sound on

fast forward

paused

34%
20%
32%
19%

Wskaźniki VIDEO



Podstawowe miary - zestawienie



• Liczba akcji społecznościowych 

• Rodzaje akcji społecznościowych 

• Udział ruchu z social media 

• Wirusowość treści

• Średni czas oglądania 

• Complition rate 

• Drop rate 

• Viewability

ZAANGAŻOWANIE SIŁA SPOŁECZNOŚCIOWA

• Czas spędzony na treści 

• Głębokość scrollowania  

• Prędkość scrollowania 

• Liczba obejrzanych treści

ZAANGAŻOWANIE

KPI’s - Podstawowe miary skuteczności w CM

Statyczny Video Statyczny/Video



Jak poszukiwać?



Czego poszukiwać?

Keyword # Hashtag

@ Account URL



Keyword # Hashtag

@ Account URL



Jak badać?



TrackingListening



Listening…
Social listening to proces monitorowania kanałów mediów społecznościowych pod kątem wzmianek

Słowo kluczowe
#Hashtag

Fraza kluczowa



Tracking…
Analiza zachowania użytkowników na stronie www



Źródła danych



KOD, API…
Application Programming Interface - komunikacja między aplikacjami znajdującymi się na oddzielnych 

urządzeniach w sieci.

CSV XML SQL XLS

SOCIAL MEDIA WWW



Scraping…
To forma kopiowania, w której określone dane są gromadzone i kopiowane z sieci, zazwyczaj do centralnej lokalnej 

bazy danych lub arkusza kalkulacyjnego w celu późniejszego wyszukania lub analizy.

CSV XML SQL XLS



Narzędzia



Cv

CvIslay



Przykłady badań w CM



37% 1 min
Tytle czasu użytkownicy 
przyglądali się jednemu 

zdjęciu

Tyle czasu użytkownicy 
spędzili na jednym spośród 

pięciu zdjęć 

37%  
CZASU



80%
Na tej głębokości skoncentrowało się 

najwięcej użytkowników - składniki



59% 

Tylu Użytkowników 
uważnie przeczytało 

artykuły

3 
Tyle artykułów 

przeczytał średnio 
jeden użytkownik



81%

ruchu na bloga przyszło 
z Facebooka

Mimo, iż 98% akcji społecznościowych 
(Share, Like, Komentarz) było na 

Instagramie 



complition rate

viewability rate

drop rate

sound on

fast forward

paused

28%
96%
34%
20%
32%
19%

VIDEO



VIDEO

Najdłużej oglądany

Najczęściej przewijany

Najczęściej pauzowany

Najczęściej porzucany



W jaki sposób kompleksowo zbadać i ocenić 
efektywność działań content marketingowych on-line?



1. Określić cel dla Content Marketingu 
2. Wybrać zestaw odpowiednich wskaźników 
3. Dobrać technologię analityczną 
4. Tworzyć i optymalizować treść na bazie wskaźników 

W jaki sposób kompleksowo zbadać i ocenić 
efektywność działań content marketingowych on-line?



ZESTAW MIAR STOSOWANYCH W CONTENT MARKETINGU



• Czas spędzony na treści - czas w minutach spędzony na kontakcie użytkownika z adresem URL, na którym znajduje się artykuł, grafika lub video. 

• Głębokość scrollowania - jeden z poziomów strony, do którego docierają  użytkownicy w czasie wizyty na witrynie www. Wskaźnik określa procent użytkowników, którzy 

dotarli do każdej z analizowanej głębokości scrollowania. W zależności od użytej technologii analitycznej liczba mierzonych poziomów może wahać się od 4 do 10.  

• Prędkość scrollowania – udział czasu spędzonego na określonej głębokości scrollowania. Przykładowo: „25% na poziomie 50%” oznacza, że internauci spędzili 25% 

swojego czasu w połowie odwiedzanej strony.  

• Liczba obejrzanych treści - np. Liczba artykułów przeczytanych przez jednego użytkownika 

• Użytkownik nieuważny – internauta, który Scrollował stronę z prędkością, która uniemożliwia zapoznanie się z treścią (nie dotarł do połowy odwiedzanej strony 

i w przypadku którego udział czasu na poszczególnych głębokościach scrollowania był skrajnie różny). Zob. także: Użytkownik uważny.  

• Użytkownik powtarzalny - internauta, który powrócił do wcześniej odwiedzanej Głębokości scrollowania.  

• Użytkownik uważny – internauta, który scrollował stronę z prędkością, która umożliwia zapoznanie się z treścią (dotarł poza połowę odwiedzanej strony 

i u którego udział czasu na poszczególnych głębokościach scrollowania był przybliżony). Zob. także: Użytkownik nieuważny.  

• Ścieżki użytkownika na stronie - ścieżka od artykułu do artykułu, w zależności od linkowania 

ZAANGAŻOWANIE

EFEKT ODDZIAŁYWANIA TREŚCI NA UŻYTKOWNIKA STRONY WWW



• Liczba i typ akcji społecznościowych - Akcje Społecznościowe, to wg definicji IAB: Social Actions – aktywność użytkowników polegająca na kliknięciu 

określonej funkcjonalności w sieci społecznościowej (np. polubienia, udostępnienia, skomentowania).  

• Udział ruchu z social media - jako % udziału wśród innych kanałów (np. wyszukiwarka, mailing) 

• Wirusowość treści - Wirusowość Treści, to wg definicji IAB: Wirusowość treści (ang. Virality) – liczba wejść na daną treść dzięki udostępnieniu linka do tej 

treści w sieci społecznościowej. Wliczane są w to udostępnienia za pośrednictwem kliknięcia w przycisk „Udostępnij” oraz za pośrednictwem „Kopiuj i 

wklej”.  

• Oglądalność treści (PV) - Liczba odsłon

SIŁA SPOŁECZNOŚCIOWA

EFEKT WYWOŁANY DZIĘKI UDOSTĘPNIENIU TREŚCI W KANAŁACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 



Całkowita liczba odtworzeń

Całkowita długość video

AVG engagement time

Complition rate

Drop rate

Sound on

Paused

Fast forward

Viewability rate

Bezwzględna liczba startów/odpaleń video. Nie sumujemy kilku odpaleń w postaci start/stop zrobionych przez jednego 
użytkownika w czasie oglądania. Założenie jest takie, że jeden użytkownik może odpalić video maksymalnie jeden raz 
oraz, że nie każdy użytkownik lądujący na stronie odpala video

Bezwzględna długość całego filmu. Stała wartość niezależna od zachowań użytkowników

ile sekund filmu zostało odtworzone - policzone jako średnia ze wszystkich użytkowników.

% użytkowników, którzy odtworzyli video do końca

% użytkowników, którzy  odtworzyli mniej niż 50% video

% użytkowników, którzy  odtworzyli video z dźwiękiem (bez naciskania funkcji mute)

% użytkowników, którzy  pauzowali video

% użytkowników, którzy  korzystali z funkcji seek (przewijali)

% użytkowników, u których - co najmniej 50% pikseli pozostaje w widocznym obszarze okna 
przeglądarki przez cały czas odtwarzania video

VIDEO

WSKAŹNIKI STOSOWANE DO MIERZENIA TREŚCI VIDEO



https://www.iab.org.pl/tag/leksykon/



Dziękuję za uwagę

tomek@islay.tech
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https://panel.islay.tech/Login  

Login: shewalks 
Hasło: islay4shewalks

https://panel.islay.tech/Login

