czyli o czym musisz wiedzieć, zanim
wyślesz pierwszego reklamowego SMS-a?

Jak pozyskać ekskluzywną bazę numerów?
Jak zawrzeć skuteczny przekaz reklamowy
w 160 znakach?
Jak tworzyć kampanie wielokanałowe?
Jak mierzyć efektywność kampanii SMS?

w w w. s m s a p i . p l

Wersja 2.01

Wstęp

SMS marketing to zagadnienie, które wciąż wywołuje mieszane odczucia wśród przedsiębiorców
i specjalistów zajmujących się promocją firm i marek. Krótka wiadomość tekstowa jest z jednej
strony narzędziem dobrze już zakorzenionym w marketingu, z drugiej: nawet osoby zajmujące się nią
profesjonalnie miewają wątpliwości, jak najefektywniej wykorzystać ten kanał komunikacji
w obrębie swoich działań. Również z własnego doświadczenia i po przeprowadzeniu wielu rozmów
w kuluarach branżowych spotkań, wiem, że SMS to zarówno ogromny potencjał, jak i spore
wyzwanie. Ta świadomość towarzyszyła też naszemu zespołowi w czasie tworzenia tego
Elementarza. Staraliśmy się usystematyzować wiedzę na temat marketingu SMS w taki sposób, aby
stworzyć poradnik, w którym zawarte będą odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa
pytania:

w jaki sposób SMS może wesprzeć skuteczność działań marketingowych?
jak włączyć krótką wiadomość tekstową do kampanii wielokanałowych?
jak mierzyć skuteczność kampanii SMS?
W Elementarzu znajdą Państwo szereg praktycznych wskazówek oraz przykłady udanych realizacji.
W imieniu zespołu SMSAPI serdecznie zachęcam do lektury i życzę wielu sukcesów na polu SMS
marketingu.

Andrzej Ogonowski,
Dyrektor marketingu i PR, SMSAPI.pl
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Statystyki marketingu SMS
Według agencji badawczej Nielsen aż 46% osób przyznało, że podjęło decyzję zakupową pod wpływem
komunikatu otrzymanego na swój telefon komórkowy. Z doświadczenia klientów SMSAPI wynika natomiast,
że nawet jednorazowa, lecz targetowana, wysyłka SMS, może osiągnąć efektywność na poziomie około
30%. Krótka wiadomość tekstowa jest więc wyjątkowo skutecznym narzędziem komunikacji, także
w porównaniu do innych kanałów.

Efektywność SMS marketingu

30%

46%

0-2%

93%

30% - tyle wynosi skuteczność wysyłki SMS do baz
zewnętrznych przy jednorazowej wysyłce. 0-2% to
skuteczność wysyłki SMS do zewnętrznych baz
zakupionych lub wynajętych

93% Klientów odczytuje reklamę tekstową wysłaną
na swój telefon (TNS OBOP oraz UKE), a 46%
użytkowników telefonii komórkowej przyznaje, że
dokonało zakupu pod jej wpływem (raport Nielsen)
Rys. 1. Efektywność marketingu SMS

W 2012 roku SMS obchodził swoje 20 urodziny. W pierwszej połowie lat 90-tych, poza nielicznymi
wizjonerami, nikt nie spodziewał się jednak, że ta krótka i niepozorna forma przekazywania informacji stanie
się niebawem jednym z najpopularniejszych kanałów komunikacji na wszystkich kontynentach. W 2012
roku w Polsce było 51 mln aktywnych kart SIM (wg GUS) i ta liczba stale rośnie. Według raportu AdStandard
wartość rynku mobile wynosi obecnie 841,4 mln zł. Wszystko to sprawia, że mobilny marketing dzisiaj nie
jest już tą samą formą komunikacji, jaką był jeszcze kilka lat temu. Naturalną konsekwencją zrozumienia
tych zmian jest nowe podejście do SMS marketingu, w którym najważniejsze jest budowanie rzetelnych
i trwałych relacji z klientem.
O mobilnym marketingu mówimy w odniesieniu do wszystkich form komunikacji marki z otoczeniem
zewnętrznym, głównie klientami i konsumentami, w której kanałem przekazywania treści są telefony
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komórkowe i smartfony. Do zbioru takich narzędzi można więc zaliczyć, zaczynając od podstaw: krótkie
wiadomości tekstowe oraz multimedialne, wiadomości głosowe VMS, technologię bluetooth, kody QR,
aplikacje mobilne, strony mobilne. O rozwoju branży mobile świadczą jednak nie tylko technologiczne
nowości, ale także nowe podejście do tradycyjnych narzędzi, dlatego też marketing i komunikację SMS na
nowo odkrywają zarówno znane marki o zasięgu globalnym, jak i sektor małych i średnich przedsiębiorstw.
Krótka wiadomość tekstowa jest na tyle uniwersalnym narzędziem, że obecnie wykorzystywana jest do
wielu celów, m.in.:
przyśpieszenie i usprawnienie komunikacji z klientami;
uzyskanie lepszych wyników sprzedażowych w określonym czasie;
budowanie lojalności klienta i zaufania do marki;
przekierowanie uwagi konsumentów z rzeczywistości offline do świata online lub też odwrotnie
- przeniesienie relacji nawiązanej z klientem w sieci na grunt rzeczywisty;
uzupełnienie przekazu dla treści dystrybuowanych w innych kanałach, współtworzenie całości działań
marketingowych z niemal wszystkimi narzędziami z zakresu ATL i BTL;
uproszczenie procedur administracyjnych w ramach organizacji;
tworzenie przewagi konkurencyjnej.
Oczywiście, nie twierdzimy, że samo uaktywnienie kanału SMS w strukturach firmy czy działaniach
marketingowo-reklamowych jest już prostą drogą do sukcesu. Chcemy podzielić się doświadczeniem
naszym i naszych Klientów, aby wskazać potencjał, jaki drzemie w marketingu SMS.
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Korzyści płynące z SMS marketingu
Korzystanie z marketingu SMS może przynieść wiele korzyści dla firmy. Nowe rozwiązania, jakie pojawiają
się na rynku reklamy SMS, spowodowały, że potencjał krótkiej wiadomości tekstowej, jako narzędzia
komunikacji z klientami, odkrywany jest na nowo. Wysoka i prosta do zmierzenia skuteczność tego kanału
sprzyja jego dalszej popularyzacji.
Przedstawiamy 7 głównych zalet płynących z SMS marketingu:
1. Bezpośrednie dotarcie do odbiorców
Jedną z głównych zalet kanału SMS jest bezpośrednie dotarcie do odbiorcy.
93% osób odczyta wiadomość tekstową zaraz po jej otrzymaniu.
Prawdopodobieństwo odebrania wiadomości jest większe w przypadku
znajomości nadawcy.

2. Personalizacja przekazu
W SMS-ach możemy wykorzystać funkcję personalizacji wiadomości. Oznacza
to, że możemy dopasować treść wiadomości już pod konkretnego
użytkownika. W treści możemy zamieścić jego imię i to do niego kierować nasz
komunikat. W wiadomości możemy również uwzględnić miejsce zamieszkania
odbiorcy, jego wiek i płeć. Treści również mogą dotyczyć konkretnych
zainteresowań odbiorców. Personalizacja wiadomości pozwala na
zniwelowanie dystansu pomiędzy firmą a klientem.
3. Szybkość dostarczania komunikatu
Platforma SMSAPI jest w stanie wysłać ponad 300 wiadomości w ciągu
sekundy, co daje nam 20 000 wiadomości wysłanych w minutę. Wysłanie
powiadomień do 1 mln klientów zajmie systemowi niecałą godzinę.

05

4. Interakcje komunikatów
Każdy klient może odpowiedzieć na naszą wiadomość. Możemy z nim nawiązać
głębsze relacje dzięki wykorzystaniu kanału SMS. Nie tylko informujemy go
o promocjach w naszej firmie, ale również dajemy mu możliwość wyrażenia
swojej opinii na dany temat.

5. Wysoka skuteczność przekazu
Według klientów SMSAPI masowa wysyłka SMS ma skuteczność na poziomie
15-30%. Zależy jednak to od odpowiedniego przygotowania bazy danych
klientów. Osiągnięcie takiej skuteczności w każdym innym źródle reklamy jest
bardzo trudne, a w niektórych przypadkach nawet niemożliwe.

6. Niski koszt w porównaniu do tradycyjnych mediów
Koszt jednego kliknięcia w reklamę w Internecie to średnio 1 zł, ceny SMS-ów
rozpoczynają już od kilku groszy. Porównanie kosztu reklamy w tradycyjnych
mediach z krótkimi wiadomościami tekstowymi, zdecydowanie przechyla
szalę na korzyść tego drugiego kanału.

7. Swoboda wykorzystania kanału SMS
Marketing SMS można wykorzystać zarówno do powiadomienia klienta
o statusie zamówienia, jak i do przesłania mu najnowszych promocji
prowadzonym w firmie. SMS może również pełnić rolę informacyjną. Dzięki
wykorzystaniu SMS-ów w urzędach gminy można ostrzec mieszkańców przed
niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi. Możliwości wykorzystania
komunikacji SMS jest ograniczona jedynie przez wyobraźnię marketingowców.
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Zbieranie baz danych
Coraz więcej marek, aby trafić bezpośrednio do targetu, buduje własne, ekskluzywne bazy danych.
Samodzielne zbieranie informacji o swoich obecnych, stałych i potencjalnych klientach to idealny punkt
wyjścia do przygotowania skutecznej kampanii SMS czy MMS, ponieważ od jakości zebranych leadów zależy
efektywność kampanii. Z doświadczenia użytkowników naszej platformy wynika, że różnica między
skutecznością kampanii SMS kierowanej do własnej bazy odbiorców w porównaniu z wysyłką do bazy
zakupionej lub wynajętej wynosi kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt procent. Ponadto, posiadając własną
bazę danych, mamy pewność, że działania będą prowadzone w zgodzie z permission marketingiem, czyli za
przyzwoleniem klienta. W przypadku baz wynajętych bardzo trudnym zadaniem jest rozróżnienie dobrej
i złej jakości bazy, a każdy potencjalny błąd popełniony przy zbieraniu bazy będzie przekładał się na gorszy
odbiór komunikatu reklamowanego. To, co na pewno powinno wzbudzić podejrzenia podczas zakupu lub
wynajmu baz to np. zbyt niska cena czy oferta ze strony „firmy bez przeszłości” (brak referencji, poleceń).
Warto jeszcze raz podkreślić, że działanie w zgodzie z permission marketingiem niemal zawsze wiąże się
z wyższą skutecznością. Dzieje się tak dlatego, że kierowanie komunikatów do wybranego grona
konsumentów jest już wstępnym targetowaniem - wybraniem spośród wszystkich konsumentów tych,
którzy rzeczywiście są zainteresowani marką i wyrazili chęć na udział w takiej komunikacji. Jeśli dodatkowo
firma posiada własne, ekskluzywne bazy danych, może oczekiwać także innych wymiernych korzyści.
Pozyskanie bazy niskim kosztem
Zbieranie własnej bazy może wydawać się procesem trudnym i długotrwałym. Niekoniecznie jednak
tak jest w rzeczywistości. Samodzielne wybranie najlepszego sposobu zbierania bazy wiąże się
z odpowiednim wykorzystaniem obecnie dostępnych zasobów firmy. Jak to zrobić? Na przykład
planowaną kampanię sprzedażową lub lojalnościową wzbogacić o element rozbudowywania baz
danych, poprzez zaproponowanie klientom dodatkowej zniżki za pozostawienie swojego numeru
telefonu.
Duży wpływ demografii na grupę docelową
Zbieranie własnych ekskluzywnych baz daje możliwość tworzenia odpowiednich kategorii (wiek, płeć,
miejsce zamieszkania, preferencje zakupowe). Oczywiście, bazy zakupione także mogą je posiadać, ale
nie zawsze te kategorie wpisują się idealnie w potrzeby danej marki, a już na pewno nie poznamy
dotychczasowych preferencji zakupowych konsumentów czy przebiegu relacji z konkretną marką.
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Posiadanie stałego narzędzia do przyszłych działań marki
Własna baza to narzędzie, które można systematycznie rozwijać i nie służy tylko do jednorazowego
użytku. W zasadzie przy każdym evencie marki, można nadal ją rozbudowywać o kolejne rekordy. Takie
działanie sprawi, że raz podjęty wysiłek zbierania bazy zaprocentuje długofalowo i pozwoli dodatkowo
podnieść efektywność każdej kolejnej kampanii.
Te wszystkie zalety dodatkowo motywują do budowania własnych baz. Ich zebranie zazwyczaj wiąże się
jednak z dłuższym czasem oczekiwania na informację, a więc brakiem "dostępności od zaraz". Konieczne
jest podjęcia aktywności, a także dotarcie do konsumentów poprzez kilka kanałów komunikacji
(np. materiały drukowane, social media).
O czym jeszcze warto pamiętać?
Nie każda baza numerów telefonów to gotowe leady. Jeśli np. sklep internetowy wysyła powiadomienia SMS
o statusie złożonego przez klienta zamówienia, nie oznacza to jeszcze, że na te same numery można wysyłać
także komunikaty marketingowe. Do takiego działania potrzebna jest osobna i wyraźna zgoda odbiorcy.
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Jak zbierać unikatowe bazy?
Rozpoczynając zbieranie bazy, należy pamiętać o dwóch aspektach: o stworzeniu zachęty dla klienta
(wartość dodana), aby podał swój numer telefonu oraz poinformowania go o tym, w jakim celu jego dane
będą wykorzystywane. Jeśli to możliwe, warto też poinformować, jaka będzie częstotliwość wysyłek. Metod
na zbieranie własnych baz danych jest bardzo wiele, zależą one jednak bardzo często od aktualnych
zasobów i możliwości firmy.
1. Aplikacje zintegrowane z portalami społecznościowymi
Warto wykorzystać swoją obecność na takich portalach jak Facebook, które są bardzo dobrym źródłem
informacji o ich użytkownikach. Aplikacja do zbierania danych poprzez firmowe Fan Page'e musi jednak
wykonywać taką operację dopiero po uzyskaniu zgody od użytkowników. Istotne jest, aby zaproponować
konsumentowi wartość dodaną (np. rabat wysłany SMS-em na podany numer). Do zbierania baz danych
w mediach społecznościowych polecamy korzystanie z gotowego narzędzia Rabaty SMS. Po zainstalowaniu
aplikacji do Fan Page'a mamy możliwość zbierania własnej ekskluzywnej bazy z opcją segmentacji ze
względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania (aplikacja pobiera wszystkie dane, jakie użytkownik Facebooka
udostępnił w swoim profilu). Aplikacja Rabaty SMS może być zarówno samodzielnym rozwiązaniem, jak
i stanowić jedno z wielu narzędzi w ramach danej kampanii, także takiej łączącej rzeczywistość online
i offline.

68%

66%

68% internautów korzysta z
programu lojalnościowego,
66% 66% internautów wykorzystuje
otrzymane rabaty i kupony

Jeśli jeden użytkownik ma średnio 130 znajomych,
informacja o zdobytym rabacie przez 100 osób
może dotrzeć nawet do 13000 osób!

66% użytkowników Facebooka
polubiło przynajmniej
jeden fanpage,
44% użytkowników jako główny
44%
powód polubienia Fan Page danej
marki podaje chęć uzyskania
informacji o promocjach

Rys. 2. Facebook w liczbach – źródła: badania
SMSAPI, socialbakers, IMAS, Internet

x 100
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2. Numery dedykowane
Bardzo dobrym pomysłem jest także wykorzystanie numeru dedykowanego, na który konsumenci mogą
zapisać się do bazy danych marki. Tak jak powyżej, zapisywanie się pod wskazany numer powinno być
wsparte dodatkową zachętą. Informację o możliwości zapisania się do bazy dobrze jest podać w kilku
niezależnych kanałach komunikacji (materiały drukowane, internet, inne media). Aby ułatwić zapamiętanie
numeru, warto wykorzystać krótkie numery bez podwyższonej opłaty (Short Code), np. 4321.
Dedykowany numer wspomaga identyfikację firmy, klient wie z kim się kontaktuje, a po przeprowadzeniu
wysyłki, także od kogo otrzymuje wiadomość SMS. Warto zwrócić uwagę na to, by w momencie otrzymania
od klienta SMS-a zgłoszeniowego koniecznie potwierdzić, iż jego numer został dodany do bazy. Taką
informację można przekazać poprzez automatyczną wiadomość zwrotną.
3. Programy lojalnościowe i konkursy
Uczestnictwo w programach lojalnościowych czy też konkursach związanych z marką wiąże się dla
klientów z możliwością otrzymania karty rabatowej, zniżki przy kolejnych zakupach czy też wygrania
nagrody rzeczowej. Zbierając leady podczas takich eventów można oczekiwać, że konsumenci chętnie
wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Jeszcze do niedawna
w programach lojalnościowych najczęściej zbierane były przede wszystkim adresy korespondencyjne
i e-maile, natomiast obecnie coraz częściej pada także pytanie o numer telefonu komórkowego. Dzięki
dodatkowemu kanałowi SMS można stosować naprzemiennie różne drogi komunikacji.
4. Własna strona www
Bardzo prostym i zarazem efektywnym sposobem na
budowanie relacji z konsumentami jest podtrzymanie
kontaktu z internautami, którzy odwiedzili stronę www
danej marki. Można to zrobić poprzez udostępnienie
formularza zapisania się do newslettera. Platforma SMSAPI
udostępnia gotowe narzędzie, które można implementować
na swojej stronie. W Panelu Klienta platformy dostępne jest
narzędzie Aplikacja WWW, która po umieszczeniu kodu na
swojej stronie www, pozwala w łatwy sposób zbierać bazy
klientów.

Rys. 3. Przykładowy wygląd Newslettera SMS dostępnego w panelu SMSAPI
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Skuteczność sprawdzona w praktyce
Case Study 1.

Rozbudowa własnej bazy danych jako cel dodatkowy
kampanii lojalnościowo-sprzedażowej.

Organizator: Agencja interaktywna Zjednoczenie.com dla Reserved
Czas trwania: 13-25 marca 2012 roku
Podstawowy cel: Wsparcie sprzedaży i budowanie lojalności klientów - dystrybucja kuponów zniżkowych o
wartości 20% dla subskrybentów newslettera i 25% dla fanów marki na Facebooku. Rozbudowa cennych
dla marki baz danych - pozyskanie nowych subskrybentów newslettera i facebookowych fanów.

Przebieg kampanii:
1. Przygotowanie promocji, w tym również dedykowanego landing page i aplikacji do pobieranie kuponów
poprzez portal Facebook.
2. Dystrybucja kuponów zniżkowych w kanale online - możliwość pobrania kuponu na profilu marki
Reserved, bądź poprzez zapisanie się do newslettera. Obie formy wymagały wydrukowania kuponu.
3. W trakcie trwania kampanii pojawiła się potrzeba uproszczenia pobieranie m-kuponów, dlatego dodano
dodatkowy kanał komunikacji – krótkie wiadomości tekstowe. Prawie 30% uczestników promocji
zdecydowało się pobrać kupon na telefon komórkowy.
4. Działania wirusowe: umożliwienie internautom polecanie zniżek swoim znajomym, podając ich adres
mailowy.
5. Wykorzystanie dodatkowych kanałów promocji: e-mailingi do baz zewnętrznych (tematyka modowa
i zakupowa), kampanie displayowe z wykorzystaniem Google AdWords, w sieciach afiliacyjnych a także
reklamy Facebook Ads. Media plan zakładał kierowanie reklam do kobiet w wieku 20-35 lat,
zamieszkujących średnie i duże miasta.
6. Skierowanie klientów do realizacji kuponów zniżkowych w salonach stacjonarnych.
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Efekty kampanii:

250 000
kuponów
zniżkowych

110 000

77 000

fanów
profilu

nowych adresów
e-mail
Mixx Awards 2012

Wygenerowano ponad 250 000 kuponów zniżkowych. Fan Page Reserved zyskał niemal 110 000 fanów
a baza subskrybentów powiększyła się o ponad 77 000 nowych adresów mailowych. Kampania została
nagrodzona w konkursie Mixx Awards 2012 w kategorii „Bezpośredni odzew”.
Podsumowanie kampanii:
Kampania zakończyła się dużym sukcesem sprzedażowym, ale jednocześnie została też przeprowadzona
z myślą o przyszłych działaniach. Dzięki rozbudowaniu bazy subskrybentów newslettera i pozyskaniu dużej
liczby nowych fanów na Facebooku, kolejne działania mają jeszcze większe szanse na osiągnięcie
podobnych lub nawet lepszych wyników.
Efektywność kampanii prowadzonych do baz własnych
Z doświadczenia użytkowników SMSAPI wynika, że prowadzenie kampanii do baz własnych jest niemal
gwarantem osiągnięcia lepszych wyników. Skuteczność kampanii prowadzonych do zewnętrznych baz
danych wynosi standardowo 0-2%. Natomiast kampanii, w której wykorzystuje się bazy własne około 20%.
Akcje najbardziej doświadczonych marketingowców i przedsiębiorców osiągają response rate nawet na
poziomie 30-40%. Oczywiście, od tych standardów zdarzają się jeszcze pewne wyjątki i odstępstwa.
Np. w przypadku droższych produktów czy usług, które nie są kupowane tak spontanicznie jak odzież czy
kosmetyki, bezpośredni odzew może być nieco niższy. Ponadto, posiadanie baz danych jest idealnym
"pierwszym krokiem" do przeprowadzenia kampanii SMS, ale też nie jedyną aktywnością, którą musi podjąć
marketingowiec. Wśród innych czynników znajdują się m.in.: personalizacja wiadomości, skonstruowanie
odpowiedniego komunikatu, umiejętność mobilizowania do działania czy odpowiednie zarządzanie czasem
wysyłek. Te zagadnienia przybliżymy już w następnych newsletterach.
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Skuteczny tekst na 160 znaków
Zadaniem skutecznego komunikatu marketingowego jest przyciągnięcie uwagi potencjalnego konsumenta,
w taki sposób, aby zmotywować go do podjęcia konkretnego działania pożądanego przez firmę. Tak samo
jest w przypadku SMS-a. Aby dobrze skonstruować tekst wiadomości warto spojrzeć na nią oczami jej
potencjalnego odbiorcy i w ten sposób dopasować jej treść, aby uzyskać jak najlepszy efekt. Pamiętajmy
o tym, że wszystkie działania prowadzone zarówno przed wysyłką - etap Planowanie, jak i po wysyłce
- etap Podsumowanie są z perspektywy konsumenta w zasadzie "niewidoczne". Jedynym elementem naszej
kampanii, z jakim bezpośredni kontakt w kampaniach SMS ma klient to właśnie ten 160-znakowy komunikat,
który kreuje nasz wizerunek w jego oczach. Wysiłek włożony w przygotowanie odpowiedniego tekstu
i stworzenia wartości dodanej z pewnością zaprocentuje. Jeśli chcemy, aby wiadomość tekstowa została nie
tylko odczytana, ale także wywołała pożądaną reakcję ze strony odbiorcy, komunikujmy się jasno,
przejrzyście i uczciwe.

Komunikaty z wysokim
prawdopodobieństwem skuteczności

Komunikaty z niższym
prawdopodobieństwem skuteczności

Pole nadawcy: Twoja_Marka
Treść: Pani Olgo! Skladamy serdeczne zyczenia
urodzinowe i przekazujemy kupon rabatowy
-20% na cała kolekcje. Zapraszamy do
naszych salonow do 21 maja!

Pole nadawcy: PROMOCJA
Treść: Zapraszamy do naszych salonow! Juz od
marca atrakcyjne rabaty w wybranych
sklepach. Twoja_Marka!

Pole nadawcy: Twoja_Firma
Treść: Witaj Alicjo! Zapraszamy Cie 22.08 od
godz. 20 do 24 na jedyna w tym roku Noc
Zakupów! Z tym SMS-em -50% na cala
kolekcje. Do zobaczenia w naszych salonach.

Pole nadawcy: 689678581
Treść: 22.08 od 20 do 24 odbedzie sie
w naszych salonach Noc Zakupow! Nie
przegap tej okazji! Twoja Marka.

Tabela 1. Porównanie komunikatów reklamowych
Wartość, nie obietnica...
Elementem strategicznym komunikacji z klientem jest tworzenie wartości dodanej, czyli atrakcyjnej oferty,
która ma za zadanie zainteresować odbiorcę. Aby nasz komunikat nie został odebrany jako nachalny
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i nieuczciwy, oferta powinna być dostępna „tu i teraz”. Sposób konstruowania wartości dodanej zależy od
specyfiki branży w jakiej działa firma. Może nią być np. kupon ze zniżkami, zaproszenie na wydarzenie
związane z marką, bezpłatne konsultacje, możliwość udziału w konkursie, dodatkowa usługa (np. bezpłatne
pakowanie prezentów). W dobie smatfonów coraz popularniejszy staje się też SMS z linkiem prowadzący do
landing page, gdzie można odebrać rabat, dołączyć do programu lojalnościowego czy pobrać darmowy
poradnik np. w formie e-booka.
Wskazując na to, co stanowi wartość dodaną dla klienta, warto jeszcze napisać kilka słów o tym, co
wartością zdecydowanie nie jest. Przede wszystkim poza tą kategorią znajdują się obietnice: Najlepsza oferta
na rynku!, Nasze produkty nie mają sobie równych!, Tylko u nas noworoczne wyprzedaże. Nawet jeśli sami
jesteśmy przekonani o wyjątkowości usług czy produktów, pamiętajmy, że z perspektywy konsumentów
takie deklaracje nie stanowią żadnej obiektywnej korzyści. Negatywnie przez klientów są też odbierane
wszystkie promocje z niedopowiedzeniami np. w komunikacie oferujemy 20% zniżkę na całą kolekcję,
a następnie zawężamy promocję tylko do wybranej marki. Taka kampania może jednorazowo przyciągnąć
klientów do sklepu, jednak w perspektywie długofalowej będzie miała negatywny wpływ na wiarygodność
komunikatów marketingowych. Podsumowując - wartością jest to, co stanowi dla odbiorcy wymierną
i bezpośrednią korzyść lub też wskazuje na troskę firmy o potrzeby klienta.
Call-to-action
Zmotywowanie odbiorcy do udziału w akcji marketingowej nie jest w zasadzie możliwe bez zaoferowania
konkretnej korzyści. Jednak nawet atrakcyjna oferta może zostać zlekceważona lub zapomniana, jeśli nie
towarzyszy jej dodatkowa mobilizacja do działania. Pamiętajmy więc o tym, aby wesprzeć komunikat
o dodatkowe elementy.
Określenie "terminu ważności" oferty
W przypadku m-kuponów jest nim dokładny przedział czasowy, w którym oferta jest dostępna.
Wbrew pozorom, nie powinien on być jednak zbyt długi. Najlepszy czas przeznaczony dla odzewu to
około 3-7 dni dla e-sklepów (błyskawiczny dostęp do usługi 24h/7) oraz 5-14 dni dla firm prowadzących
sprzedaż w punktach stacjonarnych. Z doświadczenia klientów SMSAPI.pl wynika jednak, że szczególnie
w działalności typu e-commerce nawet jedno- lub dwudniowe kampanie mogą także osiągać wysoką
skuteczność. Takie akcje towarzyszą najczęściej wydarzeniom o charakterze sprzyjającym dodatkowej
aktywności zakupowej – Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Walentynki. Dłuższe kampanie niż
dwutygodniowe są natomiast polecane przede wszystkim w takich sytuacjach, gdy podjęcie decyzji
zakupowej jest trudniejsze i wymaga czasu do zastanowienia. Jeśli jednak planujemy kampanię SMS,
która z założenia ma trwać ponad miesiąc, dobrym rozwiązaniem jest podzielenie jej na kilka etapów,
np. promocje dostępne tylko przez 5 dni co dwa tygodnie.
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Podkreślenie ekskluzywności komunikatu
Oferta o charakterze masowym jest z założenia mniej wartościowa niż ta skierowana do wybranego
grona klientów. Wskazanie w komunikacie indywidualności przekazu to dla odbiorcy dodatkowa
zachętą do podtrzymania dialogu z marką. Budowaniu relacji służy m.in. ujawnienie istnienia
ekskluzywnej grupy i zachęta do stania się jej członkiem (oferta dostępna tylko dla nowych i obecnych
uczestników programu lojalnościowego) oraz odwołanie się do zachowań czy preferencji zakupowych
konsumentów (rabat tylko dla klientów, którzy dokonali już zakupu).
Umożliwienie interakcji
Coraz popularniejsze są także te formy komunikacji mobilnej, które stwarzają konsumentom możliwość
podjęcia dialogu lub innej interakcji z marką. Te działania realizowane są między innymi poprzez numery
odbiorcze, ankiety czy konkursy SMS na bazie numerów Short Code bez podwyższonej płatności lub na
standardowych numerach 9-cyfrowych. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o numerach
Premium, które z naszej strony zdecydowanie odradzamy ze względów wizerunkowych. Interakcja nie
powinna służyć dodatkowemu zarobkowi, lecz budowaniu relacji, stanowić dodatkową próbę wyjścia na
przeciw potrzebom klienta. Przykładem takiego działania są ankiety z pytaniem o poziom zadowolenia
z obsługi lub zakupionego produktu. Może to być także prośba o potwierdzenie statusu zamówienia czy
zaproszenie do wspólnej zabawy – jak konkurs czy loteria.
Podjęcie dialogu we właściwym czasie
Wiadomości SMS powinny być wysyłane w takich godzinach i w takiej ilości, aby nie były postrzegane
przez odbiorców jako uciążliwe. Z pewnością wysłanie wiadomości reklamowej we wczesnych
godzinach porannych lub późnym wieczorem może negatywnie wpłynąć na cały komunikat. Z praktyki
SMSAPI wynika, że najlepszym rozwiązaniem jest wysyłanie komunikatów od poniedziałku do soboty
nie wcześniej niż o godz. 9.00 i nie później niż o 20.00. Także zbyt częste wysyłanie SMS-ów nie będzie
przez konsumentów mile widziane.
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Założenie

Cel

Realizacja

Przykład

1. Ujawnienie nadawcy

szybka identyfikacja
nadawcy przez odbiorcę

wpisanie nazwy firmy,
produktu lub usługi w pole
nadawcy

nazwa wpisywana w pole
nadawcy powinna mieć max. 11
znaków

2. Przywitanie się

nawiązanie interakcji z
odbiorcą

a) personalne zwrócenie się
do odbiorcy
b) klasyczne powitanie

a) Witaj Piotrze!, Szanowna
Pani Mario!
b) Szanowny Kliencie!, Drogi
Fanie!, Witaj!

3. Podanie powodu
komunikacji

podkreślenie, że komunikat
jest kierowany tylko do
wybranej grupy osób;
zwrócenie uwagi odbiorcy
na ekskluzywność
komunikatu

a) wskazanie na udział w
programie lojalnościowym
b) odwołanie się do
wydarzeń specjalnych
zarówno z życia marki, jak i
samego konsumenta
c) przypomnienie o
konkursie lub evencie, w
którym odbiorca brał udział

a) Jako nasza stała Klientka...
b) Z okazji Twoich urodzin...
c) Dziekujemy za Twoj udzial w
konkursie/ankiecie...

4. Zaoferowanie wartości
dodanej

wskazanie na konkretną
korzyść, którą otrzymuje
odbiorca dzięki
podtrzymywaniu relacji z
marką

a) wysłanie m-kuponu ze
żniżką/rabatem
b) zaproszenie na
wydarzenie specjalne
c) dostarczenie wiedzy,
której poszukuje klient (w
kontaktach B2B) lub innych
cennych informacji

a) ...-25% na cała kolekcję we
wszystkich salonach...
b) Zapraszamy na bezpłatne
konsultacje ze stylistami!
c) podesłanie SMS-a z linkiem
do Bazy Wiedzy lub np.
możliwością pobrania
darmowego e-booka

5. Wezwanie do działania
(call-to-action)

zmobilizowanie do szybkiej
reakcji

a) wyraźne wskazanie czasu,
w którym oferta jest
aktualna
b) ponowne podkreślenie
wyjątkowości oferty

a) Kupon znizkowy na dowolne
zakupy wazny tylko do
14.02.2013!
b) Jedyna w roku Noc Zakupow
juz 13 czerwca!

Tabela 2. Konstruowanie skutecznego komunikatu

Bezbłędna kampania
Po zebraniu własnych baz danych i zredagowaniu komunikatu z zachętą do działania, etap Planowania jest
już w zasadzie zakończony. Teraz pozostaje już tylko Prowadzenie kampanii, czyli wysyłka wiadomości. Na
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tym etapie błędy pojawiają się zdecydowanie rzadziej, jednak i tutaj jest kilka elementów, na które warto
zwrócić uwagę, ponieważ mogą one mieć wpływ na efektywność kampanii.

Rozwiązanie

Korzyści

SMS kilkuczęściowy

- możliwość wysłania dłuższej wiadomości
- możliwość wysłania wiadomości z uwzględnieniem polskich
znaków
- obecnie wiadomość kilkuczęściowa wyświetla się na każdym
telefonie jako jeden SMS

SMS z linkiem

- odesłanie do dowolnej strony www z dodatkowymi materiałami
(pliki do pobrania, materiały video)
- zautomatyzowanie procesu np. zakupu lub zapytania
- bezpośrednie wezwanie do działania

SMS i e-mail

- rozszerzenie oferty o dodatkowe informacje w wiadomości e-mail
- zwiększenie współczynnika otwieralności e-maila

MMS

- możliwość umieszczenia w jednej wiadomości materiałów
graficznych oraz większej ilości tekstu

VMS (wiadomość
głosowa)

- możliwość przekazania oferty za pomocą dźwięku
- możliwość podjęcia interakcji z odbiorcą poprzez system IVR

Tabela 3. Kiedy 160 znaków to za mało – sprawdzone rozwiązania

Selekcjonowanie bazy
W wewnętrznych bazach danych, szczególnie w przypadku firm prowadzących działalność
ogólnopolską, mogą znajdować się nawet setki tysięcy rekordów. Nie każde działanie marketingowe
musi jednak być skierowane do wszystkich. Przed wysyłką warto rozważyć selekcję bazy w myśl
zasady, że konsument zawsze powinien otrzymywać tylko takie komunikaty, które rzeczywiście niosą
ze sobą konkretną wartość właśnie dla niego. Selekcjonowanie bazy najczęściej przeprowadza się
według takich kategorii jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy nawet dotychczasowe preferencje
zakupowe. Z prawidłowego selekcjonowania bazy wynikają bezpośrednio dwie podstawowe korzyści –
niższe koszty kampanii (mniejsza wysyłka) oraz lepsze wyniki skuteczności (tylko interesujące treści).
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Ustawianie limitów czasowych
Przy przeprowadzaniu hurtowej wysyłki komunikatów, w przypadkach, w których wymagana jest
interakcja ze strony odbiorcy (np. oddzwonienie do Biura Obsługi Klienta lub do Call Center), dobrze jest
wprowadzić przedziały czasowe wysyłek. Maksymalna liczba wiadomości wysyłanych na godzinę
powinna być proporcjonalna do możliwości podjęcia z nimi interakcji przez pracowników BOK.
Limitowanie wysyłek sprawdza się także w sytuacji, gdy SMS zawiera link do strony internetowej,
a baza klientów jest wyjątkowo duża.
Wybranie czasu kontaktu
Zgodnie z dobrymi praktykami komunikacji mobilnej, marketingowe wysyłki SMS przeprowadza się od
poniedziałku do piątku w godz. 9.00-20.00. Część firm, aby bardziej precyzyjnie dobrać właściwy czas
komunikacji, aktywnie śledzi preferencje swoich klientów na podstawie analizy czasu odwiedzin na
stronie internetowej, a następnie przeprowadza wysyłki SMS w analogicznych terminach. Niektóre
marki pytają też klientów o oczekiwaną częstotliwość kontaktu już na etapie rejestracji do bazy danych.
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Skuteczność sprawdzona w praktyce
Case Study 2.

SMS jako kanał samodzielny w kampanii ogólnopolskiej

Organizator: Monnari
Czas trwania: Kampanie cykliczne
Podstawowy cel: Zwiększenie sprzedaży w salonach stacjonarnych marki
Długofalowy cel: Wsparcie pozycji marki w trudniejszym dla niej okresie

Przebieg kampanii:
1. Zgromadzenie baz osobowych w ramach programu lojalnościowego (250 000 rekordów)
2. Wprowadzenie promocji na wybrane produkty
3. Przesłanie m-kuponu ze zniżką i zaproszeniem do uczestniczek programu lojalnościowego
4. Monitoring efektywności i rozliczenie z wyciągnięciem wniosków na przyszłość

Efekty kampanii:
Baza własna klientów miała 250 tysięcy rekordów.
Uzyskano wymierny wzrost sprzedaży w salonach
firmowych marki. Po analizie wysłanych SMS-ów
obliczono ich skuteczność na poziomie 15-20%
(efektywność liczona jako odsetek klientek, które
zrealizowały mobilny kupon).

250 000
rekordów
w bazie
klientów
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15-20%

skuteczności
w realizacji
kuponu

Jak planować reklamy wielokanałowe?
Statystycznie przeciętny człowiek styka się z 3000 reklam dziennie. Aby kampania firmy została
zauważona i odniosła pozytywny skutek należy rozważyć mniej tradycyjne formy reklamy. Konsumenci
poszukują informacji o interesujących ich produktach i usługach, samodzielnie wybierają firmy i marki,
z którymi mają ochotę się kontaktować, swobodnie i płynnie zmieniając przy tym kanały komunikacji.
Prosty przykład: klienci coraz częściej odwiedzają salon firmowy marki dzięki informacjom o promocjach
i wyprzedażach odnalezionych na facebookowym Fan Page'u.
Klienci potrafią już sami odnaleźć swoją ulubioną markę, ale co za tym idzie ich wymagania rosną. Chcą mieć
większy wpływ na konstruowanie skierowanej do nich oferty, a także poczuć osobistą więź z marką
– docierać jako pierwsi do interesujących ich treści, otrzymywać spersonalizowane oferty niedostępne dla
innych. Wszystkie te zjawiska opisywane są pod coraz modniejszym ostatnio hasłem inbound marketingu.
Jednak realizacja założeń "marketingu przychodzącego" nie jest możliwa dzięki jednemu sprawdzonemu
rozwiązaniu. Wręcz przeciwnie. Trzeba zmienić podejście do budowania relacji z klientami, a to wymaga od
osób zarządzających promocją marek zrozumienia potrzeb konsumentów. Jest również potrzebna
niezbędna wiedza o metodach oddziaływania na klientów i o uaktywnianiu kanałów komunikacji we
właściwym czasie. Często, aby osiągnąć taką synergię trzeba sięgnąć po zupełnie nowe na rynku
rozwiązania, innym razem najkorzystniejsze okażą się narzędzia sprawdzone już przy innych działaniach,
ale wykorzystane do kampanii w mniej tradycyjny sposób. Coraz częściej firmy przygotowując kampanie
promocyjną, łączą w niej kilka różnych narzędzi, przekazując w nich spójny komunikat. Te zabiegi kryją się
właśnie pod pojęciem kampanii wielokanałowych.
Wzrost skuteczności e-mail marketingu w połączeniu z komunikatem SMS
W zdecydowanej większości programów lojalnościowych wszelkiego typu
komunikaty wysyłane są drogą mailową. Ta forma kontaktu ma zarówno
swoje mocne strony (niska ceny, możliwość formułowania komunikatów
o dowolnej formie i objętości, szeroki zasięg), jak i pewne niedogodności
(trudny do zdefiniowania czas odebrania komunikatu, wysokie
prawdopodobieństwo nieodczytania wiadomości). SMS pojawił się w programach lojalnościowych jako
skuteczna odpowiedź na te problemy.
Integracja prowadzonych kampanii e-mail marketingu z marketingiem SMS to nie tylko popularny trend. Jest
to przede wszystkim sposób na zwiększenie zasięgu wysyłanych newsletterów.
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Do podstawowych korzyści wynikających z łączenia tych kanałów należą przede wszystkim:
wzrost efektywności działań,
szybsze dotarcie do odbiorcy,
znaczne zwiększenie współczynnika open rate,
możliwość kontaktu z klientem także offline.
Szczególnie warty uwagi jest fakt, że towarzyszący łączonym kampaniom wzrost efektywności widoczny
jest już przy pierwszych działaniach. Należy pamiętać, że SMS to dla klientów bardzo osobista forma
kontaktu, jednak takie działanie zazwyczaj przynoszą bardzo dobre efekty. Przy planowaniu kampanii
wielokanałowej bardzo ważnym elementem jest niepowielanie informacji we wszystkich kanałach.
Najlepsze rezultaty osiągniemy, gdy treść SMS-a będzie uzupełnieniem wiadomości zawartych w mailingu.
Akcje bazujące na sprawnym połączeniu kilku narzędzi to najczęściej działania przynoszące świetne efekty,
a SMS-y i e-maile to wręcz idealne zestawienie. Dzięki takiemu połączeniu przeprowadzane akcje są bardziej
zróżnicowane, urozmaicone, ale także intrygujące i ciekawsze. Przykładowo może to być np. informacja
wstępna wysyłana mailem, hasło przekazywane za pośrednictwem SMS-a, by następnie wpisać je na
stronie WWW i otrzymać określony rabat. Tego rodzaju rozwiązania nie tylko wzbudzają ciekawość wśród
odbiorców, ale także pozwalają angażować ich w świadomą grę, która o wiele silniej wpływa na budowanie
lojalności klienta wobec danej marki.
Co ciekawe, połączenie takich pomysłów pozwala na idealne skompilowanie działań w świecie online z tymi,
prowadzony offline. SMS towarzyszy nam na co dzień, a jego otrzymanie nie wymusza żadnej reakcji. Z kolei
e-mail marketing daje ogromne możliwości w zakresie formy przekazywanych informacji. Zdecydowanie
warto zwrócić także uwagę na to, iż połączenie kampanii SMS-owej z działaniami e-mail marketingowymi
pozwala na poszerzenie grona jej odbiorców. Odpowiednio zastosowany mailing pośrednio pozyskuje nowe
numery telefonów, co finalnie wpływa na rozszerzenie działania kampanii SMS.
Mailing jest też dla SMS-a doskonałym działaniem uzupełniającym – dzięki połączeniu tych form kanał
SMS-owy zostaje wzbogacony o dodatkowe treści. W mailingu możemy zawrzeć ciekawą grafikę i dużo
więcej informacji na temat danej akcji promocyjnej. Nie jest to jednak jedyny sposób na obejście ograniczenia
160 znaków.
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SMS w social media
Marketerzy na całym świecie zauważyli potencjał drzemiący w mediach
społecznościowych, z Facebookiem na czele. Przekonała ich świeżość tego
narzędzia, a także możliwość prowadzenia swobodnego dialogu z fanami ich
marki. Jednak po fazie ekscytacji tym medium, nadszedł moment refleksji.
Głównym zarzutem stawianym obecności firmy na Facebooku jest fakt, że
Facebook “nie sprzedaje”. Oczywiście pomaga w budowaniu wizerunku marki, ale nie przekłada się to
bezpośrednio na wzrost sprzedaży np. w sklepie internetowym. I tu z pomocą przychodzi komunikacja SMS.
Potencjał społeczności można wspomóc poprzez uzupełnienie ich o dodatkowe rozwiązania: mogą być nimi
zarówno SMS-y, jak i dedykowane aplikacje do zbierania baz danych, mailingi, kampanie displayowe
z wykorzystaniem Google Adwords, reklamy Facebook Ads czy dedykowane landing page'e. Wykorzystanie
nawet jednego z tych narzędzi znacząco ułatwia angażowanie społeczności do kontaktu z marką, motywuje
do odwiedzenia strony www, a ostatecznie wspiera też działania ukierunkowane na sprzedaż.
Facebook może sprzedawać. Dla klientów SMSAPI została przygotowana aplikacja na Facebook-a - Rabaty
SMS, która nie tylko pozwala na zbieranie bazy danych klientów, ale także zwiększa sprzedaż w e-commerce
i nie tylko. Po zainstalowaniu aplikacji na Fun Page firmy, możemy naszym klientom oferować promocje
niedostępne w innych miejscach np. 20% rabatu na nową kolekcję. Pozwoli to zarówno na zwiększenie liczby
„lubisiów” naszej strony na portalu społecznościowym, jak i bezpośrednio przełoży się na sprzedaż
w naszym sklepie. Głównym zarzutem wobec Facebook-a wystosowanym przez marketerów jest fakt, że
służy on do budowania wizerunku marki, a nie przekłada się bezpośrednio na sprzedaż. Dzięki aplikacji
Rabaty SMS możemy realnie sprawdzić współczynnik skuteczności naszych działań w mediach
społecznościowych.
Komunikacja SMS a smartfony
Social media to obecnie nie jedyne medium, które w krótkim czasie zyskało na
znaczeniu. Coraz mocniejszą pozycję na rynku reklamy zyskują nowoczesne
narzędzia mobilne. A wszystko za sprawą popularyzacji smartfonów, które
posiada obecnie już 25% Polaków (wg badań przeprowadzonych przez TNS
wspólnie z jestem.mobi). Na uwagę zasługuje jednak nie tylko procentowy
udział smartfonów w rynku, ale także zachowania ich użytkowników. Z analiz przeprowadzonych na rynku
amerykańskim wynika, że nawet 91% osób posiadających najbardziej nowoczesne modele smartfonów
nadal SMS-uje (wg Acision). Z aplikacji komunikacyjnych OTT/IM (over-the-top/instant messaging)
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użytkownicy korzystają natomiast w znacznie mniejszym stopniu: Facebook (37%), Skype (17%), Twitter
(17%), Apple iMessage (11%) oraz Blackberry Messenger (10%). To oznacza, że SMS pozostaje nadal
najpopularniejszym narzędziem komunikacji mobilnej dla zdecydowanej większości osób. Ten fakt pozostaje
oczywiście nie bez znaczenia dla marketingu. Bardzo często różne rozwiązania mogą istnieć obok siebie
równolegle, a nawet uzupełniać się nawzajem. Krótką wiadomość tekstową ze względu na jej
powszechność, łatwy odbiór i niskie koszty wysyłek, można wykorzystać do promocji innych aspektów
działalności marki. Za pomocą SMS-ów możemy również promować aplikacje przygotowaną pod konkretny
model smartfona.
Przykład wykorzystania SMS-ów do promocji aplikacji mobilnej jest wart uwagi z dwóch względów. Po
pierwsze zwraca uwagę na to, że istnieje potrzeba promocji aplikacji mobilnych, ponieważ szerokie grono
konsumentów może nie odnaleźć takiej informacji samodzielnie. Nowsze narzędzia nie zastępują starszych,
stanowią raczej dla nich uzupełnienie, często wzbogacone są o nowe możliwości. Większość konsumentów
przyzwyczajona do bardziej tradycyjnych form komunikacji, dzięki czemu to właśnie za ich pomocą można
dotrzeć do nich także z propozycją nawiązania relacji w nieznanym dotąd kanale. Budżety marketingowe
najlepiej jest więc planować tak, aby znalazły się w nim środki zarówno na tradycyjne i sprawdzone
rozwiązania, jak i na te bardziej nowoczesne.
Integracja kanałów online i offline
Dzisiaj na polu marketingu zmienia się w zasadzie wszystko, oprócz jednej
rzeczy – nadal jest to pole walki o klienta, w której wygrywa ten, kto
w najdoskonalszy sposób zdefiniuje potrzeby swojej grupy docelowej i dotrze
do nich we właściwym miejscu, czasie i z odpowiednim komunikatem.
Realizacje tego zadania utrudnia coraz mniejsze zainteresowanie
konsumentów tradycyjnymi formami reklamy. Tę lukę mogą wypełnić właśnie nowoczesne kampanie
marketingowe, które nie są po prostu standardowym przedstawieniem oferty handlowej. Działania
promocyjne wzbogacone o elementy interakcji i pozwalające na zapoznawanie się z marką na różnych
płaszczyznach – mają o wiele większy potencjał budowania relacji. Nie bez znaczenia jest w takich
przypadkach stworzenie płynnego systemu wymiany informacji o marce, która funkcjonuje równocześnie
online i offline. A coraz więcej udanych realizacji pokazuje, że nie jest to zadanie ponad siły współczesnego
marketingu. łatwy odbiór i niskie koszty wysyłek, można wykorzystać do promocji innych aspektów
działalności marki. Za pomocą SMS-ów możemy również promować aplikację przygotowaną pod konkretny
model smartfona.
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Skuteczność sprawdzona w praktyce
Case Study 3.

SMS jako kanał współpracujący z social media

Organizator: Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Czas trwania: 25.09.2012- 30.10.2012
Podstawowy cel: Pozyskanie nowych kandydatów na studia

Przebieg kampanii:
1. Przygotowanie promocji, m.in. indywidualnych m-kuponów z 50% zniżką oraz dedykowanego landing
page'a z dodatkową informacją o promocji.
2. Zintegrowanie aplikacji Rabaty SMS z Fan Page'em Wyższej Szkoły Lingwistycznej w celu zbierania
zgłoszeń.
3. Ogłoszenie promocji wśród fanów na Facebooku, ustawienie reklamy targetowanej do odpowiedniej
grupy odbiorczej.
4. Zebranie zgłoszeń zainteresowanych osób i wysłanie na podane numery m-kuponów z 50% zniżką na
wpisowe na studia.
5. Skierowanie zainteresowanych osób do landing page'a z dokładnymi informacjami na temat promocji, a
następnie do formularza rekrutacyjnego.
6. Umożliwienie wpisania indywidualnego kodu otrzymanego wcześniej SMS-em i zarejestrowania się na
studia z 50% zniżką.
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Efekty kampanii:
W ciągu miesiąca pozyskano 61 kandydatów, którzy stanowią obecnie około
10% wszystkich studentów pierwszego roku. Jednocześnie FP Wyższej
Szkoły Lingwistycznej zyskał około 10% nowych fanów.
Tomasz Klekot, specjalista ds. marketingu internetowego z WSL
w Częstochowie, który przygotował i koordynował całokształt
prowadzonych działań, podkreśla, że kampania wykorzystująca jednocześnie
kanał SMS-owy i social media okazała się bardzo opłacalna: Uruchomienie
kampanii było dla nas bardzo korzystne biznesowo, ponieważ koszt
pozyskania leada był bardzo niski. SMS-y i social media mają szeroki zasięg
i jednocześnie nie wymagają wysokich nakładów finansowych. To powoduje,
że zwrot z inwestycji jest rzeczywiście wyjątkowo wysoki. Na pewno
będziemy jeszcze bardziej rozwijać ten kanał kontaktu i już w najbliższym
czasie planujemy kolejne inicjatywy.
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Mierzenie skuteczności kampanii SMS
Istnieją cztery podstawowe sposoby weryfikacji kampanii SMS-owych, które pomogą w jasny i przejrzysty
sposób zestawić wyniki z przeprowadzonych kampanii. Każda z metod dedykowana jest jednak dla innego
typu działań, tak więc warto nie tylko je poznać, ale również właściwe dobrać do sytuacji.
1. Kod w kasie
1. Kodowanie w kasie
Sprawdzenia kodu
rabatu przy zakupie, czyli
akceptuj kody rabatowe
z ekranu komórki i uzyskaj
najdokładniejszy wynik
skuteczności
kampanii.

Dzięki tej metodzie można dokładnie określić nie tylko procentowy
odzew na kampanię, ale też średnią wysokość sprzedaży
przypadającą na jedną osobę realizującą kupon. Jeśli kupony nie były
wysyłane bezpośrednio przez markę, lecz odbiorcy mogli sami je
wygenerować w trakcie kampanii promocyjnej (np. pobranie
m-kuponu na telefon), rozliczanie kampanii na podstawie kodów
w kasie pozwala też określić różnicę pomiędzy liczbą pobrań kuponów
(np. z fan page'a marki na Facebooku) a liczbą osób, które ten kupon
faktycznie zrealizowały.
Jeśli ta różnica jest znacząca warto zastanowić się, dlaczego osoby
pobierające kupon nie przyszły ostatecznie do sklepu? Być może oferta
trwała zbyt krótko lub też wezwanie do działania nie było
wystarczająco zaakcentowane? W takim przypadku wynik kampanii
jest też próbą wyeliminowania błędów na przyszłość.

2. Internet
Rejestracja użycia kodu
w internecie, czyli przekieruj
Klienta do świata on-line
(e-sklep, landing page)
i rozliczaj swoją
kampanię”co do grosza”.

2. Internet
Podobnie jak w poprzedniej metodzie, po zakończonej kampanii
wystarczy zsumować liczbę nowych rejestracji dokonanych przy
użyciu wysłanego kodu, policzyć wartość zakupów online dokonanych
przez klientów legitymujących się kodem i następnie już przy pomocy
tych danych obliczyć zwrot z inwestycji. Dedykowana jest wszystkim
przedsiębiorcom prowadzący działalność w internecie. Klient
rejestrując się lub robiąc zakupy we wskazanym serwisie czy
e-sklepie, wpisuje uzyskany kod promocyjny.
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3. Raporty wysyłki i analiza odbiorów
3. Raporty
Optymalna kontrola
efektywności dzięki interakcji
z odbiorcą, czyli analizuj
raporty i targetuj kolejnie
kampanie do najaktywniejszych grup
odbiorców.

Raporty wysyłki i analiza odbiorów doskonale sprawdzają się jako
podstawowy wyznacznik efektywności przy wszystkich kampaniach
dwukierunkowych (interakcja z odbiorcą) i jako działania pomocnicze
do mierzenia skuteczności przy kampaniach jednokierunkowych.
Analiza raportów i odbiorów po takich kampaniach jak głosowania,
sondy, ankiety, konkursy i loterie jest jednym z podstawowych
mierników ich skuteczności i w dodatku - jednym z najbardziej
wiarygodnych: pozwala rozliczyć kampanię co do złotówki.
W przypadku kampanii jednokierunkowych (np. wysyłka m-kuponów
zniżkowych do realizacji w salonach marki) raporty mogą być
punktem wyjścia do wstępnego oszacowania liczby wiadomości, które
faktycznie dotarły do odbiorców. W przypadku tych
dwukierunkowych: pozwalają one określić, ile osób podjęło interakcję
z nadawcą, a także zdefiniować najaktywniejszą grupę docelową.
4. Średnia sprzedaży

4. Średnia sprzedaży
Analiza sprzedaży, czyli
porównaj średni obrót
w czasie trwania kampanii,
ale nie zapomnij o wpływie
czynników dodatkowych
(inne kanały reklamowe
czy towarzyszące
eventy).

W zasadzie przy każdej kampanii można przeprowadzić tego typu
rozliczenie, ale koniecznie trzeba wziąć pod uwagę także wiele innych
czynników towarzyszących. Na ogólny wzrost sprzedaży ma zawsze
wpływ bardzo wiele elementów: wprowadzenie nowej kolekcji, okres
przedświąteczny, sezonowa wyprzedaż, promocja w innych kanałach
ATL i BTL.
Ta metoda pozwala uzyskać ogólny obraz tego, jak kampania
przełożyła się na wzrost sprzedaży, jednak dane nie są tak
jednoznaczne, jak przy 3 powyższych działach. Jest to raczej metoda
pomocnicza.
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Mierzenie efektywności służy nie tylko rozliczeniu jednej kampanii
Badanie efektów kampanii SMS-owej jest potrzebne z kilku powodów. Pozwala na precyzyjne odczytanie
wyników działań już na etapie realizacji pierwszej wysyłki. Monitoring skuteczności nie powinien jednak
zakończyć się na tym etapie. To także klucz do optymalizacji kolejnych działań - dokładniejszego
targetowania do wybranej grupy docelowej podczas kolejnych wysyłek.
Mierzenie efektywności mobilnego marketingu na podstawie dostarczonych raportów, rejestracji
m-kuponów czy odwiedzin na stronie www pozwala jednocześnie osiągnąć lepszą efektywność podczas
następnych wysyłek i przenieść środki finansowe tam, gdzie przynoszą one najwyższe ROI. Dzisiaj to
właśnie przedsiębiorca lub marketingowiec korzystający z kanału SMS ma coraz większą kontrolę nad
efektywnym wykorzystaniem własnego budżetu marketingowego, wymaga to jednak z jego strony
szerszego spojrzenia na to zagadnienie. Istnieje coraz więcej możliwości wymiernego oszacowania
skuteczności prowadzonych działań marketingowych, ale bardzo ważne jest udzielenie odpowiedzi nie tylko
na pytanie - "za pomocą jakich metod tę skuteczność mierzyć?", ale także - "jakim celom ma służyć dana
kampania?".
W przypadku kampanii SMS nie same metody są najważniejsze, lecz umiejętność spojrzenia na uzyskane
wyniki w szerszym kontekście. Z doświadczenia użytkowników serwisu SMSAPI.pl wiemy, że badania
efektywności są wykorzystywane m.in. do tworzenia profilu najbardziej i najmniej aktywnych grup
odbiorców, a uzyskane w ten sposób informacje pozwalają realizować skuteczniejsze kampanie SMS
w przyszłości.
SMS-y z reklamami nie denerwują?
Rośnie odsetek posiadaczy smartfonów w USA, którzy są zainteresowani otrzymywaniem informacji
tekstowych o promocjach, wynika z danych portalu emarketer.com. Taką deklarację składa 31% osób, którzy
nigdy w ten sposób nie otrzymali reklamy. Co więcej, 10% ankietowanych jest bardzo zainteresowanych tą
formą komunikacji. Do końca 2012 roku odsetek osób z telefonem komórkowym w USA zbliżył się do 77%.
Według prognoz eMarketera, do 2016 roku aż 74% wszystkich telefonów komórkowych będą stanowiły
smartfony. Dlatego tak ważne staje się zdanie sobie sprawy, że aby być na szczycie trzeba wykorzystać
każdą możliwość komunikacji z klientami, a do największej liczby naszych obecnych i potencjalnych klientów
dotrzemy dzięki marketingowi SMS.
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