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Komunikacja - zmiany

Zmiana paradygmatu 
komunikacji - z jednego do 
wielu na wiele do wielu 
Liczy się rozmowa 
Rozmowa buduje więź 
„Rynki to rozmowy” 
(ClueTrain Manifesto)



Cechy współczesnej komunikacji (przynajmniej 2/3):
• Ważna
• Użyteczna
• Rozrywkowa



Funkcje:
informacyjna
wspierania procesów sprzedaży

Cele:
rozszerzenie znajomości firmy wśród potencjalnych nabywców

podczas poszczególnych faz procesu zakupu
- informowanie o istnieniu zakładu
- działania przypominające o istnieniu zakładu

skłonienie do zakupu poprzez proces komunikowania się z 
otoczeniem (niedozwolone dla ZLZ!)

Funkcje i cele komunikacji 
marketingowej

Strategia push i strategia pull



Klasyczne narzędzia komunikacji 
marketingowej

• Reklama
• Sprzedaż osobista
• Promocja sprzedaży
• PR
• Sponsorowanie
• Komunikacja nieformalna

1.Zakład leczniczy dla zwierząt może podawać do 
wiadomości publicznej informacje o zakresie i 
rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, 
godzinach otwarcia zakładu leczniczego dla 
zwierząt oraz adresie zakładu leczniczego dla 
zwierząt. Forma i treść tych informacji nie mogą 
nosić cech reklamy.
2. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna określa, 
w drodze uchwał, szczegółowe zasady podawania 
do publicznej wiadomości informacji, o których 
mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę zakres 
świadczonych przez zakłady lecznicze dla zwierząt 
usług weterynaryjnych.

Lekarz weterynarii nie używa i nie zezwala na używanie swojego nazwiska oraz 
tytułu zawodowego do reklamowania towarów i usług



Reklama

• reklamą jest przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub 
prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, 
zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub 
usług; reklamą jest także autopromocja (Ustawa o radiofonii i telewizji)

Reklama usług weterynaryjnych:
• gdy przekazywane informacje zawierają próby nakłonienia 

potencjalnego klienta do skorzystania z oferowanych świadczeń, w 
szczególności poprzez informowanie o promocjach, rabatach, 
programach lojalnościowych, metodach leczenia zwierząt, ich 
skuteczności. 

• dotyczy to także składania obietnic w tym zakresie oraz 
przekazywania informacji o jakości sprzętu weterynaryjnego i 
sukcesach zawodowych personelu ZLZ-etu.

• te informacje dostępne są publicznie



Kiedy można działać?

Kiedy informacja jest kierowana do konkretnego adresata i nie nakłania do 
skorzystania z usług!



Informacja publiczna

• rodzaj zgodnie z wpisem do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, nazwę i 
adres siedziby zakładu

• adres e-mail oraz nazwę strony internetowej
• numery telefonów
• godziny przyjęć
• określenie zakresu świadczonych usług w stosunku do niektórych gatunków 

zwierząt, układów, narządów lub ich rodzaju
• nazwiska lekarzy weterynarii wykonujących usługi z ewentualnym podaniem: 

stopnia lub tytułu naukowego w dziedzinie nauk weterynaryjnych, posiadanej 
specjalizacji

• innych kwalifikacji po uzgodnieniu z właściwą okręgową radą lekarsko-
weterynaryjną



Gdzie można umieszczać informacje 
publiczne

• nie więcej niż na dwóch tablicach informacyjnych przy drogach dojazdowych do 
zakładu leczniczego umieszczonych w promieniu do 500 metrów od siedziby 
zakładu (w przypadkach spornych dotyczących miejsca usytuowania tablic 
rozstrzyga okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna)

• na tablicy informacyjnej na zewnątrz i wewnątrz obiektu zakładu leczniczego
• w książkach telefonicznych w dziale dotyczącym usług weterynaryjnych 

(maksymalna wielkość 1800 mm kwadratowych)
• w informatorach gospodarczych
• na stronach internetowych
• na wizytówkach
• w broszurach informacyjnych zakładu leczniczego
• w prasie, w rubrykach dotyczących usług weterynaryjnych (maksymalna wielkość 

1800 mm kwadratowych)
• na samochodach używanych przez zakład leczniczy dla zwierząt, właściciela i 

kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt



Niedozwolona forma komunikacji

• rozdawanie ulotek, wizytówek, broszur lub innych materiałów reklamowych 
poza siedzibą ZLZ-etu

• wysyłanie ogłoszeń pocztą, internetowych i SMS-owych
• artkuły na zamówienie w mediach
• artykuły sponsorowane w mediach
• plakaty, z wyjątkiem ogłoszeń o obowiązkowych szczepieniach
• informacje wieloformatowe przekraczające 4 m2

• informacje na samochodach, autobusach lub innych środkach komunikacji z 
wyjątkiem samochodu używanego przez ZLZ, właściciela i kierownika tego zakładu
• tworzenie w celach reklamowych usług: prezentacji, filmów z przeprowadzanych 
zabiegów, stosowanego leczenia, dostępnych powszechnie (np. strony internetowe)
• umieszczanie informacji na przystankach komunikacji publicznej
• zamawianie lub sponsorowanie audycji i publikacji na temat ZLZ-etu w mediach



Podstawowe działania

• PR – informacja publiczna i działania edukacyjne
• Sprzedaż osobista – w miejscu świadczenia usługi
• Komunikacja nieformalna – rekomendacje od klientów



PR

• strona internetowa, wizytówki w katalogach, blog, newsletter, media 
społecznościowe, 

• działania edukacyjne - udział ekspertów w lokalnych programach TV, audycjach, 
artykułach poświęconych tematyce zdrowotne zwierząt; udział w bezpłatnych 
akcjach diagnostycznych i edukacyjnych; 

• angażowanie się w akcje charytatywne – np. zorganizowanie punktu 
informacyjnego o adopcjach zwierząt z pobliskiego schroniska

• Organizacja imprez – drzwi otwarte, pokazy pracy praktyki dla szkół lub 
uczestniczenie w zajęciach szkolnych przez lekarza pracującego w gabinecie

• Wydawanie własnego pisma (np. biuletynu w formie newslettera – porady o 
żywieniu, utrzymaniu, profilaktyce)



Plan komunikacji marketingowej

14

1.Analiza sytuacji

2. Identyfikacja odbiorcy i celu

3. Określenie działań

4. Określenie poziomu wydatków i harmonogramu 

5. Ocena i kontrola działań





Media opłacone, własne, pozyskane



60 SEKUND



DIGITAL NA ŚWIECIE 2020

Raport na temat stanu rynku cyfrowego, mobile 
i social mediów z lipca 2020 roku ujawnia, że
obecnie z internetu korzysta ponad 4,57
miliardy ludzi na całym świecie!

59% populacji na świecie jest obecnie online, a 
najnowsze dane pokazują, że prawie 346 mln
nowych internautów pojawiło się w ostatnim 
roku.



DIGITAL NA ŚWIECIE 2020





























Co Google wie o mnie?





Aktywność w Google
https://myaccount.google.com/data-and-personalization



Profil behawioralny w Google



Google „śledzi każdynasz ruch”



Demografia

Wiek

Płeć



Demografia

Status rodzicielski



Zainteresowania



Geolokalizacja



Urządzenia



Strona internetowa

• Warto zainwestować w wygląd strony spójny z całościową identyfikacją wizualną 
(znak firmowy, kolorystyka, formularze, wizytowniki, tablice kierunkowe, strój 
pracowników itp.)

• Własna domena (czy masz zastrzeżoną nazwę? szukasz nazwy – sprawdź w 
urzędzie patentowym czy ktoś jej nie zarejestrował…) 

• Aktualizacje!



Monitorowanie linków przychodzących 
do strony

Ahrefs.com
Majestic.com

UWAGA! Prowadzenie kont w mediach społecznościowych, w których umieszczane 
są linki do strony zwiększa atrakcyjność tej strony dla Google!



Sprawdzenie swojej strony i stron 
konkurentów – similarweb.com



Depozycjonowanie



Google Moja Firma



Wpisy
Zdjęcia
Odpowiedzi na pytania
Komentarze do opinii







Sieci Google





Sieć wyszukiwania Google



Wyniki organiczne w wyszukiwarce Google



Reklamy tekstowe w wyszukiwarce Google

4 teksty reklamowe 
na górze



Reklamy tekstowe w wyszukiwarce Google

3 teksty reklamowe na dole



Reklamy tekstowe w wyszukiwarce Google



Rozszerzenia reklam

Rozszerzenie lokalizacji

Linki do podstron

Rozszerzenie informacji w witrynie



Rozszerzenia reklam

Rozszerzenie połączeń telefonicznych

Rozszerzeniepromocji

Rozszerzenieobjasnień



https://ads.google.com/intl/pl_pl/home/

https://ads.google.com/intl/pl_pl/home/


Pamiętaj o CELU w 
realizowanej kampanii!



Planner słów kluczowych



Planner słów kluczowych



Ćwiczenie nr 1



Ćwiczenie nr 1



Ćwiczenie nr 1



Ćwiczenie nr 1



Ćwiczenie nr 1



Ćwiczenie nr 1



Sieć reklamowa Google
Rodzaje kierowania.  
Rodzaje reklam.



Sieć reklamowa Google

• Sieć reklamowa Google (Google Display Network) to największa sieć reklamowa na swiecie

• Reklamy kierowane są precyzyjnie do odpowiednich odbiorców, co zapewnia reklamodawcom  
lepsze wyniki

• Prosty i opłacalny sposób reklamowania się na milionach stron z wiadomosciami, wwitrynach
tematycznych i serwisach wideo orazblogach

• Reklamy displayowe zwiększają swiadomosć marki,

zasięg kampanii i liczbę konwersji, skracając proceskupowania



Kierowanie kontekstowe



Odbiorcy. Zainteresowania & Remarketing



Remarketingw Google

Uzytkownik odwiedza  
witrynę, ale niedokonuje  
zakupu ani nie wykonuje  
oczekiwanej czynnosci

Google umieszczaw
podręcznej pamięci
przeglądarkiuzytkownika  
plik cookie, który  
wskazuje, ze ta osoba juz  
odwiedziła witrynę

Uzytkownik opuszcza  
witrynę i odwiedzainne  
strony w sieci  
reklamowej Google

Plik cookie uruchamia  
wyswietlanie reklamy w  
witrynach w siecireklamowej  
Google. Zapewnia to  
dodatkową mozliwosć  
wyswietlenia reklamy temu  
uzytkownikowi



Remarketingw Google

Uzytkownicy szukają produktów i usług w internecie. Przed dokonaniemzakupu
sprawdzają i porównują produkty. Wazne jest więc, aby zaznaczyć w tym czasieobecnosć
swojej marki

Reklamy mozna kierować do osób, które odwiedziły wczesniej witrynę, ale nie wykonały
oczekiwanej czynnosci. Reklama jest wyswietlana w kazdej nowo odwiedzonej witrynie,
co przypomina uzytkownikom o firmie reklamodawcy podczas przeglądaniastron

Wyswietlanie dedykowanych komunikatów, zachęcających do skorzystania z oferty.
Reklamy nalezy kierować na uzytkowników, którzy nie wykonali czynnosci na stronie
internetowej (transakcja ƒwypełnienie formularza, itp.)

Remarketing zapewnia wymierne wyniki. Aby zwiększyć skutecznosć, warto ponownie
skierować reklamy zwłasciwym przekazem do odpowiednich uzytkowników

Jak to jest wrzeczywistosci?



Niestandardowe grupy odbiorców



Tworzenie niestandardowych odbiorców



Najpopularniejsze rozmiary reklam graficznych
(statyczne/animowane)

Mobile Desktop



Elastyczna reklama displayowa


