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Po czym poznać Content marketing?
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Sprecyzowana 
grupa odbiorców

Wybór grupy docelowej 
i jej wysłuchanie
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Przydatność 

Wybór tematu
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Atrakcyjna treść 

Tworzenie treści
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Interakcyjność 

Promocja i odpowiedź
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Przekierowanie uwagi 

Wartość dla marki
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Nastawienie na 
długotrwałą 
relację 

Mierzenie efektywności



Historia

1891 1895 1900 2010 



Rodzaje treści

Artykuły
Wypowiedzi Infografiki

Materiały 
wideo, 

YouTube



Rodzaje treści

Gazety
Katalogi
Ulotki

Media 
społecznościowe Blogosfera



Rodzaje treści



You Tube

https://www.youtube.com/watch?v=3XviR7esUvo&list=PLH5FB1566Jg10ld9FLtGc7mDOVlO7VM4j
https://www.youtube.com/watch?v=3XviR7esUvo&list=PLH5FB1566Jg10ld9FLtGc7mDOVlO7VM4j
https://www.youtube.com/watch?v=uQB7QRyF4p4&list=PLH5FB1566Jg10ld9FLtGc7mDOVlO7VM4j
https://www.youtube.com/watch?v=uQB7QRyF4p4&list=PLH5FB1566Jg10ld9FLtGc7mDOVlO7VM4j


Sprzedaż

SEO

Opinie

Kliknięcia

Mierzenie efektywności



Monitoring
efektywności
Wojciech Ulatowski



Z wyzwaniem mierzenia 
efektywności content
marketingu doskonale 

upora się narzędzie 
do monitoringu internetu

Monitoring
Internetu

Raporty
Analizy

Monitoring
Prasy i RTV

Dane XML 
i RSS



Monitoring jako miara skuteczności

Sprawdź

Jaki zasięg miały Twoje treści 
content marketingowe 
(liczba wzmianek)

Jakie były reakcje 
na Twoje treści 

(liczba 
i wydźwięk 

komentarzy)

Kto zareagował 
na Twoje treści 
(uczestnicy 
dyskusji)

Czy pod wpływem 
Twoich działań 

dyskusja 
o marce 

nasiliła się 
(zmiany w czasie)

Która kampania 
spotkała się 
z największym 
oddźwiękiem 
(porównania 
między okresami





Dzięki narzędziu możemy określić trend postów rozłożonych w czasie



Wstępnie panel umożliwia zestawienie danych w wykres rozłożenia publikacji w 

czasie, wykres kołowy przedstawiający rozbicie na typy źródeł oraz przedstawienie 

ilości danych wraz z procentowym wzrostem bądź spadkiem w stosunku do 

poprzedniego analizowanego okresu.



Wydźwięk przedstawiony powyżej zawiera informacje na temat liczby materiałów 

w profilu ocenionych jako neutralne, negatywne lub pozytywne, wraz z informacją 

o zmianach liczbowych i procentowych w wybranym okresie w stosunku 

do poprzedniego.





„Siła skojarzeńmarki” pokazuje, jaki odsetek
publikacji zawierających słowo(a) kluczowe
dotyczące Twojej branży zawiera wzmianki
o Twojej marce, a jaki odsetek zawiera
wzmianki o markach konkurencyjnych.
UWAGA: Dane na wykresie wskaźnika
nie sumują się do 100%, ze względu na to, 
że jeden artykuł może równocześnie zawierać
nazwy kilku marek.

„Share of voice” jest to udział publikacji 
w profilach oznaczonych jako „Twoje” 
i wszystkich profilach oznaczonych 
jako „Konkurencja” w stosunku 
do sumy publikacji z tych profili.



Wskaźniki













Zapraszamy do kontaktu!

Newspoint Sp. z o.o.
al. Solidarności 74a
00-145 Warszawa
tel. (22) 852 20 06

e-mail: kontakt@newspoint.pl
www http://newspoint.pl


