Urlop
w czasach PANDEMII
jak Polacy będą spędzać czas rekreacji
i jak pandemia wpłynęła na decyzje zakupowe
Polaków w sektorze lifestyle
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Raport e-commerce Urlop w czasach pandemii

WSTĘP
Już prawie 60 proc. konsumentów robi obecnie zakupy przez internet!
Dla 70 proc. ankietowanych jest to najbezpieczniejsza forma zakupów
w dobie pandemii*.
Koronawirus, covid-19, epidemia, kryzys - te słowa zdominowały życie
każdego z nas, zarówno prywatnie jak i w biznesie. Jak długo będzie trwać
pandemia i czas globalnego lockdownu - nie wie nikt. Polacy mimo wszystko
solidarnie dostosowują się do obostrzeń rządu i w większości przyjmują
wyzwanie #zostanwdomu, przenosząc robienie zakupów do sieci.
* Raport “e-Commerce w czasie kryzysu”, Izba Gospodarki Elektronicznej, 2020.

Porównując dane GUS z marca 2020 do marca 2019, obserwujemy
spadek sprzedaży detalicznej o 9 proc. To znaczący regres, jednak
szukając pozytywów tej sytuacji nastąpił wzrost udziału sprzedaży
e-commerce w sprzedaży detalicznej z 5,6 proc do 8,1 proc. Oznacza
to, że w marcu 2020 realnie wystąpił wzrost sprzedaży e-commerce
w porównaniu do marca ubiegłego roku o 32 proc. COVID-19 “wymusił” na przedsiębiorcach działających w retailu przeniesienie
biznesów do internetu. My także rekomendujemy skupienie działań
marketingowo-sprzedażowych w sieci. Spodziewamy się dalszego
wzrostu sprzedaży zawieranej właśnie przez internet.
Dariusz Zaremba
Prezes Zarządu Sales Intelligence SA.

Raport, który stworzyliśmy, przedstawia dane dotyczące zachowań
e-klientów w tym trudnym czasie. Jego celem jest zainspirowanie
biznesów do podjęcia działań marketingowo-sprzedażowych,
dostosowanych do obecnej sytuacji.

Wiele osób dokona zakupu online po raz pierwszy. Sklepy
powinny zadbać o pozytywne doświadczenia klienta, aby
zbudować zaufanie i zagwarantować sobie kolejne zakupy.
Na co przede wszystkim zwracać uwagę?
• Opisy produktów powinny być rzeczowe, wzbogacone
o galerię zdjęć i jeśli to możliwe video.
• Proces zakupowy intuicyjny, przejrzysty i BEZPIECZNY
(szyfrowanie SSL), ze szczególnym zwróceniem uwagi na
sposoby płatności.
• Rzetelna i widoczna informacja o kosztach dostawy (lub
czasowa rezygnacja z tych kosztów) i czasie realizacji zamówienia (także o reklamacji i zwrocie).
• Pomoc konsultanta, który nie tylko odpowie na pytanie dot.
produktu, ale pomoże przejść przez proces zakupowy.
Konsumenci często zdają się na doświadczenia innych, dlatego
możliwość zamieszczania opinii na temat produktów również
przyczyni się do szybszego podjęcia decyzji zakupowej.
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Nastąpiło swoiste przewartościowanie potrzeb, szczególnie jeśli
weźmiemy pod uwagę sektor lifestyle. Zaliczyć do niego można wiele
kategorii, jednak obserwując zmiany w zachowaniu klientów sklepów
internetowych, skupiliśmy uwagę na analizie zachowań Polaków
w obszarze sportu i rekreacji przydomowej, akcentując także istotę
branży sport fashion.
W tych obszarach sprzedaż wielu produktów zalicza “dołek”, a część pnie
się w górę i warto to wykorzystać. Które produkty zeszły na drugi plan
i jak się bronić przed drastycznym spadkiem zamówień? Jak dostosować
biznes do panującej sytuacji? Zachęcamy do lektury.

Źródła danych wykorzystanych w raporcie
są połączeniem wyników pobranych
z Google Trends oraz własnej analityki
Sales Intelligence, opartej na big data.
Raport patronatem objęli: IAB.polska, Nowy Marketing, Mam Startup,
Brief, Marketer+, E-commerce w Praktyce.
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Jak statystyczny Polak
będzie spędzał czas
wolny i urlop?
Sezon wakacji i urlopów tuż tuż - niestety w związku z obecną sytuacją wielu
z nas musiało postawić na akcję #zmienterminnieodwołuj i całkowicie
przemodelować swoje plany.
Rząd powoli odmraża niektóre obszary gospodarki. Jednak nie pozostawia
złudzeń - czas wakacji i urlopów w tym roku będzie mocno ograniczony.
Obowiązkowe maseczki, limity na plażach i szlakach górskich, zamknięte
kąpieliska i kina, umiarkowany dostęp do parków tematycznych czy
wesołych miasteczek. Do tego obawy wynikające z wielkiej niewiadomej jak wygrać walkę z koronawirusem i jak dbać o swoje bezpieczeństwo - to
sprawi, że duża część społeczeństwa nie wybierze się w tym roku na
urlop, stawiając na relaks w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.
Natomiast ci, którzy zdecydują się wyjechać, raczej będą wybierać
destynacje “dzikie”, jeszcze nie do końca odkryte i wolne od tłumów.
Możemy przypuszczać, że agroturystyka i niewielkie pensjonaty będą
przeżywać boom turystyczny.
Gdy weźmiemy pod lupę wyżej wspomniany podział na osoby, które będą
starać się wyjechać w dziewicze rejony Polski i na te, które ostrożniej
podejdą do wyjazdów, tworzy nam się pewien model “Polaka na urlopie
w czasie pandemii”. Osoby, która musi dostosować siebie i swoje najbliższe otoczenie tych wyjątkowych okoliczności, tym samym zapewnić sobie
komfort, aby zachować choć odrobinę “normalności”. Konsumenci zaczęli
już planować jak spędzą najbliższy czas, a my obserwując ich preferencje
zakupowe związane z rekreacją, podzieliliśmy go na kilka kategorii.
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Jak statystyczny Polak będzie spędzał czas wolny i urlop?

Relaks w zaciszu swojego ogrodu, tarasu i balkonu
Na ten obszar wpływa wiele elementów. Obserwujemy dwa
rodzaje sposobów na wypoczynek Polaków. Pierwszy, klasyczny
to związany ze sportem i rekreacją oraz drugi wynikający z prac
remontowo-budowlanych. Wzięliśmy pod lupę zestaw artykułów, które sprawią, że spędzenie wolnego czasu w przydomowym zaciszu będzie przyjemniejsze.

Poziom
zainteresowania
meblami
ogrodowymi

WZROST

59

59%

KWIECIEŃ

2020
KWIECIEŃ

%

Od początku kwietnia ogólne zainteresowanie meblami
ogrodowymi stale rośnie i właściwie osiągnęło już
maksymalny poziom. Porównując dane z 2019 roku
obserwujemy wzrost trendu o niemal 60 proc! To idealny
moment na skupienie budżetu marketingowego na
promocję tego asortymentu w różnych kanałach.

2019
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Jak statystyczny Polak będzie spędzał czas wolny i urlop?

Polacy w szczególności poszukują mebli, na których
mogą się zrelaksować - hamaków i leżaków.
Od początku kwietnia trend wzrostowy został
przekroczony o blisko 230 proc., gdzie w ubiegłym
roku te artykuły notowały szczyt dopiero pod koniec
maja. Można wnioskować, że tego typu artykuły swój
boom zakupowy mają ciągle przed sobą.

Protip
Meble ogrodowe to także parasole, markizy,
czy żagle przeciwsłoneczne. Obserwujemy
wzrost zainteresowania tym asortymentem
- i mimo, że cechuje go sezonowość, w tym
roku Polacy szybciej rozpoczęli poszukiwania.
W najbliższych tygodniach decyzje o zakupie
tych produktów będą już ostatecznie
podejmowane, dlatego rekomendujemy
sfokusowanie działań marketingowych
na promocję zarówno mebli ogrodowych,
produktów zapewniających odrobinę cienia,
ale także preparatów do ochrony drewna
przed słońcem. Patrząc jeszcze szerzej - po
całym dniu (czy to bardziej czy mniej aktywnym) dobrze zrelaksować się przy nastrojowym oświetleniu. Lampy solarne, girlandy,
latarenki - wszystkie tego typu produkty będą
cieszyć się wysokim zainteresowaniem

Wzrost
zainteresowania
meblami ogrodowymi
z podziałem na rodzaje
w kwietniu 2020
w porównaniu
z danymi
z kwietnia 2019
LEŻAK
HAMAK

+226%

+125%
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Jak statystyczny Polak będzie spędzał czas wolny i urlop?

Wiedząc, że część Polaków będzie łapać
promienie słońca relaksując się na leżakach
i hamakach, postanowiliśmy zaobserwować
jak będą zachowywać się rodziny z dziećmi.
Dla nich to czas podwójne trudny. Zaczęliśmy
od sprawdzenia popularności ogrodowych
placów zabaw (skoro te publiczne pozostają
zamknięte). Jak się okazało, zainteresowanie
Polaków “gotowymi” produktami jest na
podobnym, niskim poziomie. Po części może
wynikać to z możliwości budżetowych, ale
także ze złożoności produktu. Kolejnym
powodem może być chęć stworzenia czegoś
samemu (DIY).

Prognozy długoterminowe zapowiadają kolejne upalne lato. Przypuszczając, że miejskie pływalnie i publiczne miejsca wykorzystywane do kąpieli
będą zamknięte, zaobserwowaliśmy szybszy wzrost zainteresowania
basenami ogrodowymi. Już od początku kwietnia (niemal o dwa miesiące
wcześniej względem 2019 roku) Polacy przeglądają oferty basenów
ogrodowych. Przypuszczamy, że trend będzie znacząco piął się w górę.

Protip
Posiadanie basenu wiąże się z jego konserwacją. Sklepy oferujące te
produkty powinny skupić się na tworzeniu całych zestawów
lub rekomendacji produktów komplementarnych - pomp, odkurzaczy basenowych, termometrów pływających, siatek do łowienia
nieczystości, ale również chemii basenowej.

Protip
Być może osobno kupowane moduły,
takie jak huśtawki, zjeżdżalnie czy
piaskownice, (które zaliczają
niewielki wzrost) zanotują wyższy
poziom zainteresowania w najbliższych tygodniach. Firmy mające
w ofercie właśnie takie produkty
powinny skupić się na kampaniach
promujących ten obszar.

400%

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

2020

Poziom
zainteresowania
BASENAMI
ogrodowymi

2019
RÓŻNICA

400

%
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Jak statystyczny Polak będzie spędzał czas wolny i urlop?
Nieodzownym elementem
przydomowego relaksu jest
oczywiście grill. Poniższy
wykres obrazuje zachowanie
trendu sezonowości (jednak
w tym roku nieco wcześniej).
Niemniej jednak, w kolejnych
miesiącach możemy spodziewać się niewielkiego wzrostu.

Protip
W tym roku przymusowa kwarantanna zatrzymała nas w domach. Grillowanie w miejscach
publicznych jest zabronione. Właściciele prywatnych posesji czy ogródków działkowych
są w komfortowej sytuacji - nie ma znaczenia czy rozpalą grilla węglowego czy gazowego,
jeśli tylko będą grillować w gronie najbliższych i domowników. Bardziej restrykcyjnie
wygląda sytuacja właścicieli balkonów czy tarasów. Niemniej jednak, ich szczęśliwi
posiadacze mogą wykorzystać grille elektryczne i bezdymne. Prognozujemy, że
zainteresowanie tego rodzaju grillami będzie dominować w najbliższych tygodniach.

Poziom
zainteresowania
GRILLAMI

KWIECIEŃ

LIPIEC

PAŹDZIERNIK

GRUDZIEŃ 2019

KWIECIEŃ
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Jak statystyczny Polak będzie spędzał czas wolny i urlop?

Aby wypoczynek w ogrodzie, na tarasie czy balkonie
był przyjemny, trzeba również zadbać o otoczenie.
Skoszona trawa, kwieciste rabaty i pergole - Polacy
w tym roku stawiają na urządzanie swoich podwórek, tarasów czy balkonów. Potwierdza to poniższy
wykres - donice jeszcze nigdy nie były tak popularne.
Zainteresowanie zaczęło rosnąć już z końcem marca,
a już w połowie kwietnia osiągnęło najwyższy poziom
- wzrost o prawie 82 proc. względem zeszłego roku.
To będzie dobry czas dla branży ogrodniczej.

Protip
Wiemy, że Polacy zajmą się sadzeniem
i uprawą roślin czy warzyw. Sezon na
kupowanie sadzonek, nasion, krzewów
z pewnością potrwa do czerwca. Pamiętajmy, że uprawa roślin wiąże się także z ich
pielęgnacją. Dlatego konsumenci będą
również szukać odżywek i nawozów do
roślin, ale także narzędzi ogrodniczych.
Konewki, sekatory, kosiarki, zraszacze,
zbiorniki na deszczówkę - przedział
produktów jest ogromny! Warto zatem
uruchomić kampanie promujące ten
właśnie obszar.

Wzrost
zainteresowania
akcesoriami do
uprawy roślin
ogrodowych
w kwietniu 2020
w porównaniu
z danymi
z kwietnia 2019

OŚWIETLENIE OGRODU
PERGOLE
DONICE

+82%

+20%

+44%
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Jak statystyczny Polak będzie spędzał czas wolny i urlop?

Protip
Jest jeszcze jeden obszar, na którym warto się
skupić w tym miejscu. Dodajemy go tutaj jako
ciekawostkę wynikającą z naszych obserwacji i który został już wcześniej wymieniony chodzi oczywiście o prace remontowo-budowlane. Zajęcia, na które wielu Polaków poświęca
swój czas wolny (choć szczęśliwie ta metka
powoli się od nas odcina). Niemniej jednak,
pandemia spowodowała znaczący wzrost
zainteresowania w branży związanej
z remontem. Polacy, z racji tego, że teraz
więcej czasu spędzą w domu i ogrodzie
postanowili “upiększyć” swoje cztery kąty.
Po lupę wzięliśmy asortyment, z którym bez
pomocy fachowca będziemy wiedzieć co
zrobić, czyli farby. I tutaj prezentuje się dosyć
pokaźny wzrost o prawie 40 proc. porównując
ten sam okres z zeszłego roku. Niższe zainteresowanie notują produkty, wymagające
bardziej skomplikowanych prac - płytki, panele
czy nawet tapety.

Jeśli Polacy hurtowo zaczęli nabywać farby - proponujmy im produkty komplementarne,
niezbędne do szybkiego i efektywnego remontu. Taśmy malarskie, pędzle, wałki, kuwety,
folie i rękawice ochronne - to tylko kilka z nich. Aby jednak zachęcić Polaków do pójścia
o krok dalej w remontowaniu DIY - rekomendujemy posiłkowanie się tworzeniem
poradników i videotutoriali - np. jak poprawnie położyć tapetę albo jaki klej najlepiej
sprawdzi się przy układaniu płytek gresowych.

+36%
Poziom
zainteresowania
asortymentem
remontowym
w kwietniu 2020
w porównaniu
z danymi
z kwietnia 2019

PŁYTKI
TAPETY
FARBY

-12%

-12,5%

Raport e-commerce Urlop w czasach pandemii

Jak statystyczny Polak będzie spędzał czas wolny i urlop?
Pozostańmy aktywni. Sport, podróże - czyli nowy
wymiar outdooru
W pierwszej części skupiliśmy się głównie na wypoczynku w ogrodzie, na balkonie czy tarasie. Nie zapominajmy jednak o aktywności ﬁzycznej, bardziej związanej
ze sportem oraz podróżowaniem. Pandemia spowodowała największy spadek popytu w turystyce. Właściciele hoteli bronią się przed bankructwem podejmując
wyzwanie #zmienterminnieodwołuj. Niemniej jednak,
Polacy, w związku z zamknięciem granic, zamrożeniem
lotów międzynarodowych i obawami wynikającymi
z ryzyka przemieszczania się, znacząco przestali
interesować się produktami koniecznymi do podróżowania samolotem. Jeszcze do stycznia 2020 roku

Spadek
zainteresowania
artykułami
podróżnymi
w kwietniu 2020
w porównaniu
z danymi
z kwietnia 2019
PLECAk
WALIZKA
TORBY

-48%

walizki typu case czy duże torby podróżne notowały stały
współczynnik zainteresowania. Znaczący spadek
- o prawie 50 proc. zaczął być widoczny na początku
marca, czyli od początku wprowadzania obostrzeń.

Protip
Pamiętajmy jednak, że po każdym “dołku” jest
“górka”. Styl życia sprzed pandemii wróci i klienci,
którzy potrzebują tego typu asortymentu z
czasem wrócą do zakupów.

-43%

-50%
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Jak statystyczny Polak będzie spędzał czas wolny i urlop?

Polacy monitorują wiadomości dot. sytuacji związanej z pandemią.
Mając nadzieję, że turystyka w Polsce powoli wróci do normy, nie
podejmują jeszcze ostatecznych decyzji o sposobach spędzania
urlopu. Przewidujemy jednak, że w tym roku będą dominować wycieczki
jedno lub kilkudniowe, powiązane z uprawianiem sportu oraz z tzw.
podróżowaniem z plecakiem.
Jaki sprzęt sportowy cieszy się obecnie największą popularnością?
Możemy powiedzieć, że mamy tutaj dwóch liderów - rowery i rolki.
W tym roku jednak nieco później Polacy zaczęli szukać ofert jednośladów. Niemniej jednak, w połowie kwietnia osiągnęły wynik już
na poziomie 90 proc! Zainteresowanie rowerami dla dzieci również
notuje zachowanie sezonowości, sytuacja jednak jest dynamiczna.
W przypadku rolek - okazuje się, że od zeszłego roku coraz chętniej
po nie sięgamy i są produktem TOP w ostatnim czasie.

Poziom
zainteresowania
rowerami
i rolkami
w kwietniu 2020
w porównaniu
z danymi
z kwietnia 2019

Protip
Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo użytkowania, konsumenci
będą również rozglądać się za kaskami, ochraniaczami na kolana
i łokcie, oświetleniem roweru, ale także bidonami, saszetkami
rowerowymi. Wiemy, że podróżować można na rowerze, ale
można również z rowerem - wybierając się gdzieś dalej od domu
i pakując go na bagażnik samochodu. Mimo, że zainteresowanie
tymi produktami nie jest na oszałamiającym poziomie, możemy
spodziewać się lekkiej górki w sprzedaży. Wniosek sam się
nasuwa - więcej rowerów = więcej sprzedanych bagażników.

ROWERY
ROLKI

+25%
+90%
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Jak statystyczny Polak będzie spędzał czas wolny i urlop?

Popyt na asortyment turystyczny, czyli
sprzęt przeznaczony typowo do outdooru
powinien w najbliższym czasie urosnąć.
Weźmy teraz na warsztat namioty - mimo,
że widzimy tutaj zachowanie sezonowości,
zainteresowanie nimi od początku kwietnia
nie słabnie.

Protip
Jeśli Polacy będą się decydować na
zakup namiotów, to zapotrzebowanie na asortyment ściśle związany
z biwakowaniem również urośnie.
Śpiwory, plecaki, menażki, latarki,
zestawy i grille turystyczne - warto
uruchomić kampanie promujące te
produkty.

Oczywiście nie każdy jest amatorem biwakowania, ale jest szansa, że branże związane
z survivalem i outdoorem przeżyją w tym
roku renesans.

75%

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

Wzrost
zainteresowania
namiotami

2020

2019
WZROST

75

%
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Jak statystyczny Polak będzie spędzał czas wolny i urlop?
Aktywny wypoczynek musi być wygodny - czas na sport
fashion!
Wakacje skupione wokół sportu i relaksu w przydomowym
zaciszu, oprócz wyposażenia w odpowiedni sprzęt i asortyment
ogrodniczy, będą wymagać także wygodnego i praktycznego
outﬁtu. Co dominuje w branży sport fashion? Oczywiście
wygodne dresy, które nadają się właściwie do każdej czynności
- zaczynając od pracy w ogrodzie, poprzez uprawianie sportu
czy też leniuchowanie na balkonie bądź tarasie. Dres to totalny
hit i must have. Od momentu ogłoszenia pandemii wskaźnik
popularności rósł, aby w kwietniu osiągnąć przebicie
o 270 proc! Coraz większą popularnością cieszą się także inne

Wzrost
zainteresowania
odzieżą sportową
w kwietniu 2020
w porównaniu
z danymi
z kwietnia 2019

DRES
LEGGINSY
T-SHIRT
BUTY SPORTOWE

ubrania sportowe: legginsy, t-shirty, joggery - ciuchy, w których
będziemy czuć się nie tylko swobodnie, ale i modnie. Nie zapominajmy o tym aspekcie. Na rzecz ubrań sportowych Polacy odłożyli
decyzje o zakupie odzieży stricte wyjściowej - o tym szerzej
opowiemy w kolejnym raporcie.

Protip
Mając na uwadze wysoki wskaźnik zainteresowania ubraniami i obuwiem sportowym, właściciele sklepów z odzieżą
niezwiązaną z tą dziedziną powinni rozważyć wprowadzenie do swojego asortymentu tychże produktów. Pomoże
to uchronić się przed drastycznym spadkiem sprzedaży,
dodatkowo wzbogacając ofertę swojego sklepu.

Podobnie sytuacja wygląda w kwestii obuwia - konsumenci
szukają przede wszystkim wygodnych butów sportowych.
Mimo, że zainteresowanie nimi jest na wysokim poziomie od
zeszłego roku, jeszcze nigdy nie cieszyły się taką popularnością.

+270%

+77%

+75%

+43%

Raport e-commerce Urlop w czasach pandemii

PODSUMOWANIE
Asortyment ogrodowy, rowery i sprzęt sportowy, buty czy ubrania, Polacy
do tej pory chętniej kupowali stacjonarnie - wynika to oczywiście
z możliwości przetestowania, przymierzenia jak i logistyki. Jednak
w obecnej sytuacji, część konsumentów postawi na swoje zdrowie
i bezpieczeństwo, kupując online. Jako właściciel sklepu online musisz
zadbać o rzetelne opisy produktów, szczegółowo podane wymiary
(zwłaszcza dot. mebli i asortymentu ogrodowego), dobrej jakości zdjęcia
i wideo prezentujące asortyment. Niezmiernie ważne jest także zapewnienie odbycia konsultacji telefonicznej lub formie czatu z konsultantem.
Upewnij się także, że koszt i czas dostawy są atrakcyjne dla kupującego,
a informacja o nich umieszczona w widocznym miejscu (bez konieczności
rozpoczęcia procesu zakupowego).
Skup się na kampaniach “tu i teraz”, śledząc trendy konsumenckie.
Rekomendujemy skoncentrowanie działań na kampaniach produktowych w Google. Oprócz tradycyjnych reklam tekstowych i display dostępnych w Google Ads, warto pójść o krok dalej. Tu z pomocą przychodzą
kampanie typu Product Listing Ads, jak również szersze spektrum,
wykorzystujące Google Shopping Ads. Poza remarketingiem warto
posiadać możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych źródeł ruchu -

YouTube, Gmail, sieć Discovery, Google Zakupy czy Google Graﬁka. W Sales
Intelligence na co dzień prowadzimy tego typu kampanie, dodatkowo
wzbogacone o proﬁlowanie użytkowników i ich intencje zakupowe.
W efekcie promocja asortymentu klienta odbywa się wielokanałowo,
co pozwala dobrać optymalną kombinację sposobu pozyskania sprzedażowego ruchu.

Tworząc ten raport, chcieliśmy niejako zainspirować właścicieli
sklepów do wykorzystania obecnej sytuacji na ich korzyść.
Na pierwszy ogień wzięliśmy pod lupę przede wszystkim spędzanie czasu wolnego i sposobach na urlop, dlatego, że ten sezon
właściwie już się rozpoczyna. Wyniki w wielu przypadkach były
dużym zaskoczeniem, ale bazując na naszym doświadczeniu, jako
ﬁrmy zajmującej się prowadzeniem kampanii w Google Zakupy
chcieliśmy wskazać swego rodzaju kierunki działań. Wiadomo,
że część biznesów odnotuje spadek w sprzedaży. Nie możemy
jednak zapominać, że ta sytuacja się skończy i Polacy jak
najszybciej będą chcieli wrócić do normalności, sięgając
po asortyment, który dziś zszedł na drugi plan.
Wiktor Mazur
Wiceprezes Zarządu Sales Intelligence SA.

O Sales Intelligence
Jesteśmy obecni na rynku e-commerce od ponad
dekady. Specjalizujemy się w kampaniach Google
Shopping Ads, ale posiadamy także inne supermoce.
Od 2019 roku należymy do grona certyﬁkowanych
partnerów Google “CSS Premium Partner”. Po pół roku
od uzyskania tego certyﬁkatu otrzymaliśmy nagrodę za
wybitne osiągnięcia w prowadzeniu kampanii produktowych obejmujących szeroki zakres, mi.in. proﬁlowania
odbiorców kampanii, zarządzania feedem produktowym sklepów, optymalizacji stawki CPC, czy targetowaniu produktów. Skupiamy się przede wszystkim na
efektach - jeśli dana kampania nie osiąga dobrych
wyników, to jako pierwsi kontaktujemy się z klientem
i rekomendujemy optymalizację działań, aby klient nie
“przepalał” budżetu.
Jesteśmy częścią Grupy Digitree Group, która zapewnia
kompleksowe i efektywne kampanie digitalowe, dzięki
własnej technologii, autorskim narzędziom, unikatowym
danym i wiedzy specjalistów.
Mamy doświadczenie - można nam zaufać. Na efekty nie
trzeba długo czekać.

Chcesz się przekonać? Skontaktuj się z nami:
sklepy@salesintelligence.pl

Sales Intelligence SA
ul. Jodłowa 1/3
81-526 Gdynia
tel.: (58) 585 89 00
sklepy@salesintelligence.pl
salesintelligence.pL

Sales Intelligence
jest właścicielem marki

