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Czego dowiesz się 
z tego dokumentu?

→ Jak firmy z którymi pracujemy osiągają nawet 40% wzrost

liczby klientów R/R?

→ W jaki sposób (inny niż obniżka cen) można walczyć na rynku

o klienta z ogólnopolskimi graczami?

→ Jak się do tego zabrać?



Jak rosną biznesy 
naszych klientów?



Dwie różne firmy, 
ogromne wzrosty

MOICO / Wrocław

→Średni roczny wzrost liczby klientów: 
2012– 2019: 31% R/R

Fibo / Dąbrowa Górnicza

→Średni roczny wzrost liczby klientów:
2019- 2020: ~30% R/R
niepełne dane – launch marki: Maj 2019 r.



Moico, czyli 
600% wzrost w ciągu 7 lat



Z Moico znacząco 
więcej ruchów

Internet Union przygotowywało się do 

debiutu na giełdzie. Zarząd chciał 

uporządkować komunikację firmy i wskoczyć 

na wyższy poziom.

Opracowaliśmy strategię całej grupy, 

stworzyliśmy 3 marki konsumenckie (Moico, 

SEEV i The Network) i rozpoczęliśmy 

profilowaną komunikację do każdej z grup 

docelowych. Moico to obecnie jedyna marka 

regionalna w Top of Mind branży.







Z Moico, 
7 lat wzrostów+30%

IU S.A. dzięki Moico znacząco wyprzedziło 
konkurencję notując ponad 30% wzrosty 
już 7 rok z rzędu. Rok 2020 będzie pod tym 
względem rekordowy pomimo podwyżki 
cen podstawowych pakietów na początku 
roku o blisko 10%.

→Średni roczny wzrost liczby klientów: 
2012– 2019: 31%

→Dynamika nowych podłączeń w 
miesiącu: 
2020: +3,2% miesięcznie
(szacujemy ~40% R/R)



Fibo, czyli 
3-krotny wzrost liczby nowych podłączeń



Jest Fibo, 
jest fajnie!

Do czasu wprowadzenia marki Fibo, usługi 

firmy sprzedawane były pod szyldem Dg-Net 

- jeden przekaz i wykorzystywanie tych 

samych narzędzi komunikacji.

Klientowi zależało na stworzeniu marki 

dedykowanej dla sektora B2C, która będzie 

stanowiła komunikacyjną alternatywę 

zarówno dla telekomów lokalnych, jak i tych

o zasięgu krajowym oraz wpłynie na wzrost 

sprzedaży i przyrost liczby klientów.







Jest Fibo, 
jest 300% fajniej!
Efekty przerosły nasze oczekiwania. 
Koszty rebrandingu spłaciły się w ciągu
5 miesięcy od startu komunikacji, a rok po 
launchu notujemy 300% wzrost liczby 
nowych klientów miesięcznie w porównaniu 
z czasem przed Fibo. 

→Średni roczny wzrost liczby klientów:
2019- 2020: ~30%
niepełne dane – launch marki: Maj 2019 r.

→Dynamika nowych podłączeń w 
miesiącu: 
Maj 2018 
X (l. nowych klientów przed Fibo)

Maj 2020
3X (l. nowych klientów z Fibo)



Jeśli masz silną 
markę:

→ Koszt zdobycia klienta jest znacząco niższy
(200-500 zł / per klient)

→ Penetracja obecnej sieci jest dużo większa
(nawet 3-krotnie więcej nowych podłączeń 
miesięcznie)

→ Notujesz więcej aktywnych zapytań ze 
strony klientów (nawet 50% więcej leadów
z wyszukań)

→ Przestajesz walczyć ceną (niższa 
wrażliwość na cenę – podwyżki ~10% nie 
wpływają na spadek sprzedaży)



Jak osiągnąć wzrost 
na rynku?



Kluczem do zwiększania udziałów rynkowych jest jednoczesne 
zwiększanie 3 dostępności - mentalnej, fizycznej i portfolio.

Wzrost udziałów w rynku napędzają trzy siły



DOSTĘPNOŚĆ MENTALNA
§ Znajomość marki
§ Spójny wizerunek
§ Top of Mind -> na ile dana

marka przychodzi mi do głowy
kiedy myślę o zakupie produktu
z kategorii.

Niska dostępność mentalna 
hamuje potencjał sprzedażowy 

wypracowany przez dostępność 
fizyczną i portfolio.

DOSTĘPNOŚĆ PORTFOLIO
§ Wyróżniająca paleta usług
§ Innowacje produktowe
§ Produktowa odpowiedź na każdą

linię produktową / estetykę
oferowaną przez konkurenta.

§ Hero products

DOSTĘPNOŚĆ FIZYCZNA
§ Łatwość nabycia
§ Sieć dystrybucji
§ Dostępność sieci
§ Widoczność



Wills Integrated specjalizuje się 
w doradztwie strategicznym 
i prowadzeniu działań, które 
budują dostępność mentalną.



Zależy nam na budowaniu dostępności mentalnej,
która przekłada się na wzrosty sprzedaży,

a w kategorii ISP możemy to robić łącząc ze sobą dwie drogi:

Budowanie trwałej świadomości wśród szerokiej
grupy docelowej. Tak, by w sytuacji rzeczywistego
wyboru w ramach kategorii, promowana marka
znalazła się w wachlarzu branych pod uwagę opcji.

Działania wymierzone w ścieżki zakupowe
konsumentów, którzy akurat rozważają zakup oraz
działania mające na celu wygenerowanie zakupu.

Dostępność mentalna wpływa na decyzje zakupowe…



F A Z A  1

Z A I N T E R E S O W A N I E  
D O S T A W C Ą

Potencjalny klient zaczyna 
zastanawiać się nad wyborem 
dostawcy ISP i nie robi tego 

przypadkowo. Ma już z tyłu głowy 
gdzie będzie szukać, ma pewien 

zestaw firm, które bierze pod 
uwagę.

TOP OF MIND + WIZERUNEK

F A Z A  2

A K T Y W N E  
P O S Z U K I W A N I A

Na tym etapie kształtują się 
konkretne potrzeby klienta. 

Wiedza zebrana podczas 
poszukiwań tworzy 

„światopogląd” na temat tego, co 
jest dobre, a co złe w tym 

segmencie. Zaangażowanie w tę 
fazę jest mocno zróżnicowane w 

różnych grupach.

TRAFFIC + LEADY

F A Z A  4

U Ż Y T K O W A N I E

Zadowoleni z zakupu opowiadają 
o nim znajomym offline, jak i  

online poprzez media 
społecznościowe.

WOM + UGC
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F A Z A  3

D E C Y Z J A  Z A K U P O W A

Po zapoznaniu się z 
dostępnymi na rynku opcjami, 

klient podejmuje decyzję o 
zakupie. Preferencje zależą od 
rodzaju klienta, dlatego warto 

działać na kilka sposobów.

ZAKUP

…a komunikacja jest dostosowana do miejsca na ścieżce
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Reklamy
Online i offline

Social Media
Content marketing
Działania reklamowe

Influencerzy
Akcje partnerskie

POS
Promocje sprzedażowe

Strona WWW
Prezentacja oferty

Komunikacja wizerunkowa

Internet
Google Ads

(Remarketing)

Social media
Konkursy

Interakcja z fanami

Media Relations
Współpraca redakcyjna

Branded Content
Lokowanie marki

Internet
Google Ads

TOP OF MIND + 
WIZERUNEK

TRAFFIC + LEADY WOM + UGCZAKUPTOP OF MIND + WIZERUNEK

Musimy komunikować w odpowiednim czasie…



…a także odnosić się do 
rozumu i emocji

Komunikację emocjonalną
zwyczajnie trudniej jest zbyć i trafia do wszystkich, 
bez względu na to czy akurat szukają produktu, czy 
nie. 

W odróżnieniu od argumentów racjonalnych, zostaje 
ona na dłużej w pamięci odbiorców (np. do momentu 
aż konsument zainteresuje się kategorią).

Komunikacja racjonalna 
(w tym promocje sprzedażowe) wpływa przede 
wszystkim na tych, którzy teraz myślą o zakupie
(i wśród nich daje szybkie rezultaty). 

Ci którzy o nim akurat nie myślą (zdecydowana 
większość), zbywają takie komunikaty i szybko 
zapominają o wszystkich racjonalnych argumentach.



→ Działania sprzedażowe wsparte 

działaniami wizerunkowymi 

wzmacniają się wzajemnie.

→ Sprzedaż x „Sprzedawalność”

→ Najbardziej efektywny podział 

budżetu: 60/40 na rzecz wizerunku.

Źródło: analiza 30 lat kampanii dla 1000 firm z 83 branż.

Bo wizerunek
wzmacnia sprzedaż



KAMPANIE 
RACJONALNE/SPRZEDAŻOWE

KAMPANIE 
EMOCJONALNE/WIZERUNKOWE

https://ipa.co.uk/media/5811/long_and_short_of_it_presentation_final.pdf

https://ipa.co.uk/media/5811/long_and_short_of_it_presentation_final.pdf


KAMPANIA 
RACJONALNE/SPRZEDAŻOWE

KAMPANIA 
EMOCJONALNE/WIZERUNKOWE

https://www.youtube.com/watch?v=T1chdqcDtyA

https://www.youtube.com/watch?v=T1chdqcDtyA


KAMPANIA 
RACJONALNE/SPRZEDAŻOWE

KAMPANIA 
EMOCJONALNE/WIZERUNKOWE

https://youtu.be/nUOf2qsmF8I

https://youtu.be/nUOf2qsmF8I


Ja się za to zabrać?



Stały zewnętrzny zespół marketingu zintegrowanego
Zespół na bieżąco współpracujący z osobami w organizacji. Zadaniem zespołu jest 

inicjowanie aktywności zwiększających efekty biznesowe i wizerunkowe i stałe 
monitorowanie ich wpływu na organizację.

Maksymalnie 
efektywne 

zarządzanie 
budżetem

Inicjatywa po 
stronie zespołu

Realizacja 
wspólnie 

określonych celów
Planowanie 

długoterminowe

Model współpracy



Strategia Identyfikacja Komunikacja
Przygotowanie strategii 
funkcjonowania marki 

na rynku

Projekt: 2-3 miesiące

Przygotowanie materiałów 
(tzw. pasywów) nowej 

marki.

Projekt: 5-6 miesięcy

Dotarcie z komunikacją do 
odbiorcy

Charakter stały

Projekt realizowany w III Etapach



Etap I: Strategia

Etap I pozwala wypracować strategię 

funkcjonowania marki wraz z architekturą 

portfela grupy oraz pozycjonowaniem marki

konsumenckiej na rynku.

To etap prac koncepcyjnych będący 

podstawą wszystkich kolejnych etapów.



W ramach prac w Etapie I 
najczęściej przeprowadzamy:

→ Audyt marki i organizacji
Analiza dotychczasowej komunikacji, badanie 
wizerunku wewnątrz firmy

→ Analiza rynku i konkurencji
Analiza komunikacji konkurencji oraz sytuacji na 
rynku, desk research

→ Analiza klientów i potencjalnych odbiorców
Badanie klientów, analiza wizerunku firmy, 
zbudowanie person grup docelowych, 
segmentacja rynku

→ Strategia marki
Architektura grupy, DNA, tożsamość i osobowość 
marki, pozycjonowanie na rynku, plan komunikacji

Etap I: Strategia



Etap II: Identyfikacja

Etap II to kreacja wszystkich materiałów 

koniecznych do wdrożenia strategii. 

W zależności od tego co zostanie 

wypracowane w Etapie I, może zawierać 

opracowania brandingu dla jednej marki 

i stworzenie kilku serwisów WWW, lub 

opracowanie kilku marek. 



W ramach prac w Etapie II 
zwykle znajduje się:

→ Identyfikacja wizualna i tekstowa + ew. nazwa
Język graficzny i tekstowy, logo i logobook, SIW

→ Serwis WWW
UX, UI, struktura strony, treści, Web Design

→ Kodowanie strony
Frontend, backend, integracja z LMS, CMS

→ Opracowanie materiałów promocyjnych
Projekty brandingu miejsc i samochodów, ulotki, 
bannery, gadżety, etc.

→ Produkcja materiałów promocyjnych
Oklejenie, druk, produkcja

→ Wdrożenie marki
Manual, Szkolenie, Scenariusze obsługi klienta 

Etap II: Identyfikacja



Etap III: Komunikacja

Etap III to wyjście z nową marką na rynek

i jej dalsza komunikacja. 

Etap ten ma charakter stały i w gruncie 

rzeczy jest usługą „Brand Managementu” –

obsługi marki w ramach zewnętrznego działu 

marketingu, który zarządza budżetem 

marketingowym i realizuje cele razem 

z działem sprzedaży.



W ramach prac w Etapie III 
zwyczajowo zawieramy:

→ Brand Management
Obsługa marki, Social Media, Digital Ads, 
Copywriting, Obsługa Graficzna

→ Budżet realizacyjny
Planowanie i realizacja kampanii reklamowych, 
koszty akcji promocyjnych, budowanie zasięgu 
marki

Etap III: Komunikacja



Budżet projektu

Roczny budżet przeprowadzenia całego procesu 

oraz aktywna komunikacja marki najczęściej 

zamyka się w 8% dotychczasowych rocznych 

przychodów. 

Taki budżet pozwala osiągnąć efekty takie jak:

→ Wzrost liczby klientów o +30% R/R

→ Wzrost liczby nowych podłączeń o +200% 

miesięcznie

→ Spadek kosztu pozyskania klienta

→ Zwiększenie poziomu „pasywnej sprzedaży"

o +50%



Kim jesteśmy?





Nasza praca ma długofalowe przełożenie na biznes
Pracujemy z firmami, które dzięki współpracy z nami zwiększyły wartość firmy, 

podniosły zaangażowanie pracowników, pogłębiły penetrację rynku lub stworzyły 
markę, która wzmacnia ich pozycję na lata.

Pracujemy ze 
świadomością 

kontekstu 
biznesowego

Budujemy markę 
będącą 

długotrwałym 
zasobem firmy

Realizujemy 
wspólnie 

określone cele

Szukamy 
najbardziej 

efektywnej drogi

Budujemy wartość



Realizujemy projekty z obszarów:

Public Relations Performance Strategy Creative

Digital Branding Design

Integrated

Budowanie efektywnej 
obecności i relacji w 

mediach

Skuteczne zarządzanie 
budżetem kampanijnym 

w celu realizacji KPI

Opracowywanie 
pozycjonowania 
i strategii marki

Kreowanie historii, 
konceptów i linii 
komunikacyjnych

Przygotowanie 
contentu i realizacja 

aktywacji w Internecie

Tworzenie identyfikacji 
wizualnej marki

Projektowanie 
materiałów graficznych 
spójnych z konceptem

Realizacja celów biznesowych i strategicznych dzięki integracji wiedzy i umiejętności z wielu obszarów.



Pracujemy z takimi 
firmami jak:



Porozmawiajmy 
o sile Twojej marki

www.wills.pl |  w.pastucha@wills.pl |  535773424

https://www.willsintegrated.com/
mailto:w.pastucha@wills.pl

