Przyspieszamy Twój rozwój
w digital marketingu.
Pomagamy firmom uwolnić ich potencjał wzrostu poprzez
projektowanie lejków marketingowych, user experience, analizę
danych i eksperymenty.

Pomożemy Ci w:

Projektowaniu i wdrożeniu

Optymalizacji konwersji

lejków marketingowo-

serwisów internetowych

sprzedażowych

Identyfikowaniu obszarów

Usprawnieniu prowadzonych

rozwoju poprzez analizę

kampanii Google Ads

danych

i Facebook Ads

Kim jesteśmy?
Jesteśmy agencją doradczo-wdrożeniową w zakresie marketingu internetowego.
Zwiększamy sprzedaż, budujemy świadomość marki i zwiększamy
zaangażowanie odbiorców. Doradzamy jak osiągać cele biznesowe poprzez
badania, analizy i narzędzia growth marketingu.
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Marki, które nam zaufały:

Projektowanie i wdrażanie
lejków marketingowosprzedażowych
Dostarczamy strategię oraz taktyki, które napędzają
wymierny rozwój biznesu. Zaprojektujemy
i zoptymalizujemy każdy etap podróży klienta od
budowania świadomości marki do polecania.

Aktywacja
Monetyzacja

Utrzymanie
i maksymalizacja

Usługi
Strategia Digital Marketingowa

Analytics

Google Ads

Tworzenie contentu

Facebook Ads

Marketing Automation

Case study

4-krotny wzrost liczby pacjentów kliniki
medycznej Immuno Zdrowie
Google Ads

Landing page

Blog
Google Ads

Co zrobiliśmy?
Dla kliniki Immuno Zdrowie zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy lejek marketingowo-sprzedażowy oparty
o sieć reklamową Google Ads. Poprzez treści edukacyjne w zakresie usługi medycznej angażowaliśmy
odbiorców, do których w ramach remarketingu kierowaliśmy reklamy z landing page zawierającym video

Blog

z lekarzem i zaproszenie na konsultację. Poprzez konsultację sprzedawane były pojedyncze usługi, a
zadowoleni klienci perspektywie kilku miesięcy.

Opinia klienta

Landing page

„Współpracujemy od początku istnienia naszego Centrum. Otrzymaliśmy pomoc kompleksowo – od
wdrożenia i modyfikowania strony internetowej, poprzez doradztwo w strategii marketingowej, aż po
kampanie reklamowe. Zawsze mogłyśmy liczyć na konkretne rady i sprawne działanie. Dzięki jednej ze
stworzonych kampanii, nastąpił czterokrotny wzrost liczby pacjentów do jednego z naszych specjalistów.

Konsultacja

Z pełnym przekonaniem polecamy współpracę, Imaggo to prawdziwi profesjonaliści.”

Sylwia Hofman Bałdyga
Centrum Medyczne Immuno Zdrowie

Maksymalizacja sprzedaży

Optymalizacja
konwersji serwisów
internetowych
Dopasowywanie serwisów internetowych do potrzeb
użytkowników jest często najskuteczniejszym działaniem
względem zaangażowanego czasu i zasobów. Dzięki
badaniom person / UX i analizie lejków zwiększamy
skuteczność i efekt prowadzonych dotychczas działań.
Usługi
Strategia UX

Badania użytkowników

Audyty UX

UX Research

Makiety UX

Analiza danych

Case study

5-krotny wzrost liczby zapytań ofertowych
dzięki zmianom na landing page
Google Ads

Landing page

HotJar

Co zrobiliśmy?
Po analizie persony zakupowej oraz działań konkurencji postanowiliśmy przeprojektować stronę
sprzedażową landing page. Do utworzonej strony docelowej wdrożyliśmy analitykę w postaci:
•

Google Analytics - mierzyliśmy konwersje w postaci złożonych zapytań w ramach formularza
kontaktowego oraz wykonanych połączeń telefonicznych

•

HotJar - analizowaliśmy zachowanie użytkowników na stronie internetowej oraz stworzyliśmy mapy
ciepła zachowania użytowników.

Uruchomiliśmy kampanię z wykorzystaniem części budżetu, aby zebrać więcej informacji na temat
zachowania użytkowników na nowym landing page. Po analizie danych z Hotjar, okazało się, że dla
określonej grupy docelowej, stworzony przez nas landing page zawierał zbyt dużo informacji. W związku
z tym zmodyfikowaliśmy landing page, tak aby zawierał zaledwie 100% wysokości ekranu komputera oraz
250 % wysokości ekranu telefonu. Miało to spowodować brak konieczności przewijania strony oraz szybki
dostęp do formularza kontaktowego.

Efekty naszych działań
5-krotny wzrost liczby zapytań ofertowych dzięki zmianom na landing page przy zachowaniu zbliżonej
jakości leada.

500%
wzrostu

Usprawnianie
prowadzonych kampanii
Google Ads i Facebook Ads
Mamy 95% pewności, że znajdziemy w Twoich
kampaniach szansę na optymalizację budżetu poprzez
modyfikacjenie w pełni dopasowanych pod personę
kreacji lub lepsze dopasowanie grup docelowych. Dzięki
nam, będziesz mieć pewność, że nie przepalasz budżetu.
Usługi
Audyt kampanii Google Ads

Dookreślanie person zakupowych

Audyt kampanii Facebook Ads

Analiza danych

Testy A/B

Badania użytkowników / klientów

Case study

Wzorst liczby zapytań ofertowych
na zakup mieszkań premium dzięki
dookreśleniu person zakupowych.
Kampania reklamowa
Google Ads

Strategia kampanii

Co zrobiiśmy?
Biorąc pod uwagę specyfikę branży nieruchomości, a także wymagający segment inwestycji premium,
postanowiliśmy maksymalnie dopasować nasze działania pod opracowane profile person zakupowych.
W ramach prowadzonych kampanii reklamowych stworzyliśmy niestandardowe grupy odbiorców,
opracowanych na podstawie modeli zachowań osób zamożnych m.in :

właściciele jachtów zlokalizowani po systemach rezerwacji miejsc w marinach
sympatycy znanych marek zegarków premium
osoby uczęszczające do najdroższych restauracji w Warszawie

Efekty naszych działań
Zastosowane przez nas rozwiązania okazały się kluczem sukcesu. Skuteczne targetowanie potencjalnych
klientów przyniosło oczekiwany skutek w postaci zwiększonej ilości pozyskanych leadów.

Identyfikowanie obszarów
rozwoju poprzez analizę
danych
80% firm gromadzi dane, których nie wykorzystuje przy
podejmowaniu decyzji w ramach prowadzonych działań.
Pomożemy Ci przetworzyć informacje na konkretne
sugestie i wnioski.
Usługi
Google Analytics

Facebook Analytics

HotJar

UX Research

Case study

Wzrost liczby użytkowników serwisu
poprzez naprawdę błędów SEO na portalu
mamopracuj.pl
Audyt SEO

Software Development

Prawidłowa struktura
nagłówków

Co zrobiliśmy?
Przeprowadziliśmy audyt SEO serwisu internetowego. Okazało się, że twórca kodu źródłowego tworząc
portal błędnie dostosował widok artykułów i sposobu jego zakodowania do wymogów Google w zakresie
nagłówków <h1> – <h6>. Ponad 150 wpisów posiadało błędną strukturę nagłówków w ramach wpisów.

Wdrożyliśmy niezbędne zmiany techniczne w zakresie SEO. Dokonaliśmy masowej edycji wszystkich
nagłówków śródtekstowych w artykułach w bazie danych wykorzystując skrypty MYSQL. Dla redaktorów
stworzyliśmy kurs online w zakresie formatowania treści artykułów pod kątem pozycjonowania oraz
udzieliliśmy konsultacji w tym zakresie.

Efekty naszych działań
Ruch serwisu wzrósł o 30% w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

h1 Najważniejszy nagłówek
h2 Drugi nagłówek
h3 Trzeci nagłówek
h4 Czwarty nagłówek

h5 Piąty nagłówek

h6 Szósty nagłówek

Proces współpracy

1
Krótka rozmowa
z Konsultantem

2

3

4

Identyfikacja
i analiza problemów

Propozycja
rozwiązań

Wdrożenie
rozwiązania

Coś więcej niż tylko agencja
Nie konkurujemy z innymi agencjami. Jesteśmy partnerem doradczym, który dzięki wieloletniemu
doświadczeniu wszechstronnych specjalistów i sprawdzonym schematom świadczy usługi doradcze dzięki
którym pomaga zwiększać skuteczność prowadzonych dotychczas działań.

Najpierw plan i strategia. Potem działanie.

Proaktywność

Za sukcesem nie stoi tylko wykonanie, ale przede

Nasz zespół angażuje się i samodzielnie sugeruje

wszystkim odpowiedni plan i wytyczne. Pomożemy

pewnie zmiany i rozwiązania mając na celu przede

Ci go stworzyć i kontrolować jego realizację.

wszystkim wzrost.

Skontaktuj się z nami

Rozpocznijmy
cyfrową przygodę
Oddział Gdynia
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni
Aleja Zwycięstwa 96/98 Gdynia
Telefon
+48 690 605 841

Skontaktuj się
bezpośrednio ze mną!
Justyna Błaszczyk
Kierownik ds. kluczowych
klientów

E-mail

+48 534 912 392

kontakt@imaggo.pl

justyna.blaszczyk@imaggo.pl

