4 kroki do zwiększenia sprzedaży

W BRANŻY DZIECIĘCEJ

Branża dziecięca to niesamowicie konkurencyjny, ale i atrakcyjny sektor, w którym z powodzeniem odnajduje się wiele polskich firm produkujących lub sprzedających zróżnicowany asortyment dla dzieci i niemowląt. Z jakimi wyzwaniami mierzymy się, budując sprzedaż w tym sektorze? Z jednej strony mnogość
wydatków wpływa na racjonalność podejmowanych decyzji, lecz z drugiej strony – w żadnej innej branży
tak łatwo nie gra się na emocjach grupy docelowej, czyli rodziców, dziadków, wujków... Jak odnaleźć się w
nowej przestrzeni możliwości reklamowych w internecie? Przygotowaliśmy dla Was cztery najważniejsze
kroki, które pozwolą Wam wdrożyć najskuteczniejsze formy budowy sprzedaży w swoich firmach!

KROK 1

Daj się znaleźć!
KAROLINA MORAWIAK, Manager Działu SEO
ŁATWOŚĆ I SZYBKOŚĆ WYSZUKIWANIA informacji to wciąż
największa zaleta i przewaga internetu względem tradycyjnych form. Zakupy internetowe swoją popularność również
oparły na tej cesze. Dlatego tak ważne jest zapewnienie swojej
firmie jak najwyższych pozycji w centralnym punkcie polskiego internetu – u Wujka Google’a. Z naszych obserwacji wynika,
że blisko 60% sprzedaży internetowej w branży dziecięcej realizowanych jest poprzez wcześniejsze wyszukiwanie produktów w Google. Jeśli Ty nie osiągasz jeszcze takiego poziomu,
to szybko musisz wziąć się do pracy. Jak to zrobić? Zacznij od
wytypowania produktów lub szczegółowych kategorii, które
dla Ciebie są najważniejsze. Następnie regularnie pracuj nad
swoją stroną w zakresie jej optymalizacji (czyli dostosowania
strony do wytycznych Google), treści (wartościowej i unikalnej)
i link-buildingu (pozyskiwaniu odnośników prowadzących do
Twojej strony z innych stron www). Ważne jest regularne, zaplanowane i wysokojakościowe działanie. W innym przypadku skutek może być odwrotny i Twoja strona zostanie przez
Google ukarana i wyrzucona z rankingu.

KROK 2

Wykorzystuj zaangażowanie!
JOANNA RADECKA, Manager Działu Social Media
ŻADNA GRUPA DOCELOWA nie jest tak zaangażowana, jak
młodzi rodzice i dziadkowie. Profile społecznościowe marek
skierowanych do tej grupy biją wszelkie rekordy polubień, komentarzy i udostępnień. Koniecznie należy wykorzystać to w
swoich strategiach komunikacji oraz sprzedaży. Zarówno Facebook, jak i Instagram, stanowią istotne elementy dotarcia do
Klientów – tych potencjalnych, jak i nowych. Dzięki odpowiedniej komunikacji jesteśmy w stanie zbudować zaangażowaną
społeczność wokół marki, a publiczność za ciekawy przekaz
odwdzięczy się zakupami. Na pozór nieopłacalne aktywności
skierowane do grupy docelowej, takie jak treści dotyczące kompletowania wyprawki dla niemowląt czy internetowe czaty z
położną, potrafią czynić cuda przy wynikach sprzedaży. Ważne
jest jednak, by nie ograniczać komunikacji tylko do mówienia o
swoich produktach. Twoich Klientów i fanów interesuje znacznie więcej niż cena i promocja. Włącz kreatywność!

KROK 3

Przypominaj!
JULIA SZCZERBAL, Manager Działu PPC
TWOJA GRUPA DOCELOWA POSIADA bezkonkurencyjne
zalety, ale ma też pewne wady. Kupując produkty dla siebie,
nigdy nie jesteśmy tak dociekliwi i ostrożni, jak wtedy gdy kupujemy produkty dla swoich małych dzieci. Fakt ten znacząco wydłuża tak zwaną ścieżkę konwersji, ponieważ dociekliwy kupujący dokładnie czyta o produkcie i porównuje go do
innych, konkurencyjnych. Koniecznie zadbać musisz o to, by
swoich potencjalnych Klientów „nie zgubić”, gdy będą poszukiwać informacji i opinii w innych serwisach. W tym celu włącz
kampanie remarketingowe, które będą przypominać Twoim
przyszłym Klientom, by do Ciebie wrócili i zakupili produkt
oglądany chwilę wcześniej. Uwierz, jest to zabójczo skuteczne.
I jeszcze jedno… W swojej branży możesz wykorzystać remarketing również na dużo wyższym poziomie. Sam doskonale
wiesz, że jeśli ktoś dziś ogląda produkt X przeznaczony np. dla
rocznego dziecka, to za pół roku będzie się rozglądał za produktem Y, dla dziecka 18-miesięcznego. Jeśli skutecznie ułożysz produkty na takiej „linii reklamy”, to remarketing pozwoli
Ci dotrzeć z nimi do kupujących, zanim oni o nich pomyślą.

KROK 4

Edukuj!
MACIEJ KUDLIŃSKI, Manager Działu Contentu
NARODZINY DZIECKA TO POTĘŻNA DAWKA pierwszych
razy i nowych doświadczeń. Dawka, która na każdym kroku
wymaga zdobywania nowej wiedzy. Widzimy jak wielką popularnością cieszą się wszelkiego rodzaju poradniki i artykuły parentingowe dotyczące najróżniejszych zagadnień związanych
z dziećmi – od opieki, przez ich zdrowie, po zabawę i farbę do
pokoiku. Wszystkie te „problemy”, z którymi do Google’a udają
się młodzi rodzice, to momenty, w których możesz rozpocząć
proces sprzedaży. Zrobisz to jednak pod warunkiem, że Ty
również stworzysz i udostępnisz wartościową treść na ważny
dla Twoich Klientów temat. Uwierz, że jeśli młody rodzic szukający „pomysłów na zabawę z rocznym dzieckiem”, trafi na
wartościowy artykuł, w którym będą polecane produkty Twojego konkurenta, to nic nie wpłynie na to, by nagle zmienił
zdanie i kupił je u Ciebie. Musisz swoich Klientów „wychowywać”, a oni przy zakupach za ten proces Ci się odwdzięczą.

Jak widzisz, istnieje wiele momentów, w których możesz wygrać lub przegrać walkę o Klienta. Dlatego musisz pracować nad swoją obecnością wszędzie tam, gdzie może on szukać o Tobie informacji lub może szukać
produktów dokładnie takich jak te z Twojej oferty. Poniżej przygotowaliśmy prosty test, który pozwoli Ci
ocenić, na jakim poziomie obecnie jesteś i czy dużo zostało Ci do poprawy. Powodzenia!

DZIAŁANIE

PRAWDA
(1 pkt)

FAŁSZ
(0 pkt)

Posiadam konto firmowe na Facebooku
Nie piszę na Facebooku tylko o swoich produktach
Umiejętnie promuję posty reklamą płatną
Reklamuję się w Google na nazwy własne moich produktów
Reklamuję się w Google na najważniejsze dla mnie kategorie produktowe
Śledzę niedoszłych Klientów za pomocą remarketingu
Planuję kampanie graficzne na przyszłość, analizując, które produkty kogoś teraz interesują
Posiadam konto firmowe na portalu Youtube
Moja strona posiada certyfikat SSL
Moja strona ładuje się bardzo szybko
Moja strona na smartfonie wygląda bardzo dobrze
Produkty na stronie mam opisane w sposób wyczerpujący i unikalny
Prowadzę bloga firmowego
Co miesiąc na wielu innych stronach pojawia się link do mojej witryny
Mam wdrożone nagłówki H1
Sekcja META nie została wypełniona automatycznie

Liczba punktów:
0-8 PUNKTÓW – długa droga przed Tobą. Tak mała liczba punktów wskazuje albo na nie do końca dobrze realizowane pewne usługi, albo na całkowity brak ich realizacji. Jeżeli chcesz zwiększyć obecność Twojej marki w internecie i regularnie podwyższać wynik sprzedaży, weź się do pracy!
9-12 PUNKTÓW – jesteś na dobrej drodze, by kompleksowo zadbać o swój marketing. Niestety na pewno pomijasz
pewne istotne zagadnienia, które mogą wpłynąć całościowo na Twoją sprzedaż. Popraw błędy jak najszybciej!
13-16 PUNKTÓW – bardzo dobry wynik! Być może w pełni świadomie rezygnujesz z pewnych działań. Teraz pora,
by skupić się na maksymalizacji tego ruchu i efektów z niego pochodzących.

Jeżeli przy jakimkolwiek punkcie potrzebujesz pomocy
– śmiało zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy dla Ciebie dostępni pod
numerem telefonu 616 690 427 i pod e-mailem bok@traffictrends.pl!

