
Historia naszego klienta
CMA

Wykorzystanie landing page’a
do pozyskiwania leadów



Firma CMA od ponad 18 lat dostarcza klientom skuteczne rozwiązania w zakresie monitoringu telemetrii oraz za-

rządzania pojazdami. CMA tworzy produkty i systemy dla najbardziej zaawansowanej technologicznie branży GPS.

Strona www: 

www.cma.com.pl

Branża: 

monitoring pojazdów GPS

Cel współpracy

Przygotowanie i wdrożenie landing page’a dla klienta w ramach usługi “Indywidualny landing page” na potrze-

by kampanii e-mail marketingowej.

W skrócie
Klient: CMA 
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http://landingi.pl/uslugi/indywidualny-szablon-landing-page


Firma CMA szukała sposobu na sprawne stworzenie 

landing page’a, który można wykorzystać jako miejsce 

docelowe w kampanii e-mail marketingowej. Klientowi 

zależało również na zwiększeniu efektywności kam-

panii mailingowej, ponieważ wcześniejsze działania w 

tym zakresie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. 

Zarys projektu
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Celem landing page’a było pozostawienie danych kon-

taktowych poprzez wypełnienie formularza. Zadaniem 

kampanii było zdobycie jak największej liczby leadów, 

które automatycznie trafiały do działu sprzedażowe-

go. 

‘‘ “Posiadaliśmy wcześniej jeden landing page (bardziej produktowy), ale wyniki z kampanii były niezadowalające. Z tego 
powodu szukaliśmy ciekawego pomysłu na zwiększenie efektywności kampanii e-malingowej i zwróciliśmy się z tym do 
ekspertów”.

Paweł Niechciał
Kierownik Marketingu CMA



Realizacja



Landing page dla CMA został stworzony w ramach usługi, 

polegającej na przygotowaniu indywidualnego projektu stro-

ny. Skorzystanie z usługi po stronie klienta wymagało jedynie 

wypełnienia krótkiego briefu, zawierającego najważniejsze in-

formacje związane ze specyfikacją strony i kampanią, do której 

będzie wkorzystany. 

Przygotowanie działającego landing page’a w ramach tej usługi 

zajmuje 48 godzin. Zaletą tego rozwiązania jest również to, że 

wdrożony w aplikacji landing page można duplikować i edyto-

wać, wykorzystując go z powodzeniem do kolejnych działań 

e-marketingowych. 

Usługa tworzenia 
indywidualnego szablonu
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Przygotowana przez zespół Lan-

dingi strona została wykorzystana 

przez klienta w ramach kampanii 

e-mail marketingowej. Mailing 

został wysłany do 17000 sub-

skrybentów, a wizyt na stronie 

uzyskano 1922. W wyniku tej 

kampanii formularz na landing 

page’u został wypełniony 46 razy 

a łącznie udało się pozyskać 163 

leady. Dzięki integracji formularza 

z skrzynką e-mail, informacja o po-

Landing page i e-mail marketing

4

zyskaniu nowych danych kontakto-

wych od razu trafiała do klienta. W 

aplikacji klient miał również moż-

liwość monitorowania na bieżąco 

efektów kampanii, jak również po-

zyskania dodatkowych informacji 

na temat zainteresownych ofertą  

klientów.
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Wcześniejsze kampanie e-mail marketingowe prze-

prowadzane przez CMA osiągały niższe wyniki, czego 

jednym z głównych powodów było kierowanie odbior-

ców mailingu do zakładki promocyjnej, znajdującej 

się na stronie głównej firmy. Z zakładki odbiorca miał 

możliwość dalszego przeglądania strony, co znacznie 

PODSUMOWANIE

obniżało jego motywację pozostawienia danych. Na-

wet jeśli był zainteresowany ofertą jego uwaga łatwo 

mogła ulec rozproszeniu. Udało się tego uniknąć 

właśnie poprzez stworzenie landing page’a skupio-

nego na uzyskaniu jednego celu - zdobycia danych 

kontaktowych.



www.landingi.com

Stworzymy dla Ciebie indywidualną stronę!

Błażej Abel

blazej@landingi.com
501 473 029

Błyskawiczna 
realizacja

Nowoczesna strona w 
pięknym wydaniu

Łatwa obsługa w intuicyjnym 
edytorze graficznym


